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Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli jo aikaisemmissakin tutkimuksissa huomiota saanut teema lastentar-

hanopettajan ja luokanopettajan yhteistyöstä. Tiedetään, että yhteistyö on lähes välttämätöntä varhaiskasva-

tukseen kuuluvan esiopetuksen ja perusopetukseen kuuluvan alkuopetuksen välillä lapsen suotuisan kasvun 

ja kehityksen tukemiseksi. Lastentarhanopettajalla ja luokanopettajalla on tärkeä rooli esi- ja alkuopetusikäis-

ten lasten elämässä. Tämän vuoksi osa aikaisemmista tutkimustuloksista on huolestuttavia, sillä aikaa yhteis-
työlle ei löydetä. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia asenteita lastentarhanopettajaopiskelijoilla ja luokan-

opettajaopiskelijoilla on heidän välistä yhteistyötä kohtaan. Tutkimuksella selvitetään millaiset asiat ohjaavat 

yhteistyöhön liittyviä asenteita, millaisia asenteita opiskelijoilla oli yhteistyötä kohtaan sekä millaisia haasteita 

ja mahdollisuuksia asenteet pitivät sisällään. Teoreettinen viitekehys rakentui kahdesta eri osasta: ensimmäi-

nen osa käsitteli lähtökohtia lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyölle ja toinen rakentui asen-

teista ja niiden rakentumisesta, asenteiden muodostumisesta ja asenteiden syntymiseen vaikuttavista teki-
jöistä.  

Tutkimuksessa asenneväittämälomakkeella kerättiin tutkimuksen numeerinen aineisto asenteista ja teema-

haastattelun avulla selvitettiin sanallinen ja tutkimuksen kannalta syvällisempi aineisto. Aineisto kerättiin ke-

väällä 2015 kolmessa erilaisessa opettajaopiskelijaryhmässä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla ja väittämälomake hyödyntäen osittain määrällisen tutkimuksen analyysitapaa. 

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajan pedagogista osaamista ja vallitsevia opetussuunnitelmia pidettiin 

tärkeinä yhteistyön ja syntyvien asenteiden lähtökohtina. Lähes jokainen opettajaopiskelija halusi tehdä yh-

teistyötä lastentarhanopettajan tai luokanopettajan kanssa. Opettajaopiskelijat kokivat, että koulutuksen vai-

kutus on suuri positiivisten ja erityisesti negatiivisten asenteiden synnyttäjänä ja asenteisiin vaikuttajana. 

Opettajaopiskelijat pitivät kahden eri opettajan välistä yhteistyötä haasteellisena, jossa luokanopettajan ja 

lastentarhanopettajan suhde ei ole tasa-arvoinen ja jolla on negatiivinen vaikutus asenteisiin. Ympäristö, tilat 

ja tilaratkaisut sekä ajan riittämättömyys vaikuttivat opettajaopiskelijoiden asenteisiin negatiivisesti. Yhteis-

työn moniammatillisuutta pidettiin oman ammatillisuuden kehitystekijänä, jonka vaikutus asennoitumiseen oli 
positiivinen.  

Tutkimuksen laatua ja luotettavuutta kuvaa kahden erilaisen aineistonkeruumenetelmän käyttäminen. Jokai-

nen tapaus on käsitelty huolellisesti sekä aineistonkeruuvaiheessa että aineiston analysoinnissa. Ennen aineis-

tonkeruuta tutkittavia informoitiin tutkimuksen kulusta ja tutkimuksen vapaaehtoisuudesta. Tällä tutkimuk-

sella ei pyritty antamaan yleistävää tietoa, vaan jokainen tapaus on käsitelty omanaan, kuitenkin tarkastellen 

tapauksia rinnakkain. Tutkimus on antanut arvokasta tietoa mukana olleille opettajaopiskelijoille, mutta 

myös kentällä toimiville varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille. 
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1 JOHDANTO 

Varhaiskasvatuksen ja erityisesti esiopetuksen kentällä eletään muutosten aikaa. Suomessa 

esiopetukseen osallistuu vuosittain huomattavan suuri määrä esiopetusikäisiä lapsia. Kuiten-

kin maksuttoman esiopetuksen ulkopuolelle on jäänyt yli tuhat esiopetusikäistä lasta. Esi-

opetuksen tehtävää pidetään tärkeänä, sillä se valmistaa lasta koulumaailmaan. (Opetushal-

litus, 2015; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015; Kinos & Palonen, 2013, s. 15- 16.) Esiope-

tus muuttui vuoden 2015 alusta entistä tavoitteellisemmaksi ja näin myös kaikkia lapsia vel-

voittavaksi. Vasta valmistunutta lakia perusopetuslain muuttamisesta (1040/2014) on alettu 

soveltamaan Suomessa elokuun alusta lähtien. Lailla pyritään parantamaan lapsen oppimis-

mahdollisuuksia sekä lisäämään koulutuksellista tasa-arvoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2015.) 

Perusopetuslain muuttamisen (1040/2014) myötä, yhä useampi lapsi viettää koulua edeltä-

vän vuoden esiopetuksen piirissä. Koska esiopetus pyrkii helpottamaan lapsen koulun aloit-

tamista (Kinos & Palonen, 2013, s. 8, 42) on yhteistyö esi- ja alkuopetuksen opettajien välillä 

entistä tärkeämpää. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen aikaisemmat tutkimukset ovat 

pohjautuneet näkyvimmin lapsen tutkimiseen: näkökulmana on ollut lapsi ja yhteistyön vai-

kutus lapseen. Aikaisemmat tutkimukset esi- ja alkuopetuksen opettajien välisestä yhteis-

työstä kuvaavat myös moniammatillista yhteissuunnittelua, arviointia ja samanaikaisope-

tusta (Kopisto, Brotherus, Paavola, Hytönen & Lipponen, 2011).   

Haringin tutkimus esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaamisesta sekä Poikosen 

tutkimus päiväkoti- ja kouluyhteisön opetussuunnitelmatyöstä osoittavat, että yhteistyö var-

haiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä on oleellista. Tutkimukset painottavat, että yhteis-

työ lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä vaihtelee paitsi sisällöllisesti myös laa-

dullisesta näkökulmasta. (Haring, 2003; Poikonen, 2003.) Kuitenkaan tutkimusta yhteistyö-

hön liittyvistä asenteista ei ole tehty, jonka vuoksi oma kiinnostukseni kohdistui kahden ai-

kuisen väliseen suhteeseen, asenteiden tasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 

lastentarhanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden yhteistyöhön liittyviä 

asenteita. Kiinnostuin alun perin lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyöstä ai-

heena, sillä olen pohjakoulutukseltani lastentarhanopettaja ja opiskelen tällä hetkellä luo-

kanopettajan maisterikoulutuksessa, jolloin aihe on lähellä omia mielenkiinnonkohteitani. 

Valintaani vaikutti lopulta kuitenkin kentällä tapaamani esimerkit erilaisista yhteistyöhön 
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kytkeytyneistä asenteista kahden eri opettajaryhmän välillä. Tämä yhteistyö voi mahdollis-

taa paitsi esi- ja alkuopetuksen yhteistyön, jolla on merkitystä opettajalle itselleen, mutta 

myös mahdollisimman sujuvan ja turvallisen siirtymän lapselle esiopetuksesta alkuopetuk-

sen piiriin. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kahdesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa 

tarkastelen esiopetusta ja alkuopetusta lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteistyön 

lähtökohtana. Tässä osassa käsittelen myös opettajien välistä yhteistyötä, jossa tarkastelen 

pedagogista kohtaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Toisessa osassa tarkastelen asen-

teen määrittelyä, asenteen muodostumista ja asenteen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Teoreettisen viitekehyksen jälkeen tarkastelen aikaisempia tutkimuksia lastentarhanopetta-

jan ja luokanopettajan yhteistyöstä. Käsittelen aikaisempien tutkimusten esittelyn jälkeen 

tutkimukseni tavoitteet ja tutkimuskysymykset, jonka jälkeen kuvaan tutkimukseni toteutta-

mista. Kuudennessa luvussa kuvaan analysoinnin pohjalta muodostuneita tuloksia. Seitse-

männessä luvussa tarkastelen tuloksia johtopäätösten osalta. Lisäksi käsittelen tutkimukseni 

eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä seikkoja. Viimeinen luku koostuu tutkimukseni poh-

dinnasta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaiset tekijät ohjaavat opettajaopiskelijoita 

yhteistyöhön liittyvissä asenteissa, millaisia asenteita lastentarhanopettajaopiskelijoilla ja 

luokanopettajaopiskelijoilla on heidän välistä yhteistyötä kohtaan ja millaisia eroja ja sa-

mankaltaisuuksia nämä asenteet sisältävät. Tutkimuksen kohteena on tarkastella myös sitä, 

millaisia haasteita ja mahdollisuuksia nämä asenteet luovat yhteistyön tekemisille. 
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2 LÄHTÖKOHTIA LASTENTARHANOPETTAJAN JA LUO-

KANOPETTAJAN VÄLISELLE YHTEISTYÖLLE 

Suomalainen esiopetus on ollut koulutuspoliittisen kiinnostuksen kohteena 1970- luvulta 

lähtien, jolloin alkoi tämän hetkisen koulutusjärjestelmämme yhdenmukaistamisen vaihe. 

Muutokset alkoivat näkyä konkreettisesti 2000- luvulla. Lapsen opetuksellista ja kokonais-

valtaista jatkumoa alettiin tarkastella esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa lakeja ja opetus-

suunnitelmia uudistamalla. (Puhakka, 2002, s. 63- 65.) 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus tarjoavat parhaimmillaan lapselle kehityksen 

kannalta johdonmukaisen jatkumon. Esiopetuksessa otetaan huomioon lapsen aiempi var-

haiskasvatus ja alkuopetuksen tavoitteet ja sisällöt, kun taas perusopetus pyrkii tarjoamaan 

lapselle mutkattoman siirtymän esiopetuksesta alkuopetukseen ottaen huomioon esiopetuk-

sessa opitut taidot opetuksen tukitoimenpiteenä. Varhaiskasvatukseen liittyvä esiopetus sekä 

perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta tärkeän kokonaisuuden ja 

perustan elinikäiselle oppimiselle. (Opetushallitus, 2014a, s. 12.) 

Vanhemmat osallistuvat lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen esi- ja alkuopetuksen li-

säksi. Lapsen huoltaja pitää huolta, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuk-

sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. (Opetushallitus, 2014a, s. 12.)  Esi- ja alkuopetus 

yhteiskunnan järjestäminä palveluina luovat lähtökohdat yhteistyölle, joiden tehtävät muo-

dostuvat toisistaan erilaisilla tehtävillä ja toimintatavoilla. Näin ollen molemmilla, sekä esi- 

ja alkuopetuksella on erilaiset yhteiskunnalliset tehtävät ja arvoperustat.  Sekä esiopetuk-

sessa että alkuopetuksessa on kuitenkin lähtökohtana lasten kanssa työskentely sekä lapsen 

kasvun ja oppimisen tukeminen. (Brotherus, Hytönen & Krokfors, 2002, s. 149, 157, 164- 

165.) Tässä luvussa käsittelen lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyön lähtökoh-

tia. Tarkastelen esiopetuksen ja alkuopetuksen toimintaympäristöjä, johon itse yhteistyön 

konteksti sisältyy. Määrittelen esiopetuksen ja alkuopetuksen käsitteet sekä yhteistyön taus-

talla olevat lait ja asetukset. 

2.1 Esi- ja alkuopetus 

Alku- ja varhaiskasvatuksen juuret ylettyvät 1500- 1800- luvuille. 1800- luvun puolivälissä 

tapahtui kehityksen ensimmäinen vaihe, kun Sakari Topelius suhtautui erityisen myöntei-
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sesti pikkulasten kouluun. Koulu antoi lapsille turvapaikan vanhempien ollessa töissä ja kou-

lumaista kasvatusta pidettiin tarkoituksenmukaisena. Samanaikaisesti kuitenkin kouluja vas-

tustettiin, sillä lapsen erottaminen kodista tuntui kasvatuksellisesti arveluttavana. Kehityk-

sen toinen vaihe oli näkyvillä 1800- luvun puolivälin jälkeen, jolloin kasvatuksen tarpeelli-

suutta korostettiin ja fröbeliläisiä lastentarhoja pidettiin pikkulasten kouluja parempana. 

Näissä keskusteluissa olivat mukana J. W. Snellman ja Uno Cygnaeus. (Somerkivi, 1977, s. 

32- 33.) 

Esi- ja alkuopetuksen tehtävät nivoutuivat tiukasti yhteen, kotien ja kirkkojen toimiessa 

opettajina. Kirkollinen kansanopetus toimi merkittävässä roolissa, sillä tehtävänä oli opettaa 

lukutaito ja katekismus. 1800- luvulla seurakuntien ja muiden yksittäisten henkilöiden toi-

mesta alkoi syntyä ensimmäisiä kouluja, joissa oppimistulokset jäivät vielä melko vaatimat-

tomiksi. Kuitenkin 1866 kansakouluasetuksen myötä perustettiin kansakoululaitos. Esi- ja 

alkuopetuksen katsottiin edelleen kuuluvan kotien velvollisuudeksi, sillä kansakoulun pää-

syvaatimuksena oli lukutaito. Jos kotiopetus ei riittänyt, mahdollisti seurakuntien tuki lapsen 

opetuksen. Kirkon esi- ja alkuopetus ei kuitenkaan kantanut eteenpäin, ja näin kansakoulun-

opettajat auttoivat kirkkoa alkuopetuksen antamisessa ja sen järjestämisessä. Lopulta kirkko 

luopui esi- ja alkuopetuksestaan vuonna 1915. (Brotherus et al., 2002, s. 9- 13.) 

Esiopetuksen historiassa 1970- luku oli mietintöjen, kokeiluiden ja komiteoiden aikaa. 

Vuonna 1973 saatiin laki ja asetus päivähoidosta, jolloin myös päivähoidon voimakas kehit-

tyminen sai alkunsa. (Brotherus et al., 2002, s. 17; Asetus lasten päivähoidosta, 1973.) Las-

ten päivähoidolle laadittiin komiteatyön tuloksena kasvatustavoitteet. Mietinnöissä tarkas-

teltiin 6- vuotiaan koulukypsyyttä ja tavoitteeksi asetettiin lapsen kiinnostuksen herättämi-

nen tulevaa koulua kohtaan eri osaamisalueiden osalta. (Päivähoidon kasvatustavoitekomi-

tean mietintö, 1980, s. 31.) Esiopetuksen lain ja opetussuunnitelman esitykset valmistuivat 

vuonna 1972. Näissä lausunnoissa esitettiin kuusivuotiaiden tulevan yhteisen Opetustoimen 

piiriin. Tämä uudistus ei kuitenkaan päässyt toteutumaan, sillä esteenä pidettiin pitkiä kou-

lumatkoja, koulutilojen puutetta sekä taloudellisia resursseja. Myöhemmin pohdittiin kuu-

luiko esiopetus koululaitoksen vai sosiaalihallinnon alaisuuteen. Epäselvyydet aiheuttivat 

uudistuksen lykkääntymisen.  1970 -luvulla oli monia esikoulukokeiluja, joiden avulla esi-

opetus osoittautui hyödylliseksi. Näin hallitus esitti, että esiopetusta voitaisiin antaa perus-

koulun piirissä yhden luku-vuoden kestävänä lapsille, jotka eivät ole oppivelvollisia. 

Vuonna 1985 saatiin uusi peruskoululaki- ja asetus voimaan. (Virtanen, 2009, s. 105- 109, 

142.)  
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1990- luvulla lama yllätti päivähoidon ja sen olemassa oleva uudistustarpeet. Resurssien ja 

reunaehtojen pohjalta alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota kasvatusprosessin sisäl-

töön. Erityisesti esiopetuksen kehittämispaineet ohjasivat pohtimaan sitä, miten esi- ja al-

kuopetuksen jatkumo olisi järkevää toteuttaa. Vaikka esiopetus koettiinkin haasteelliseksi 

osaksi varhaiskasvatusta ja alkuopetusta, saatiin vuonna 1996 alussa voimaan päivähoito-

laki, joka velvoitti kunnat tarjoamaan kaikille 6 -vuotiaille lapsille esiopetusta. Näin esiope-

tuksesta tuli kiinteä osa varhaiskasvatusta. (Brotherus et al., 2002, s. 18; Perusopetuslaki, 

1998.) 

2.1.1 Esiopetus osana varhaiskasvatusta 

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava esiopetukseen. 

Esiopetuksen määrittely on kokonaisuudessaan Suomessa häilyvää. Suomessa esiopetuk-

sesta puhutaan 6 -vuotiaalle tarkoitettuna kasvatuksena, opetuksena ja hoitona. Laajimman 

määritelmän mukaan esiopetus on yksi osa varhaiskasvatusta. Kuitenkin maailmanlaajui-

sesti esiopetus määritellään 3- 6 -vuotiaiden lasten kasvatus- ja opetustoiminnaksi (Haven, 

1999, s. 18- 19). Niikkon (2001) mukaan esiopetusta ei tarvitse sitoa tiettyyn ikäluokkaan. 

Hänen tulkintansa pohjautuu päiväkodissa ja koulussa järjestettävään kasvatukselliseen ja 

opetukselliseen toimintaan. Esiopetus kattaa tämän näkökulman mukaan kaikki alle kou-

luikäiset, 3- 6 -vuotiaat tai pelkästään kuusivuotiaat lapset. (Niikko, 2001, s. 32- 33.) Tässä 

tutkimuksessa suomalaisella esiopetuksella tarkoitetaan 6- vuotiaille tarkoitettua hoitoa, kas-

vatusta ja opetusta.  

Esiopetus määritellään myös suunnitelmalliseksi opetukseksi ja kasvatukseksi, joka pohjau-

tuu sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Määritelmä korostaa integraatiota al-

kuopetukseen ja koko koulujärjestelmään. Esiopetuksen keskeisimpiin tehtäviin lukeutuvat 

lapsen kasvun-, kehityksen- ja oppimisedellytysten kehittäminen. Lapsen tervettä itsetuntoa 

pyritään vahvistamaan erilaisten myönteisten oppimiskokemusten kautta sekä yritetään tu-

kea lapsen vuorovaikutustaitoja toisten lasten ja aikuisten parissa. (Varhaiskasvatustyöryh-

män muistio, 1999, s. 41- 42; Opetushallitus, 2014a, s. 14.) Lummelahden mukaan esiope-

tuksen lähtökohtana pidetään aina lasta. Kokonaisuudessaan esiopetuksen toimintaa ohjaa-

vat opetuksessa olevan lapsen yksilölliset tarpeet, toiveet, valinnat sekä kiinnostuksen koh-

teet. (Lummelahti, 1995, s. 28.) 
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Vuoden kestävää esiopetusta voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla ja se voi olla myös muuta 

esiopetuksen tavoitteet sisältävää toimintaa (Laki perusopetuslain muuttamisesta 

1040/2014). Opetus pohjautuu valtakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelman perustei-

siin, jonka lisäksi huomioidaan laadittu paikallinen opetussuunnitelma osana esiopetuksen 

toimintakulttuuria. Esiopetusta ja sen järjestämistä ohjaavat Suomen perustuslaki perusope-

tuslaki- ja asetus, sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus, opetus- ja opiskelijahuoltolaki 

sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014a, s. 12- 13). Päivä-

hoitolain (36/1973) ja perusopetuslain (628/1998) perusteelta esiopetusta järjestetään yhtenä 

osana varhaiskasvatusta. Toisaalta esiopetusta voidaan antaa myös perusopetuksen yhtey-

dessä. (Laki lasten päivähoidosta, 1973; Perusopetuslaki, 1998.) 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille esiopetusta, vuotta ennen 

oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen määrittelyyn tuo haasteita erityisesti se, kuka toimii 

esiopetuksen toteuttajatahona ja mitä siinä korostetaan. Opetuksen sisällöissä voidaan tuo-

da näkyviin varhaiskasvatuksen näkökulma tai perusopetuksen pedagoginen ja didaktinen 

puoli. (Brotherus et al., 2002, s. 29- 30; Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö, 

1980, s. 31) Esiopetusta järjestävät sekä päiväkodit että koulut (Opetushallitus, 2014a, s. 12). 

Brotheruksen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että päiväkodin ja koulun toiminta-

kulttuurit eroavat toisistaan selkeästi. Päiväkodissa järjestetty esiopetus pohjautuu osaksi ar-

jen toimintoja, kun taas koulussa järjestetty esiopetus korostaa kouluvalmiuksia. (Brotherus 

et al., 2002, s. 29, 103- 105).  

Esiopetus toteutetaan ryhmätoimintana, mutta se pohjautuu jokaisen lapsen henkilökohtai-

seen oppimissuunnitelmaan (Lummelahti, 1995, s. 13- 14). Esiopetuksen käytännön suun-

nittelusta ja toteutuksesta vastaavat lastentarhanopettajat ja luokanopettajat. Uudistusten 

myötä esiopetus on löytänyt paikkansa kunnan valinnan mukaan peruspalvelun tai sivistys-

toimen hallinnon alta. Esiopetusta voivat toteuttaa myös sosionomit, jotka ovat täydentäneet 

opintojaan esi- ja alkuopetuksen opinnoilla. (Valtioneuvoston asetus 327/2000.) Laadukkaan 

esiopetuksen tavoitteena on, että opettajat tuntevat oppimisen polun sisältämät eri vaiheet, 

niiden keskeiset sisällöt, ominaispiirteet ja käytännöt (Opetushallitus, 2014a, s. 14).  

Esiopetuksen oppimiskäsitys pyrkii kokonaisuudessaan lapsilähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan 

vahvaa luottamusta lasten kykyihin ja potentiaaliin. Tämä näyttäytyy uskona siihen, että lap-

silähtöisessä projektissa tulevat esille oleelliset ilmiöt, jotka ihmisen elämän ja tulevaisuu-
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den kannalta ovat tarpeellisia. (Brotherus et al., 2002, s. 51- 52.) Hujalan mukaan lapsiläh-

töisyyttä voidaan tarkastella myös oppimisen ja opettamisen prosessina, jossa otetaan huo-

mioon lapsen kulttuuri, kokemukset ja toiminta. Lapsilähtöisessä esiopetuksen ympäristössä 

painottuvat lapsen aktiivisuus, elämyksellisyys, ja toiminnallisuus. Näin ollen oppimisen 

lähtökohtina voidaan pitää lapselle välittömiä kokemuksia jokapäiväisessä elämässä. Oppi-

minen ja sen taustalla oleva opettaminen ovat esikoulun arkea, eikä esiopetusta ei järjestetä 

vain ohjattujen yksittäisten tuokioiden ympärille. (Hujala, 2000, s. 11.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) kuvataan esiopetuksen kokonaisval-

taista tehtävää, yleisiä ja yksityiskohtaisia tavoitteita, toteuttamisen periaatteita ja toiminnan 

sisältöjä. Esiopetus rakentuu yhteiskuntamme arvojen pohjalle. Nämä arvot ilmenevät kan-

sallisesti lainsäädännössä, kansainvälisissä julistuksissa, suosituksissa ja sopimuksissa. 

Niillä pyritään vaalimaan ihmisoikeuksia ja maapallon elinkelpoisuutta. (Opetushallitus, 

2014a, s. 8- 9, 12.) Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ketään ei ole ilman perusteel-

lista syytä asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, va-

kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai jonkin muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. Esiopetus tarjoaa jokaiselle oppijalle tasavertaiset mahdollisuudet oppimi-

seen ja jatkumona alkuopetukseen (Opetushallitus, 2014a, s. 16). 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) määrittävät esiopetuksen tehtäväksi edis-

tää ja tukea lapsen kasvua ihmisyyteen. Esiopetus valmistaa lasta eettisesti vastuukykyiseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla lasta vastuulliseen toimintaan, hyväksyttyjen sääntö-

jen noudattamiseen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Esiopetuksen keskeisin tehtävä on 

edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Näitä 

tuetaan ja seurataan fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kehi-

tyksen näkökulmasta. Tämän lisäksi kiinnitetään huomiota lapsen kasvun ja kehityksen jat-

kumoon, pyrkien ehkäisemään erilaisia vaikeuksia. Lapsen kehityksen ja oppimisen kan-

nalta on tärkeää vahvistaa lapsen itsetuntoa myönteisten oppimiskokemuksien avulla sekä 

tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. (Opetushallitus, 2014a, 

s. 14- 15.) 

Perusopetussuunnitelman (2014, s. 20) tapaan, myös uudessa esiopetussuunnitelmassa on 

huomioitu laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa. Tällä pyritään tietojen, taitojen, arvojen, 

asenteiden ja tahdon muodostamaan kokonaisuuteen. Laaja-alainen osaaminen huomioidaan 

toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä kehittäessä sekä kasvatus- ja opetustyössä. Tämä 
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osaaminen tarkoittaa tietojen ja taitojen hyödyntämistä eri tilanteiden edellyttämällä tavalla. 

Laaja-alainen osaaminen alkaa varhaislapsuudessa, mutta se kehittyy läpi elämän, läpi eri-

laisten oppimispolkujen. Laaja-alaisen osaamisen merkitys näkyy muuttuvassa maailmassa, 

sillä se vaatii tiedonalarajat ylittävää osaamista. (Opetushallitus, 2014a, s. 16- 19.) 

Ruotsissa tehtyjen uudistusten jälkeen myös Suomessa on virinnyt keskustelua päivähoidon 

siirtymisestä Opetustoimen alaisuuteen (Varhaiskasvatustyöryhmän muistio, 1999, s. 41; 

Brotherus et al., 2002, s. 18). Vuonna 2013 esiopetus koki merkittävän muutoksen Suo-

messa: päivähoito siirtyi hallinnollisesti Opetustoimen alaisuuteen. Päivähoidon suunnittelu, 

ohjaus ja valvonta siirtyivät 1.1.2013 opetus- ja kulttuuriministeriölle. (Alila, Eskelinen, Es-

tola, Kahiluoto, Kinos, Pekuri, Polvinen, Laaksonen & Lamberg, 2014, s. 27.) Muutokset 

varhaiskasvatuksen kentällä näkyvät myös perusopetuslain muutoksessa (1040/2014), joka 

velvoittaa lasta osallistumaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna vuoden kestävään esi-

opetukseen tai muuhun esiopetuksen sisältämät tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lakia on 

sovellettu elokuusta 2015 alkaen. Lakimuutos pyrkii vahvistamaan lapsen mahdollisuutta 

osallistua ryhmämuotoiseen esiopetukseen. Lisäksi se turvaa lapsen oikeuden oppimiseen ja 

oppimisvalmiuksien kehittymiseen ennen perusopetukseen siirtymistä. (Opetushallitus, 

2015.) 

2.1.2 Alkuopetus varhaiskasvatuksen jatkumona 

Jokaisen ihmisen elämänkaareen liittyy merkittäviä virstapylväitä, joista koulunaloitus on 

yksi. Alkuopetus on määritelmältään hyvin yksiselitteinen käsite. Perusopetukseen kuuluva 

alkuopetus on ensimmäisellä ja toisella luokalla annettavaa kasvatusta ja opetusta. Alkuope-

tus kuuluu esiopetuksen kanssa alkukasvatuksen kokonaisuuteen. (Brotherus et al., 2002, s. 

30.) Alkuopetuskäsitteen sijaan perusopetuksen opetussuunnitelma käsittelee vuosiluokkia 

1-2. Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) tarkastelee koulun aloitusta koululaiseksi 

kasvamisena. Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen ja, eri-

tyisesti esiopetuksen antamat valmiudet. Esiopetuksesta ja perusopetuksesta pyritään raken-

tamaan ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus, jolloin lapsi kokee siirtymän turvalliseksi. 1.-

2. vuosiluokkien tärkeimpänä tehtävänä on perustietojen- ja taitojen, oppimaan oppimistai-

tojen sekä työskentelytaitojen edistäminen. Ensimmäisten vuosiluokkien opetuksen tehtä-

vänä on kehittää valmiuksia, jotka kehittävät taitoja myöhempää työskentelyä ja oppimista 
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varten. (Opetushallitus, 2014b, s. 98.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen opettajien välistä yh-

teistyötä, joka kytkeytyy erityisesti esiopetuksen ja ensimmäisen luokan välille.  

Alkuopetus on kiinteä osa suomalaista perusopetusta. 1 – 2.luokkalaisten alkuopetuksen 

suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaavat luokanopettajat. (Brotherus et al., 

2002, s. 164.) Luokanopettaja huolehtii 1-2. luokkalaisen oppilaanohjauksesta, jonka avulla 

kehitetään oppilaan kasvua ja kehitystä sekä opiskeluvalmiuksia. Perusopetus on osa koulu-

tuksen perusturvaa ja siihen kuuluvat sekä kasvatukselliset että opetukselliset lähtökohdat. 

(Opetushallitus, 2014b, s. 4, 150- 151.)  

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen (Perusopetuslaki 1998/628). 

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Viimeisimmän vi-

rallisen selvityksen koulun aloittamisesta 6 -vuotiaana valmisti opetusministeriön työryhmä 

vuonna 2001, jolloin päädyttiin kannattamaan nykyistä käytäntöä lapsen koulunaloitus iästä 

(Oppivelvollisuusiän alentamisen vaikutuksia -työryhmän muistio, 2001, s. 20). Oppivelvol-

lisuus päättyy, kun oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulu-

nut 10 vuotta. Jos kuitenkaan perusopetuksen säädettyjä tavoitteita ei ole mahdollista lapsen 

vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus säädet-

tyä vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämän lain mukaan oppivelvollisen on osallis-

tuttava järjestettyyn perusopetukseen tai vaihtoehtoisesti saatava muulla tavalla oppimäärää 

vastaavat tiedot ja taidot. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen tulee osallis-

tua oppivelvollisuuden alkamisvuonna järjestettävään esiopetukseen. (Laki perusopetuslain 

muuttamisesta 477/2003.) 

 Perusopetuksen tehtävänä voidaan nähdä yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja 

suorittaa oppivelvollisuus. Se antaa yhteiskunnalle mahdollisuuden kehittää omaa sivistyk-

sellistä pääomaa sekä lisätä tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä. Perusopetus antaa lapselle mah-

dollisuuden kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon syntyyn, joiden kautta oppilas voi 

hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja, taitoja ja valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetuksen 

tulee tukea oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä lisäksi äidinkielen kehitystä. 

(Opetushallitus, 2014b, s. 14- 15.) 

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaan yhtenäinen kokonaisuus. Esiopetussuunnitel-

man tavoin myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja keskeiset 

sisällöt oppiaineittain ja aineryhmittäin tuntijaon mukaisten nivelkohtien välisille osioille. 
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Perusopetuksen ja erityisesti alkuopetuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on herättää op-

pilaan halu elinikäiseen oppimiseen (Opetushallitus, 2014b, s. 14- 15, 18.) 

2.2 Kasvatusinstituutioiden välinen yhteistyö 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön juuret yltävät 1970- luvulle, jolloin Suomessa toteutettiin 

Opetusministeriön alaisuudessa valtakunnallista koulu- ja sosiaalihallinnon yhteistä esikou-

lukokeilua. Tuolloin luotiin pohjaa kahden erilaisen hallintomuodon ja kahden eri opettaja-

ryhmän mahdollisen yhteistyön pohjaa. (Tiihonen, 1994, s. 23.) Hallinnollinen erilaisuus on 

estänyt yhteistyötä ja erityisesti johdonmukaista kasvatuksen ja koulutuksen toteutusta 

(Brotherus et al., 2002, s. 18). Nykypäivänä esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyöllä 

opetussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä edistetään esiopetuksen ja perusopetuk-

sen laatua. Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuk-

seen kuuluvan esiopetuksen kanssa. (Opetushallitus, 2014a, s. 24; Opetushallitus, 2014b, s. 

12, 26.) 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä voidaan kuvata kahden erilaisen toimintakulttuurin koh-

taamisena. Opettajien välistä ammatillista yhteistyötä voidaan tarkastella kollegiaalisuuden 

(collegiality) ja yhteistoiminnan (collaboration) käsitteiden avulla. Kollegiaalisuuteen kuu-

luu tiettyjä työyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviä normeja. Näitä ovat esimerkiksi ammatil-

linen dialogi, yhteinen suunnittelu, kollegan opetuksen seuraaminen sekä lopuksi reflektointi 

yhteistyön onnistumisesta. (Little, 1990, s. 165- 170.) Yhteistyötä voidaan kuvata ryhmässä 

toimimisena. Toimintaan vaikuttaa yksilön suorituksen lisäksi myös ryhmän muiden jäsen-

ten suoriutuminen. Ryhmän jäsenet pyrkivät työskentelyllään pääsemään yhteiseen päämää-

rään. (Nijstad, 2009, s. 4- 5.) 

Kahden kasvatusinstituution välistä yhteistyötä voidaan jäsentää yhteisön käsitteellä. Tämä 

oppimisen yhteisö rakentuu instituutioiden (päiväkoti ja koulu) sekä kasvattajien (lastentar-

hanopettaja ja luokanopettaja) yhteisöistä. (Rogof, Matusov & White, 1998, s. 396- 397.) 

Yhteisön käsite kuvaa ihmisryhmää, joilla on yhteiset arvot, ymmärrys ja yhteiset käytännöt. 

Yhteisölle voidaan pitää ominaisena pysyvää ja välitöntä vuorovaikutusta, jonka sisällä mää-

rittyvät jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet, käyttäytymissäännöt, normit ja valta. (Wen-

ger, 1998, s. 4-7, 45- 46.) Kahden erilaisen instituution yhteistyöhön liittyvää yhteisöä voi-
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daan kuvailla yhdessä tekemisenä, yhteisten tavoitteiden saavuttamisena, sitoutumisena ryh-

mään sekä vastavuoroisena kunnioituksena ryhmän sisällä (Littleton & Miell, 2004, s. 1-2; 

Sumsion & Patterson, 2004, s. 622- 630). 

Yhteistyötä voidaan kuvata myös osallisuuden käsitteen avulla. Toimimalla osana laajempaa 

sosiaalista yhteisöä, voidaan syventää omaa osaamistamme. Osallisuudessa oleellisin asia 

on kuuntelu, jonka pohjalta on mahdollista esittää kysymyksiä. Puhumalla kerromme vain 

asioita, jotka jo tiedämme. Yhteistyö ja osallisuus antavat tilaisuuden uuden oppimiselle ja 

ymmärryksen syventämiselle. (Wells, 1999, s. 310- 311, 323.) Yhteistyö rakentaa ympäril-

leen oppijoiden yhteisön, jossa erilaiset tiedot, osaamiset ja ymmärrys luo toiminnan tulok-

set. Nämä syntyvät yhdessä keskustelun ja neuvottelun avulla. (Matusov, 1998, s. 332- 333.) 

Hännikäinen ja Van Oers (2003, s. 344- 348) painottavat, että erilaiset mielipiteet, näkökul-

mat ja niistä syntyvät ristiriidat toimivat oppimisen ja oppijoiden yhteisön kehityksen raken-

nustekijöinä.  

Esiopetuksen opetussuunnitelma havainnollistaa yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä 

lapsen siirtymävaiheessa esiopetuksesta perusopetuksen piiriin. Esiopetuksen opetussuunni-

telman mukaan onnistunut yhteistyö ja lapsen siirtymä mahdollistaa lapsen turvallisuuden 

tunteen sekä edistää lapsen hyvinvointia. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda yhteis-

työn ja tiedon siirron käytänteet. Näin siirtymä voidaan toteuttaa joustavasti. Tärkeintä on, 

että keskeinen tieto siirtyy yksiköstä toiseen eli esiopetuksesta alkuopetukseen. (Opetushal-

litus, 2014a, s. 25- 26.) Myös päivitetyn perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan lapsen 

siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen vaatii suunnitelmallista yhteistyötä esi- ja al-

kuopettajien välillä. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjo-

jen molemminpuolista ja kokonaisvaltaista tuntemista. (Opetushallitus, 2014b, s. 98.)  

Yleisesti voidaan todeta, että esi- ja alkuopettajien välinen yhteistyö on molemmin puolin 

erittäin antoisaa ja tärkeää, mutta Haringin (2003) tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että 

yhteistyön toteuttaminen käytännössä on aina haastavampaa. Haasteena yhteistyön tekemi-

selle on kiire, työaika- ja palkkauskysymykset sekä eroavaisuudet opettajien pedagogisissa 

ajatteluissa ja erilaisissa toimintakulttuureissa. (Haring, 2003, s. 225- 226.)  Esi- ja alkuopet-

tajien nivelvaihetta madaltavat käytännöt ovat näyttäneet tukevan lapsen siirtymää esiope-

tuksesta peruskoulun piiriin ja samalla ne tuottavat myös uudenlaisia ammatillisia kohtaa-

misia. Nämä kohtaamiset voivat toimia myös ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksina. 

(Karila, Lipponen & Pyhältö, 2013, s. 12.) 
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Lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen voidaan kutsua yhdeksi varhaisvuosiin 

liittyväksi vertikaaliseksi siirtymäksi (Karila, Kivimäki & Rantavuori, 2013, s. 25). Kahdella 

ensimmäisellä alkuopetukseen perustuvalla vuodella on peruskoulussa oleellinen merkitys 

lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Lapsi siirtyy esiopetuksesta oppivelvolliseksi 

peruskoulun oppilaaksi. Tämän vuoksi voidaan pitää tärkeänä sitä, että perusopetuksessa 

otetaan huomioon ne valmiudet, joita lapsi on saanut varhaiskasvatuksessa, erityisesti esi-

opetuksen piirissä. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) oppimiskäsitys korostaa 

aiemman tiedon merkitystä, joka otetaan huomioon siirtymässä esiopetuksesta alkuopetuk-

seen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan esi- ja perusopetuksen tulisi 

muodostaa ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimmat vuosiluokat rakentavat tämän 

jatkumon polun. (Opetushallitus, 2014b, 98- 101.) Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista 

tarkastella opettajaryhmien välistä yhteistyötä osana lapsen opetuksellista jatkuvuutta ja sen 

toteuttamista.  

2.2.1 Moniammatillinen yhteistyö 

Moniammatillinen yhteistyö on dynaaminen ja jatkuvasti uudelleen määrittyvä käsite. Aiem-

min asiantuntijuus ja ammattitaito on nähty yksilön ominaisuutena ja taitona. Viimeisten 

vuosien aikana haasteita on alettu ratkaista verkostojen ja organisaatioiden yhteistyönä, jota 

voidaan kutsua moniammatilliseksi yhteistyöksi. Moniammatillinen yhteistyö on eri ammat-

tikuntien välistä yhteistyötä, joka toteutuu organisaatioiden sisällä tai eri organisaatioiden 

välillä. (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 22- 23, 40- 41.) Moniammatillisuutta ja jaettua 

asiantuntijuutta voidaan kuvailla työorientaationa, jossa on rajanylityksiä, jaettua asiantun-

tijuutta ja moniammatillisuutta (Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 1995, s. 14- 16).  

Moniammatillisuus perustuu yksinkertaisuudessaan yhteistyöhön. Moniammatillisuutta voi-

daan kuvata mahdollisuutena, jonka avulla saavutetaan asioita, johon ihminen ei kykene yk-

sin. (Littleton & Miell, 2004, s. 1.) Yhteistyön pohjana nähdään jaettu ja yhteinen tulkinta 

toiminnan tavoitteista eli perustehtävästä, jonka toteuttamiseen moniammatillinen yhteistyö 

pyrkii. Tämä vaatii yhteistä suunnittelua, toimintaa sekä toiminnan jälkeistä arviointia. (Ka-

rila & Nummenmaa, 2001, s. 147.) Moniammatillisuuden rinnalla käytetään myös tiimin 

käsitettä. Tiimillä tarkoitetaan pientä ryhmää, jotka ovat yhteydessä toisiinsa saavuttaakseen 
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yhteisen päämäärän. Tiimin jäsenet täydentävät toisiaan ja toistensa taitoja, jolloin yhteis-

työn tulosta pidetään suurempana kuin yksittäisen jäsenen tekemää tulosta. (Katzenbach & 

Smith, 1993, s. 11- 15.) 

Lähtökohtana moniammatillisessa yhteistyössä voidaan pitää oppimiskumppanuutta. Par-

haimmillaan moniammatillinen yhteistyö on yhteistoiminnallista oppimista. Tässä kumppa-

nuudessa voidaan jakaa erilaisia ajatuksia ja kehittää uusia ideoita ja käsityksiä. (Schwartz, 

1995, s. 321- 330.) Yhteistyöhön osallistuvat henkilöt voivat kehittää omaa osaamistaan ja 

asiantuntijuuttaan osana kumppanuutta. Se vaatii yksilöiden välistä neuvottelua, mahdollis-

ten rajojen ylittämistä sekä uudenlaisia tulevaisuuden visioita. Moniammatillinen yhteistyö 

vaatii kehittyäkseen jatkuvaa koulutusta ja työnohjausta. Se tarvitsee myös yhteistyön ja 

ryhmädynamiikan tukea, joka mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön kehityksen entistä 

parempaa työskentelyä kohti. (Payne, 2000, s. 3- 5; Puhakka & Selkee, 2003, s. 134- 137.) 

Moniammatillinen yhteistyö on esiopetusta ja alkuopetusta kuvaava määritelmä, jossa kaksi 

erilaista opettajien ammattiryhmää toimii yhdessä lapsen kasvun ja oppimisen sekä sujuvan 

siirtymän hyväksi. Erilaisten ammattiryhmien välistä moniammatillisuutta voidaan kuvailla 

sisäisellä ja ulkoisella toiminnalla. Sisäinen moniammatillisuus tarkoittaa työyhteisössä ja-

ettua ammatillista toimintaa esiopetuksen ja koulun perustehtävien toteutumiseksi. Ulkoista 

moniammatillisuutta voidaan kuvailla taas yhteistyönä samojen lasten ja perheiden kanssa 

työskentelevien ammattilaisten kanssa. Laajemmin tarkasteltuna ulkoinen moniammatilli-

suus on hallinnon rajat ylittäviä toimintamalleja, suunnittelua yhdessä sekä osaamisen käyt-

töönottoa. (Puhakka & Selkee, 2003, s. 135.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan (2005) kirjattu toiminnan toteutuksen näkökulmana verkos-

totyö, joka kuvaa moniammatillisuuden osuutta varhaiskasvatuksessa. Verkostoyhteistyötä 

tehdään laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta lapsen hyväksi, edistäen lapsen hyvin-

vointia. Muun muassa opetus-, sosiaali- ja liikuntatoimi kuuluvat tähän verkostoon. Verkos-

tot pyrkivät toimimaan tahoillaan lapsen parhaaksi ja yhdessä ne muodostavat toiminnallaan 

entistä laajemman perustan lapsen tukemiseksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 7- 8.) Esiopetuksen opetussuunnitelmassa ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

moniammatillisuutta on tarkasteltu osana opetuksen järjestämistä, lapsen kasvun ja oppimi-

sen tukijana (Opetushallitus, 2014a, s. 49; Opetushallitus, 2014b, s. 38- 40).  
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2.2.2 Pedagoginen kohtaaminen 

Opettajan työtä ohjaavat sisäiset ja opettajasta riippumattomat ulkoiset tekijät (Uljens, 1997, 

s. 59- 61). Sisäisiä tekijöitä kuvaa oleellisesti opettajan pedagoginen ajattelu (Clark & Pe-

terson, 1986, s. 255- 260). Pedagogiikka voidaan määritellä ajatteluna ja toimintana, jonka 

pyrkimyksenä on yksilön oppimisprosessin edistäminen (Kansanen, 1995, s. 10). Pedagogi-

nen ajattelu kohdistuu opetustapahtuman aihepiiriin, jolla on jokin pedagoginen tarkoitus 

(Kansanen, 2000, s. 87). Pedagoginen ajattelu on oleellinen osa opettajien välistä yhteistyötä 

ja erilaisia yhteistyötilanteita (Uljens 1997, s. 60- 61). 

Pedagoginen ajattelu jaetaan pedagogiseen tietoperustaan ja pedagogiseen prosessiin koh-

distuvaan ajatteluun (Uljens, 1997, s. 61). Kansanen (2000, s. 97) tarkastelee ilmiötä ajatte-

lun ja toiminnan tasoilla. Opettajan tietoperustaan kuuluvat arvoperusta, käsitys lapsen op-

pimisen ja kehityksen välisestä suhteesta, käsitys ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetta-

misesta. Pedagogiseen prosessiin kohdistuva ajattelu puolestaan ilmenee suunnittelun, ope-

tuksen ja arvioinnin vaiheista. Nämä vaiheet voivat esiintyä opetuksessa sisäkkäin, mutta 

yleensä ne seuraavat toinen toisiaan peräkkäin syklimäisesti. (Uljens, 1997, s. 61- 62.)  

Jatkumo esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä luo kehykset kahden opettajanryhmän peda-

gogisen ajattelun ja käsitteellistämisen hahmottamiselle. Näiden kahden opettajaryhmän vä-

lille sisältyy toisistaan eriävää pedagogista ajattelua, sekä sen käsitteellisiä eroja ja yhtäläi-

syyksiä. Pedagogisen ajattelun sisältämä päätöksenteko luo mahdollisuuden valita erilaisten 

vaihtoehtojen välillä, jolloin opettajan henkilökohtainen kasvatusfilosofia määrittää sen, mi-

ten tilanteessa toimitaan. (Kansanen, 2000, s. 87- 88, 95.)  

Shulman (1987, s. 9- 12) painottaa, että myös koulutus muokkaa opettajan pedagogisen ajat-

telun muodostumista. Pedagogisen ajattelun rakentumisen taustalla on opettajan koulutus-

tausta sekä toimintaympäristöt- ja kulttuurit, joissa opettaja toimii. Jos opettajilla on edellä 

mainituissa tekijöissä eroja, voi tämä vaikuttaa merkittävästi myös pedagogisten ajatusten 

kohtaamiseen ja näin opetuksellisen jatkumon tarjoamiseen. (Haring, 2003, s. 3,14, 23.) Kir-

jallisuus ja tutkimukset tuloksineen vaikuttavat myös yksilön tapaan ajatella. Lisäksi näkö-

kulmat opettamisesta, oppimisesta ja ihmisen kehityksestä muokkaavat pedagogista ajatte-

lua. Opettajan käsityksiä voivat muokata lisäksi myös opetusalan kirjallisuus, joka pohjautuu 

kasvatuksen mallintamiseen ja käytännön toimimiseen. (Shulman, 1987, s. 9- 12.) 
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Karkeasti voidaan todeta, että opettajan pedagoginen ajattelu kohdistuu kontekstuaalisten 

tekijöiden piiriin ja näin esimerkiksi opetussuunnitelmilla on suuri merkitys pedagogiikan 

muodostumisessa (Kansanen, 2000, s. 88). Esi - ja alkuopetussuunnitelmat ovat sisällölli-

sesti lähestyneet viimeisten vuosikymmenien aikana toinen toisiaan, joka vaikuttaa osaltaan 

opettajien pedagogiseen kohtaamiseen. Opetussuunnitelmat tukevat entistä paremmin toinen 

toisiaan omien sisältöjensä pohjalta ja ne velvoittavat esi- ja alkuopettajia yhteistyöhön. 

(Opetushallitus, 2014a, s. 24.) Perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulisi sisältyä suunni-

telma yhteistyöstä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Yhteistyötä tulisi tehdä myös op-

pilaiden vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. (Opetushallitus, 2014b, s. 36.) 
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3 ASENTEIDEN MUODOSTUMISEN PERUSTEITA 

Asenteet tulevat esiin päivittäisissä arkikeskusteluissamme erilaisten ihmisten välillä. Vuo-

sikymmeniä tutkimuksen kohteena olleet asenteet kohdistavat erilaisia käsityksiä niiden 

määrittelyyn. Asenteet kytkeytyvät myös erilaisten teorioiden ympärille, erityisesti sosiaali-

psykologiaan liittyviin asenteen näkökulmiin. (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2001, s. 

28, 188.) Useimpien määritelmien yhdistävä tekijä on asenteisiin liittyvä kohteen arvottami-

nen, joka tarkoittaa yksilön myönteisyyttä tai kielteisyyttä tiettyyn kohteeseen nähden 

(Fishbein, 1997, s. 77- 78). Asenteiden mittaamista psykologian parissa on pidetty helpom-

pana kuin niiden kokonaisvaltaista määrittelyä (Helkama et al., 2001, s. 187- 194). 

Ihminen tulkitsee ympäristöään asenteiden avulla jokapäiväisessä elämässään: ohjaa käyt-

täytymistään ja jäsentää omakohtaisia kokemuksiaan (Erwin, 2005, s. 9). Asenteet voivat 

olla siis kielteisiä, myönteisiä tai neutraaleita toimintavalmiuksia (Triandis, 1971, s. 2). Ih-

misen asennetta voidaan tarkastella mielentilana tiettyyn kohteeseen nähden. Se voi olla fyy-

sinen kohde, esimerkiksi tässä tutkimuksessa kahden ammattiryhmän välinen havainnolli-

nen kohde. Yksilön kokemukset, taipumukset ja asioiden sisäistämisaste määrittävät asen-

teiden laadun ja voimakkuuden (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 39). Seuraavaksi tarkastelen 

asenteiden erilaisia määrittelyjä, asenteiden muodostumista sekä asenteiden omaksumiseen 

vaikuttavia tekijöitä.  

3.1 Asenne ja sen rakenne 

Asenteen määritelmän juuret pohjautuvat kulttuurin ja yhteisön ominaisuuksiin. 1920- lu-

vulla asenteet muuttuivat yksilön ominaisuuksiksi, jolloin niitä alettiin myös mitata. Kult-

tuuri tarjoaa yksilölle malleja, jotka vaikuttavat yksilön suhtautumiseen tiettyjä asioita ja 

objekteja kohtaan. Asenne voidaan siis määritellä yksilön sisäistettynä kulttuurina. Tässä 

sisäistetyssä kulttuurissa näkyvät paitsi yksilön omat arvot, myös ulkoiset arvot, intressit ja 

motiivit. (Helkama et al., 2001, s. 28; Allardt, 1995, s. 55- 56.) Asenne voidaan määritellä 

joustavasti, jolloin asenne nähdään kulttuurisena asenteena. Näin asenteen kohde voi olla 

sosiaalinen tai ryhmässä jaettu. Thomasin ja Znanieckin (1918) mukaan asenteiden kautta 

voidaan ymmärtää historiallista muutosta. Asenne on siis ”yksilön mielentila tiettyyn koh-

teeseen nähden”. Tässä yhteydessä tunnistetaan asenteen kohteen mainitseminen, sillä 

asenne kohdistuu aina johonkin. (Erwin, 2005, s. 11.)  
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Allportin (1935) klassisen määritelmän mukaan asenne tarkoittaa kokemuksista muodostu-

nutta henkistä ja hermostollista valmiutta. Kyseisen valmiuden avulla ihminen saa aikaan 

erilaisia toiminnallisia vaikutuksia tilanteisiin ja kohteisiin eli objekteihin, joiden kanssa hän 

on vuorovaikutuksessa. (Brecler & Wiggins, 1989, s. 407- 408.) Asenne voidaan määritellä 

siis käyttäytymistaipumukseksi jotakin objektia kohtaan: asiaa, esinettä, tilannetta tai henki-

löä kohtaan. Nämä käyttäytymistaipumukset ohjaavat käyttäytymistämme. Kyseinen teoria 

kytkeytyy behavioristiseen oppimisteoriaan (Ajzen, 2005, s. 2- 3).  

Motivaatioon verrattuna, asenteet ovat pitkäkestoisempia ja pysyvämpiä. Asenteilla on ko-

konaisuudessaan kuitenkin vaikutusta motivaation syntyyn. Asenne vaikuttaa toimintaan ja 

sen laatuun. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 37- 38.) Asenteet voivat muuttua nopeasti. Asen-

teiden muuttuessa yksilö saa lisää lisätietoa tietystä kohteesta ja hänen kokemuksensa lisään-

tyvät kohteeseen liittyen. Myös mielipiteisiin verrattuna, asenteet ovat syvällisempiä. (Hel-

kama, 2001, s. 198- 199.) Vaikka asenteiden ja käyttäytymisen välistä suhdetta on pidetty 

ongelmallisena, on asenteiden katsottu vaikuttavan yksilön käyttäytymiseen (Ajzen, 2005, 

s. 117- 118). 

Asenteiden yläkäsitteenä voidaan käyttää arvon käsitettä. Arkipuheessa arvon ja asenteen 

käsitteet sekoittuvat helposti: yksilön puhuessa arvoista, saatetaan viitata todellisuudessa 

asenteisiin. Arvot ja asenteet edustavat yhdessä ihmisen syvintä olemusta eli ydintä. Arvot 

ohjaavat tiettyjä kielellisiä ilmauksia ja valintoja, vaikka monet näistä jäävät tiedostamatto-

maksi. Vaikka arvot ovatkin asenteiden perusta, voidaan nämä kaksi käsitettä nähdä myös 

ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi tarkastellessa materiaa, on yleensä kyse arvosta, kun 

taas pysyvämmässä suhtautumisessa voidaan käyttää määritelmää asenne. Arvo voidaan ko-

konaisuudessaan ajatella abstraktina ja yleisenä ja asenne taas konkreettisempana. Asenne 

perustuu sen taustalla oleviin arvoihin. (Suhonen, 1988, s. 27; Allardt & Lintunen, 1964, 2-

4) Allardt ja Lintunen tarkastelevat asenteen ja tavan välistä yhteyttä. Tavan käsitteeseen 

sisältyy aina toistuminen: yksilö käyttäytyy aina tietyllä tavalla. Ihmisen toistuva käyttäyty-

minen tällä tapaa kuvastaa asennetta. (Allardt & Lintunen, 1958, s. 9- 11.) 

Asenteet jaotellaan yleisesti ja lähes yksimielisesti eri tutkijoiden mukaan kolmeen eri ra-

kenteen osioon: tiedon, tunteen ja toiminnan komponenttiin. Asenteiden klassinen kol-

miokomponentti on näkemys, jossa asenteet nähdään kolmen eri komponentin yhdistelmänä. 

(Erwin, 2005, s. 26- 27.) Asenteen määrittelyssä yleisin ja käytetyin teoria on kognitiivinen 



18  

 

  

tasapainoteoria, joka muodostuu asenteen sisältämästä kolmesta eri komponentista: affektii-

visesta, kognitiivisesta ja toiminnallisesta tekijästä. (Ajzen, 2005, s. 4-5, 20.)  

Asenteen sisältämät tiedon, tunteen ja toiminnan komponentit ovat erilaisia tulkintoja siitä, 

millaisena asenteet näyttäytyvät. Jos yksilö suhtautuu johonkin myönteisesti tai kielteisesti, 

täytyy hänellä olla myös tieto tai uskomus kyseisestä asiasta (kognitiivinen komponentti). 

Myös tietoja ja uskomuksia voidaan pitää asenteiden perustana. Nämä eivät ole välttämättä 

yksilölle itselleen ilmeisiä, vaan ne voivat olla tiedostamattomia. Tietokomponentti sisältää 

siis asenteen kohteeseen liittyvät tiedot, ennakkoluulot, käsitykset ja tiedon luokittelun. Toi-

mintavalmius (konatiivinen komponentti) muodostuu ihmisen taipuvaisuudesta käyttäytyä 

tietyllä tavalla. Sillä ymmärretään yksilön valmiutta ja halua toimia toisen ihmisen kanssa. 

Tämä käyttäytyminen ja suhtautuminen eri asioihin voi olla hyvin emotionaalista (affektivi-

nen komponentti). Emotionaalinen eli tunnekomponentti muodostuu nopeasti ja muuttuu hi-

taasti. (Oskamp, 1991, s. 9- 12; Ajzen, 2005, s. 4- 6.) 

Tutkijoiden erimielisyyden komponenttien suhteen aiheuttavat komponenttien väliset suh-

teet. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset tukevat hierarkkista mallia. Tämä on kuitenkin tar-

koittanut sitä, että yksi tekijä kolmesta on selittänyt asennetta ja sen vaihtelua enemmän kuin 

muut tekijät. (Ajzen, 2005, s. 20- 22.)  Komponentit voidaan nähdä siis yhteisinä, mutta 

myös erillisinä komponentteina (Oskamp, 1991, s. 7- 8). Kolmiokomponentin heikkoutena 

voidaan pitää sitä, että asenteen ja käyttäytymisen suhdetta on vaikeaa todistaa, jolloin yksilö 

ei toimi välttämättä aina asenteidensa mukaisesti. (Erwin, 2005, s. 27). 

Tutkijoiden erimielisyyksien lisäksi, uuden nykytiedon valossa voi olla virheellistä todeta, 

että asenne muodostuisi poikkeuksetta kolmesta aiemmin mainitusta komponentista. Viime 

vuosien tutkimustiedon perusteella voidaan sanoa, että asenteet muodostuvat ja niitä voidaan 

ilmaista ensisijaisesti perustuen yhteen komponenttiin ja useamman komponentin yhdistel-

mään. Tätä kutsutaan päivitetyksi tai uudeksi kolmikanta analyysiksi. (Eagly & Chaiken, 

2007, s. 591- 594.) 

3.2 Asenteiden muodostuminen ja oppiminen 

Asenteet voidaan määritellä opituiksi, toiminnan pohjalla oleviksi ominaisuuksiksi (Brecler 

& Wiggins, 1989, s. 407- 408). Asenteita tarkastellaan yleisinä ja pysyvinä sekä myönteisinä 
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tai kielteisinä mieltymyksiksi esinettä, asiaa tai henkilöä kohtaan (Ajzen, 2005, s. 2-3). Asen-

teet muodostuvat ja kehittyvät jokaisella yksilöllä eri tavoin ja asenteiden oppimiseen on 

erilaisia oppimistapoja (Oskamp, 1991, s. 154- 156). Asenteiden muotoutumiseen voidaan 

sanoa vaikuttavan ihmisen luonteenpiirteet: temperamentti, persoonallisuus sekä ympäröivä 

todellisuus. Kun ympäristön edustaja on lähellä yksilön minää, on sen vaikutuskin suurempi 

asenteiden muodostumisessa. (Maxwell, 2003, s. 37- 40.) 

Jokaisen yksilön geneettiset ja fyysiset tekijät vaikuttavat asenteiden kehittymiseen ja niiden 

muodostumiseen. Erityisesti geneettiset ja fyysiset tekijät vaikuttavat erilaisten asenteiden 

syntymiseen. Tietynlaiset geenit altistavat tietynlaisten asenteiden kehittymiseen. Ihmisen 

vanheneminen, erilaiset sairaudet ja lääkkeiden käytön seuraukset vaikuttavat asenteiden 

muodostumiseen. Myös suorat kokemukset toimivat usein asenteiden luojina ja muokkaa-

jina. Nämä kokemukset voivat olla odottamattomia tai toistuvia altistuksia (Oskamp, 1991, 

s. 156- 159). Readin (1983, s. 323- 325) mukaan erityisesti traumaattisilla kokemuksilla on 

merkityksensä asenteiden muodostajana.  

Ehdollistaminen on oppimistapa, josta voidaan erottaa kaksi eri muotoa: klassinen ja väli-

neellinen ehdollistaminen. Näiden mukaan myönteisiä ja kielteisiä asenteita voidaan muo-

dostaa käyttäytymisen vahvistamisen seurauksena asenneobjekteja kohtaan. Näin opitaan 

reagoimaan tiettyyn ärsykkeeseen, tietyllä tavalla. Toista oppimistapaa voidaan kutsua jäl-

jittelyksi (Oskamp, 1991, s. 168- 170). Jäljittelyä kutsutaan myös havainto- ja mallioppi-

miseksi, jossa asenteita opitaan seuraamalla toisten asenteita ja näiden seurauksia (Erwin, 

2005, s. 43- 45). Se on tyypillisin tapa oppia ilman jonkin ulkopuolisen vaikutusta. Jäljitte-

lyssä yksilö havaitsee, näkee, painaa mieleensä, kuinka toiset menettelevät. Tämän avulla 

hän oppii samanlaisen asenteen ja käyttäytymistaipumuksen. (Oskamp, 1991, s. 169- 170.) 

Kaikista käytetyin ja yleisin tapa vaikuttaa yksilön asenteisiin on verbaalinen suostuttelu. 

Verbaalisella suostuttelulla voidaan vaikuttaa asenteen muodostumiseen tai sen kehittymi-

seen ja muuttumiseen. Sanallinen ärsykkeisiin liittyvien vasteitten opettaminen harjoittaa 

erilaisia asenteen suhtautumistapoja. Kognitiivisten asenneteorioiden kannattajat uskovat, 

että jokainen yksilö yhdistelee kielteisiä ja myönteisiä tietoja ja uskomuksia. Näin voidaan 

muodostaa tietynlainen asenne. (Oskamp 1991, s. 171; Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 

2001, s. 202- 206.) Asenteet voivat muodostua myös väline- ehdollistumisessa. Näin asen-

teita vahvistetaan palkitsemalla. Jos tietystä asenteesta ja käytöksestä seuraa jotakin positii-
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vista, myös asenne vahvistuu. Jos toisella asenteella ei ole vastaavia seurauksia tai seurauk-

set ovat negatiivisia, myös asenne heikkenee. Palkinnon laatuun tulee kiinnittää huomiota, 

sillä se vaikuttaa asenteen muuttumiseen. Näin ollen palkinnon tulee olla tarpeeksi palkit-

seva. (Erwin, 2005, s. 43- 45.) 

3.3 Asenteiden syntymiseen vaikuttavat tekijät 

Asenteiden syntymiseen vaikuttavat erilaiset asiat. Osa näistä on sellaisia, jotka voimme 

huomata arkipäiväisessä elämässämme. Toisaalta osa myös sellaisia tekijöitä, jotka syntyvät 

tiedostamatta. Yhteiskunnan säännönmukaisuudet ja normit ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat 

huomaamatta asenteiden syntymiseen. Myös nykypäivänä esillä oleva media vaikuttaa asen-

teidemme syntyyn.(Oskamp, 1991, s. 160- 167; Triandis, 1971, s. 133- 134.) 

Asenteiden syntymiseen vaikuttavat eniten yksilön kanssa vuorovaikutuksessa olevat muut 

ihmiset. Nämä ihmiset auttavat yksilöä muodostamaan hänen maailmankuvaansa, jota voi-

daan pitää asenteiden keskeisimpänä tehtävänä. (Triandis, 1971, s. 101- 102.) Yksilöiden 

väliset suhteet ja asenteet ovat toisistaan riippuvaisia. Jos yksilöt pitävät toisistaan, he ko-

koavat ja omaksuvat samantapaisia asenteita. Voidaankin todeta, että jos yksilöillä on sa-

manlaiset asenteet, pitävät he toisistaan. (Helkama et al., 2001, s. 192.) Kokonaisuudessaan 

vertaisryhmien ja viiteryhmien elämäntyyli ja käyttäytyminen vaikuttavat vahvasti asentei-

den muodostumiseen. Viiteryhmien esimerkit voivat vaikuttaa yksilöiden asenteisiin, mutta 

Oskamp painottaa, että viiteryhmän vaikutus asenteisiin on vertaisryhmää huonompi. (Os-

kamp, 1991, s. 165.)  

Kun ihminen muodostaa henkilökohtaisen kokemuksen jostakin asiasta, hän muodostaa 

väistämättä jonkinlaisen asenteen asiasta. Toisaalta kohtaamistilanne voi muuttaa jo ole-

massa olevaa asennetta kyseisestä kohteesta. Yksilön vakaat ja pysyvät asenteet kokevat 

muutoksia, kun ihminen kohtaa uusia asioita. Morelandin ja Beachin (1992) mukaan ihmi-

sellä on taipumus alkaa pitämään ihmisistä, joita hän tapaa usein, vaikka heidän välillään ei 

olisi vuorovaikutusta. Ihmiset muodostavat siis positiivisia asenteita asioihin, joiden kanssa 

nämä ovat tekemisissä jatkuvasti. Toisaalta voidaan todeta, että jos asenne on alun perin 

negatiivinen, jatkuva yksilöiden välinen kontakti voi muokata asenteita entistä negatiivisem-

maksi. (Moreland & Beach, 1992, s. 272- 274.) 
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4 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA LASTENTARHANOPETTAJAN 

JA LUOKANOPETTAJAN YHTEISTYÖSTÄ 

Esi- ja alkuopetukseen liittyvä yhteistyö on ollut tutkimuksen alla jo useamman vuosikym-

menen ajan. Kuitenkaan tutkimusta esi- ja alkuopettajien yhteistyöhön liittyvistä asenteista 

ei ole tehty juurikaan. Seuravaksi tarkastelen erilaisia, aiemmin tehtyjä tutkimuksia lasten-

tarhanopettajan ja luokanopettajan välisestä yhteistyöstä. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset 

liittyvät esi- ja alkuopetuksen väliseen yhteistyöhön, esi- ja alkuopetuksen kehittämistyöhön, 

yhteistyöhön liittyvään pedagogiikkaan sekä esi- ja alkuopetuksen pedagogiseen jatkumon 

edistämiseen.  

4.1 Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö ja sen kehittäminen 

Tutkimusten mukaan päiväkodin ja esiopetuksen yhteistyö ja yhteistyökehittyminen vaihte-

levat hanke- ja paikkakuntakohtaisesti. Esi- ja alkuopetuksen kehittämistyö on ollut tutki-

muksen kohteena Opetushallituksen käynnistämässä Akvaarioprojektissa vuosina 1994- 

1995. Projektin tavoitteena oli tukea opetussuunnitelman uudistamista maassamme sekä aut-

taa oppilaitoksia, opettajia ja kuntia kehittämistyössä. Akvaarioprojekteista yksi koski esi- 

ja alkuopetuksen kehittämistä ja sen arviointia. Tavoitteena oli, että koulut ja päiväkodit tu-

kisivat esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

yhteistyötä tehdään yhteisten tapahtumien, koulutustilaisuuksien ja yhteisten tilakäyttöjen 

lomassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että yhteistyöhön liittyvää kehitystä on ta-

pahtunut työnjaossa, hallinnossa, opetussuunnitelman sisällöissä, työnkuvassa ja tukea tar-

vitsevien lasten osalta. (Ojala & Siekkinen, 1998, s. 6-9, 25, 60- 61.) 

Esi- ja alkuopetuksen välinen kehittämistyö ilmenee myös joustavan esi- ja alkuopetuksen 

tutkimuksessa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään millaisia esi- ja alkuopetukseen liitty-

viä toimintamalleja toteutetaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kuinka yhteis-

työhön liittyviä työ- ja toimintatapoja voidaan kehittää. Yhteissuunnittelu, samanaikaisope-

tus ja arviointi olivat keskeisiä tekijöitä ja tutkimustuloksia joustavan esi- ja alkuopetuksen 

kannalta. Fyysinen läheisyys esi- ja alkuopetuksen välillä edisti yhteistyön toteutumista. 

(Kopisto et al., 2011, s. 13, 73- 76.) 
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4.2 Esi- ja alkuopettajien yhteistyöhön liittyvä pedagoginen kohtaaminen 

Holopaisen ja Kivisen (2007) mukaan opettajien asenteilla on vaikutusta yhteistyön tekemi-

sessä ja yhteistyön onnistumisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia näkemyk-

siä ja asenteita opettajilla oli esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kohtaan. Tutkimukseen osal-

listuneet opettajat kokivat yhteistyön tekemisen sekä kielteisenä että myönteisenä. Erilaiset 

toimintakulttuurit ja ajanpuute haastavat opettajia yhteistyön tekemisessä ja sen onnistumi-

sessa. Toisaalta opettajat kokivat, että erilainen koulutuspohja ja osaaminen toimivat oman 

ammattitaidon kehittäjänä. (Holopainen & Kivinen, 2007, s. 1, 34- 37.) 

Haring (2003) tutki esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaamista osana yhteis-

työtä. Myös tämän tutkimuksen taustalla oli halu kehittää esi- ja alkuopetuksen välistä yh-

teistyötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyötä toiminnan, suunnittelun, opetuksen ja ar-

vioinnin näkökulmista. Tutkimustulokset osoittavat, että yhteistyö esi- ja alkuopetuksen vä-

lillä on oleellista ja tärkeää. Tulokset kuitenkin kertovat, että yhteistyön toteutuminen on 

haaste ajallisesti ja koetun työn kiireellisyyden vuoksi. Yhteistyön toteutusta ei koettu näin 

pedagogisena ongelmana. Tutkimustulosten pohjalta esiopettajien suunnittelutyö on vuoro-

vaikutuksellisempaa kuin alkuopettajan yksilöllinen suunnittelutyö. (Haring, 2003, s. 3-4, 

193- 198, 203- 204, 225- 226.) 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja sen toimintaa kuvaa Forss-Pennanen (2006) väitöskir-

jassaan esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojektina. Tutkimuksen tarkastelun kohteena oli 

opettajien välinen vuorovaikutus, toimintakulttuuri ja yhteisölliseen ja yksilölliseen kasvuun 

ja oppimiseen liittyvä arviointi. Forss-Pennasen tutkimuksen tulokset osoittavat, että muu-

tokset ovat mahdollisia esi- ja alkuopetuksen toimintaympäristöissä. Vuorovaikutus ja yh-

teistyö tarvitsevat aikaa ja yhteistä suunnittelua toimiakseen. Myös opettajien yksilölliset 

muutokset vaativat ihmistuntemusta, toisen kasvattajan työhön tutustumista ja vastuun jaka-

mista opettajien välillä osana yhteistyötä. (Forss-Pennanen, 2006, s. 7, 27- 28, 117- 118, 

120- 124.) 

4.3 Esi- ja alkuopetuksen pedagogisen jatkumon edistäminen 

Esi- ja alkuopetuksen välistä jatkumoa on tutkittu päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvien 

hankkeiden pohjalta. Poikosen (2003) tutkimuksen tavoitteena oli edistää varhaiskasvatuk-

sen, esiopetuksen ja perusopetuksen muodostaman johdonmukaisen jatkumon syntymistä 
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yhteisen opetussuunnitelman laadinnan avulla. Tutkimuksen esi- ja alkuopetuksen pedago-

gista jatkumoa voidaan parantaa kehittämällä yhteistä opetussuunnitelmaa. Poikosen tutki-

mustulokset osoittavat, että yhteisen opetussuunnitelman kehittämisellä pyrittiin luomaan 

esi- ja alkuopetuksen kasvatus- ja opetustyölle yhteisiä toimintalinjoja, sekä lisäämään mo-

niammatillista yhteistyötä päiväkodin ja koulun välillä. Tuloksien perusteella voidaan to-

deta, että käytänteiden muuttaminen on pitkä ja aikaa vievä prosessi. (Poikonen, 2003, s. 9-

10, 47- 48, 127.) 

Kankaanrannan tutkimuksessa taas tutkimuksen kohteena olivat päiväkodit ja koulut, jotka 

tekivät yhteistyötä keskenään ja pyrkivät luomaan turvallisen jatkumon varhaiskasvatuk-

sesta perusopetukseen. Tutkimukseen osallistuneet opettajat painottivat, että eheä jatkumo 

esiopetuksesta alkuopetukseen vaatii yhteistyötä kahden opettajan välillä. Tutkimustulosten 

pohjalta voidaan sanoa, että yhteisten suunnitteluhetkien ja koulutustilaisuuksien kautta voi-

daan luoda yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välille. Tutkimus toi oleellisesti esille myös 

opettajien työajan puutteen sekä opettajan henkilökohtaiset voimavarat tehdä yhteistyötä. 

Näillä tekijöillä on vaikutusta esi. ja alkuopetuksen yhteistyön kehittymiseen. (Kankaan-

ranta, 1999, s. 5-8, 189- 190, 204.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen toteutus on aloitettu 2013 vuoden loppu puolella, kun muotoilin tutki-

muksen suunnitelman ensimmäisen kerran varhaiskasvatuksen maisteriopinnoissa Jyväsky-

län yliopistossa. Tutkimus on viimeistelty luokanopettajan maisteriopinnoissa Oulun yli-

opistossa kevään, kesän ja syksyn 2015 aikana. Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni toteu-

tusta. Aluksi perustelen tutkimukseni tavoitteet sekä käsittelen tutkimuskysymykset. Tämän 

jälkeen tarkastelen tutkimuksen lähestymistapoja, aineistonkeruuta ja tutkimusaineiston ana-

lyysiä.  

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on selvittää lastentarhanopettajaopiskelijoiden ja luokan-

opettajaopiskelijoiden asenteita lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä olevaa yh-

teistyötä kohtaan. Tutkimukseni kohteena ovat lastentarhanopettajaopiskelijat ja luokan-

opettajaopiskelijat. Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään, millaisia asenteita 

opettajaopiskelijoilla on liittyen yhteistyöhön. Tutkimukseni aihetta on tärkeää tutkia, koska 

esiopetuksen oleellisuus on nostettu viime vuosina jalustalle, jolloin sen näkyvyys osana 

varhaiskasvatusta on oleellinen. Tavoittelen uutta tutkimustietoa opettajaopiskelijoiden 

asenteiden pohjalta. Näin kentällä työskentelevät lastentarhanopettajat ja luokanopettajat 

voivat hyödyntää saatua tutkimustietoa oman työnsä kehittämiseen ja entistä paremman yh-

teistyön toteuttamiseen. 

Tutkimuskysymyksinäni selvitän seuraavia asioita:  

1. Millaiset tekijät ohjaavat lastentarhanopettajaopiskelijoita, luokanopettajaopiskelijoita ja 

luokanopettajan maisterikoulutuksessa opiskelevia lastentarhanopettajia yhteistyöasentei-

den synnyssä? 

2. Millaisia asenteita lastentarhanopettajaopiskelijoilla, luokanopettajaopiskelijoilla ja luo-

kanopettajan maisterikoulutuksessa opiskelevilla lastentarhanopettajilla on heidän välistä 

yhteistyötä kohtaan? 

- Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näissä asenteissa on? 

3. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia opettajaopiskelijoiden väliset asenteet luovat tule-

valle yhteistyölle?  
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5.2 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat tutkittavien asenteet, jonka vuoksi tutkimuksen lähesty-

mistavaksi valikoitui laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusote. Olen hyödyntänyt tutki-

muksessani osittain kuitenkin myös määrällistä tutkimusta tutkimuksen aineistonkeruun 

asenneväittämälomakkeen numeraalisessa osiossa. Laadullista tutkimusta kutsutaan ymmär-

täväksi tutkimukseksi, koska tutkittavaa ilmiötä voidaan joko ymmärtää tai selittää. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 28.) Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on ymmärrys opettajaopiskeli-

joiden asenteita kohtaan. Tutkimuksen taustalla nähdään laadullisen asenteen tutkimuksen 

lähestymistapa, koska tutkimuksessa keskitytään tutkittavien asennemaailmaan ja tavoit-

teena on kuvailla tutkittavien asenteita aidosti. Pattonin mukaan laadullisen tutkimuksen tun-

nusomainen piirre on naturalistisuus, jolloin tutkija ei manipuloi tutkimusympäristöään. 

Laadullinen tutkimus tapahtuu aina luonnollisissa ympäristöissä. (Patton, 2002, s. 39- 41.) 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata tutkittavan elämää mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 87). Tämän vuoksi olen hyödyntänyt tässä tut-

kimuksessa kahta erilaista lähestymistapaa. Tutkimuksessani tukeudun laadullisen tapaus-

tutkimuksen sekä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapoihin, ja näin käytän niitä 

vahvistamaan asenteiden tutkimista ja tulkintaa tutkimuksessani. Seuraavaksi tarkastelen ta-

paustutkimuksen ja laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapoja tutkimuksessani. Pyrin 

perustelemaan valintani oman tutkimukseni näkökulmasta. 

5.2.1 Tapaustutkimus 

Lähestymistapani on laadullinen tapaustutkimus, sillä otin tarkasteluuni muutaman toisiinsa 

suhteessa olevan tapauksen. Tapaustutkimuksessa valitaan tutkittavaksi joko yksi tapaus tai 

vaihtoehtoisesti muutama toisiinsa suhteessa oleva tapaus (Saarela & Eskola, 2010, s.190).  

Tähän tutkimukseen valitsin kolme toisiinsa suhteessa olevaa ryhmää eli tapausta. Tutki-

mukseni tapauksia edustavat kolme lastentarhanopettajaopiskelijaa, kolme luokanopettaja-

opiskelijaa ja kolme valmistunutta lastentarhanopettajaa, jotka opiskelevat luokanopettajan 

maisterikoulutuksessa tutkimuksen tekohetkellä.  

Tapaustutkimuksessa voidaan perustella millaisia asioita tapaus edustaa ja mihin kontekstiin 

se liittyy. Tapaustutkimuksen ajatellaan edellyttävän tietoa ympäristöistä ja oloista, joista 
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itse tutkimuskohde tulee. Yhtenä tapaustutkimuksen piirteenä pidetään sitä, että tapaus edus-

taa jotakin yleistä, esimerkiksi toiminta- alaa. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom- Ylänne & 

Paavilainen, 2013, s. 68- 69.) Tutkimuskohteet voidaan valita erilaisten kriteerien avulla, 

jotka vaikuttavat suoraan tutkimuskohteen valintaan. Tapausta voidaan kuvailla mahdolli-

simman tyypilliseksi tai rajatapaukseksi. Sitä voidaan kuvata myös poikkeukselliseksi, opet-

tavaiseksi tai ainutkertaiseksi (Syrjälä & Numminen, 1988, s. 8, 19). Valitsin tapaukset niin, 

että ne edustavat yhteistyömahdollisuuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä, jotka vai-

kuttavat tätä kautta eri tavoin myös tutkittavien asenteiden kirjoon. Halusin kuitenkin antaa 

mahdollisimman tyypillisen kuvan opettajaryhmistä kokonaisuudessaan. Tarkoituksenani ei 

ollut yleistää, vaan käsitellä jokainen tapaus eli opettajaryhmä omana tapauksenaan, kuiten-

kin vertaillen asenteita eri opettajaopiskelijaryhmien välillä.  

5.2.2 Laadullinen asennetutkimus 

Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa tukee tapaustutkimuksen lähestymistapaa 

tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa hyödynnän asennetutkimuksen lähestymistavasta aino-

astaan oleellisimpia näkökulmia oman tutkimukseni kannalta. Laadullinen asennetutkimus 

on sosiaalipsykologinen metodologinen lähestymistapa, joka hyödyntää pääosin samoja läh-

tökohtia kuin diskurssianalyysi. Asennetutkimuksen ontologia perustuu relationistiseen kä-

sitykseen asenteesta. Näin asenne nähdään ilmiönä, joka muotoutuu kokonaisuudessaan ih-

misten keskeisissä suhteissa. Yksilö kiinnittyy kommunikaation ja vuorovaikutuksen avulla 

kulttuurisen ja sosiaalisen maailman kontekstiin. (Vesala & Rantanen, 2007, s. 11, 29.) 

Omassa tutkimuksessani pääsen erittelemään ja tulkitsemaan sitä, mitä ja miten ihmiset ar-

vottavat heille esitettyjä väittämiä aineistonkeruussa.  

Laadullinen asennetutkimus tarkastelee asennetta argumentoinnin kautta. Argumentointi 

nähdään ihmisen kykynä argumentoida kielenkäytön ja arkijärjen avulla. Ihminen kykenee 

tilanteen mukaan kertomaan saman mielipiteen useilla eri tavoilla, esimerkiksi sanojaan pai-

nottaen tai pehmentäen mielipidettään. (Siitonen & Halonen, 1997, s. 176- 179.) Tämä nä-

kyy oman tutkimukseni tiedonkeruuosiossa, jossa tutkimukseen osallistuvat ryhmät arvotta-

vat heille annettuja asenneväittämiä paitsi kirjallisessa lomakkeessa arvioimalla väittämää 

välillä 1-5 sekä arvottamalla väittämiä suullisessa ryhmähaastattelussa.  

Laadullinen asennetutkimus korostaa ja sisältää kontekstialisuutta vuorovaikutustilanteessa. 

Vesala ja Rantanen korostavat tässä metatasoa, jolla tarkoitetaan yhteistä historiaa ja tätä 
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kautta vuorovaikutusta henkilöiden välillä. (Vesala & Rantanen, 2007, s. 26- 27.) Tutkimuk-

sessani keskityn opettajaopiskelijoiden tämän hetkisiin asenteisiin yhteistyötä kohtaan, 

mutta uskon, että aikaisemmalla mahdollisella yhteistyökokemuksella on merkitystä tämän 

hetkisiin asenteisiin. Tässä tutkimuksessa kiinnitän huomioni sen hetkiseen vuorovaikutuk-

seen tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden välillä.  

5.3 Aineistonkeruu 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruun menetelmiä ovat havainnointi, haastat-

telu, kysely sekä erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Edellä mainittuja menetelmiä voi-

daan käyttää yksinään tai rinnakkain riippuen tutkimusongelmista tai tutkimusresursseista. 

(Tuomi & Sarajärvi. 2009, s. 71.) Tässä tutkimuksessa käytin yhtä aikaa haastattelua ja nu-

meraalista asenneväittämälomaketta aineistonkeruumenetelminä. Tutkimuksessa haastattelu 

toimi laadullisena pääaineistona ja asenneväittämälomake pääaineistoa tukevana ja vertailu-

mahdollisuuden antavana aineistona.  

Haastattelu on keskeinen metodi, kun halutaan selvittää mitä ihminen ajattelee tai miksi hän 

toimii niin kuin toimii. Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa on yksi tai useampi haas-

tateltava sekä haastattelija, jossa he yhdessä luovat aineiston eli uusia merkityksiä asioille. 

Haastateltava on haastattelutilanteessa subjekti ja tilanteen aktiivinen osallistuja (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 72). Tässä tutkimuksessa haastattelu on ryhmän sisäinen, aktiivinen vuo-

rovaikutustilanne, jossa haastattelijan rooli on ainoastaan tarkkailija. Hirsjärvi ja Hurme 

(2004, s. 34- 35) painottavat, että haastattelu on hyvä aineistonkeruu menetelmä, jos aihe on 

vähän tutkittu. Tutkimusaiheena lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteistyötä on 

kartoitettu melko paljon. Oma tutkimukseni tarkastelee opettajaopiskelijoiden yhteistyöhön 

liittyviä asenteita, jota taas ei ole tutkittu lähes lainkaan. Tämän vuoksi haastattelu sopi tut-

kimukseni aineistonkeruumetodiksi hyvin sen tarjoaman avoimuuden vuoksi.  

Haastattelun etu on myös joustavuus, jolloin tutkijana toimivalla haastattelijalla on mahdol-

lisuus toistaa tai täsmentää kysymyksiä. Haastattelukysymykset voidaan myös esittää haas-

tattelijan haluamassa järjestyksessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 205- 206.)  

Tässä tutkimuksessa asenneväittämälomake ja haastattelurunko sisältävät valmiiksi erilaisia 

asenneväittämiä, joihin opettajaopiskelijat ottavat kantaa. Tarvittaessa tutkija voi täsmentää 

asenneväittämiä. Lisäksi tutkija voi esittää valmiiksi suunniteltuja lisäkysymyksiä, jos jokin 

väittämä on haastateltavien mukaan haastava. Haastattelun yhtenä etuna voidaan pitää myös 
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sitä, että haastattelija voi toimia samalla havainnoijan roolissa eli muistiin voidaan kirjoittaa 

mitä sanotaan ja miten sanotaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 205- 206.) Tutki-

muksessani tarkastelen sitä mitä sanotaan, sillä koen sen tutkimukseni kannalta oleellisem-

maksi.  

Vesalan ja Rantasen mukaan asennetutkimuksessa tuotetaan tutkimukselle argumentointiai-

neistoja aineistonkeruun lopputuloksena (Vesala & Rantanen, 2007, s. 11). Tämän tutkimuk-

sen aineisto on kerätty yksi tapaus eli ryhmä kerrallaan. Yhdellä tapaamisella kerätään sekä 

suullinen haastatteluaineisto, että numeraalinen väittämälomakeaineisto. Aineistonkeruu to-

teutettiin niin, että sovittu tapaaminen ajoitettiin kaikille sopivaksi ajankohdaksi. Tutkimuk-

sen aineistonkeruussa opettajaopiskelijat vastasivat ensin asenneväittämälomakkeeseen 

(liite 1). Vastaaja valitsi lomakkeessa olevista vaihtoehdoista itselleen sopivimman. Lomak-

keeseen vastaamisen jälkeen alkoi ryhmähaastattelu, jossa esiintyi täysin samat väittämät 

kuin asenneväittämälomakkeessakin. Vastaajat ottivat kantaa asenneväittämiin, joita arvioi-

tiin lomakkeessa numeraalisesti ja haastattelussa sanallisesti. 

5.3.1 Kohderyhmä 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty helmi- ja maaliskuun aikana vuonna 2015. Tutkitta-

viin oltiin yhteydessä sähköpostilla ja puhelimitse. Tutkimuksen aineistoa alettiin kerätä, 

kun olin saanut jokaiselta haastateltavalta vahvistuksen tutkimukseen osallistumisesta. Tut-

kimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman monipuolinen käsitys lastentarhanopet-

tajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden välisen yhteistyöhön liittyvistä asenteista. 

Tutkimukseen osallistuneille opettajaopiskelijoille annettiin informaatiota tutkimuksen ai-

heesta sekä tutkimuksen aineistonkeruutavasta. 

Tuomen ja Sarajärven mukaan laadullisessa tutkimuksessa tietyn ilmiön kuvaamisessa on 

tärkeää, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt tietävät ja omaavat kokemuksia ja asenteita 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon. Laadullisen tutkimuksen kohdejoukko vali-

taan tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 68- 70, 84- 87). Valitsin 

tutkimukseen osallistuvat opettajaopiskelijat heidän tämän hetkisen opettajaopiskelija- ase-

mansa perusteella eli lastentarhanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden jou-

kosta. Tässä tapaustutkimuksessa ryhmien suhde toisiinsa muodostuu siten, että kaikki tut-

kimukseen osallistuvat ovat tällä hetkellä opettajankoulutuksessa: varhaiskasvatuksen tai 
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luokanopettajan koulutusohjelmassa. Jokaisella tutkimukseen osallistuvalla opettajaopiske-

lijalla on kokemusta lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai näiden molempien käytännön 

työskentelystä opettajan tai lastenhoitajan näkökulmasta.  

Halusin tutkimukseeni yhtä monta lastentarhanopettajaa ja yhtä monta luokanopettajaa, 

jotka muodostavat kolme erilaista opettajaryhmää. Tutkimuskohteenani oli siis kolme eri-

laista opettajaopiskelijaryhmää: kolme lastentarhanopettajaopiskelijaa, kolme luokanopetta-

jaopiskelijaa sekä kolme jo valmistunutta lastentarhanopettajaa, jotka opiskelevat tutkimuk-

sen tekohetkellä luokanopettajan maisterikoulutuksessa. Valitsin tutkimukseeni henkilöitä, 

jotka ovat kiinnostuneita tutkimukseni aihepiiristä ja näillä henkilöillä on myös tutkimukseni 

aihetta koskevaa tietoa.  

Tutkimukseen osallistuvat opettajaopiskelijat sijoittuvat Jyväskylän ja Oulun kaupunkeihin. 

Jokainen tutkimukseen osallistuva opiskelija oli naishenkilö, joka opiskeli neljännellä tai 

viidennellä vuosikurssilla varhaiskasvatuksen tai luokanopettajan koulutusohjelmassa. Tut-

kimukseen osallistuneet luokanopettajan maisterikoulutuksessa opiskelevat henkilöt opiske-

livat ensimmäistä vuottaan kaksi vuotta kestävässä koulutuksessa. Heillä oli kuitenkin taus-

tallaan kolmevuotinen lastentarhanopettajan tutkinto. Jokaisella tutkimukseen osallistuvalla 

opettajaopiskelijalla oli työkokemusta peruskoulun tai varhaiskasvatuksen kentältä harjoit-

teluiden, sijaisuuksien tai muun työkokemuksen kautta.  

5.3.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

Haastattelut voidaan luokitella tutkimukseen osallistujien mukaan yksilö-, pari- tai ryhmä-

haastatteluihin (Ronkainen et al., 2013, s. 116). Tutkimuksessani käytin ryhmähaastattelua. 

Ryhmähaastattelussa on tärkeintä osallistujien välinen vuorovaikutus ja haastattelussa muo-

dostettavan tiedon prosessi. Ryhmähaastatteluissa haastateltavat muodostavat mahdollisen 

yhteisen ajatuksen kokemuksistaan, käsityksistään ja uskomuksistaan. (Pietilä, 2010, s. 215.)  

Ryhmähaastattelua pidetään vapaamuotoisena keskustelutilanteena, jossa haastateltavilla on 

mahdollisuus kommentoida haastattelussa esiinnousseita asioita ohjaamattomasti. Haastat-

telussa voidaan tehdä huomioita ja tuottaa tutkimukseen liittyen monipuolista ja uutta tietoa. 

Kyseisen ryhmähaastattelun etuna voidaan pitää sitä, että saman haastattelun aikana saadaan 

nopeassa ja lyhyessä ajassa tietoa usealta henkilöltä. Näin voidaan saavuttaa haastateltavien 

mielipiteitä ja käsityksiä tutkimuksen aiheesta. Haastattelijoiden tehtävänä on pitää huolta, 
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että haastattelu pysyy tutkimuksen teemojen sisältöjen rajoissa sekä siitä, että molemmat 

haastateltavat saavat äänensä kuulluksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 72- 73.)  

Tutkimushaastatteluista tutkimukseeni soveltuu parhaiten puolistrukturoitu haastattelu eli 

toiselta nimeltään teemahaastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu asettuu strukturoidun ja 

strukturoimattoman haastattelun välimaastoon. Haastattelu etenee tiettyjen teemojen va-

rassa, jolloin tutkittavien ääni pääsee oleellisesti esille. Teemahaastattelussa tärkeinä voi-

daan pitää ihmisen tulkintoja ja merkityksiä, jotka syntyvät haastattelun vuorovaikutustilan-

teessa. Haastattelun tärkein vaihe on haastatteluteemojen suunnittelu. (Hirsjärvi & Hurme, 

2014, s. 48, 66.) Tässä tutkimuksessa olen rajannut haastattelun teemat kahteen erilaiseen 

osaan: yhteistyön lähtökohtiin ja asenteiden muodostumiseen. Nämä teemat perustuvat jo 

ennalta tiedettyyn eli tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75).  

Hirsjärvi ja Hurme (2014, s. 72- 73) painottavat, että esihaastatteluiden tekeminen on hyvin 

tärkeää teemahaastattelun onnistumiseksi. Tein esihaastattelun kuudelle henkilölle ennen to-

dellista aineistonkeruuta. Tämän pohjalta pystyin hahmottamaan haastatteluteemojen toimi-

vuuden sekä tarkastelemaan, kuinka pitkiä haastattelut kokonaisuudessaan ovat. Esihaastat-

telut toteutettiin opettajaksi opiskelevien avulla. Esihaastatteluiden pohjalta muotoilin haas-

tatteluväittämiä sekä muodostin uusia tarkentavia kysymyksiä haastatteluiden tueksi. Poistin 

myös vaikeasti ymmärrettävät väittämät pois asenneväittämärungosta. Esihaastatteluiden 

avulla pystyin varmistamaan paitsi haastattelun onnistumisen, myös testaamaan asenneväit-

tämälomakkeen toimivuutta, sillä haastattelussa olleet väittämät ovat myös asenneväittämä-

lomakkeen kokonaisuus. 

Tutkimuksessani haastattelutilanne on kolmen eri opettajaopiskelijan välinen vuorovaiku-

tustilanne, jossa tavallisen haastattelun sijaan muodostetaan näkemyksiä arvoväittämien 

pohjalta. Keskeisenä on tarkastella haastateltavien arvottamiseen liittyneitä mielipiteitä, us-

komuksia, kokemuksia, esimerkkejä ja havaintoja, joiden avulla haastateltavat perustelevat 

arvottamistaan.(Vesala & Rantanen, 2007, s. 32- 34). Tutkimuksessani strukturoidun haas-

tattelun mukaisesti haastattelija esittää haastateltaville samassa järjestyksessä ja yksitellen 

erilaisia asenneväittämiä. Haastateltavat ottavat väittämiin kantaa ja haastateltavia pyyde-

tään perustelemaan heidän näkemyksiään. Nämä väittämät voivat olla puolesta tai vastaan 

(Vesala & Rantanen, 2007, s. 11, 29- 33). Väittämien muotoiluun vaikuttivat tutkijan omat 

odotukset ja mielikuvat kyseisestä teemasta. Tutkijan tavoitteena oli luoda monipuolinen ja 
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teemari-kas asenneväittämä rakenne, jonka avulla voidaan saavuttaa opettajaopiskelijoiden 

asenteet.   

Tutkimuksen tavoitteena on, että väittämät ovat haastateltavalle sellaisia, että hän voi vastata 

niihin vapaasti hyödyntäen mielipiteitään, ilman että hänen täytyy miettiä toisen opettaja-

opiskelijan läsnäoloa tilanteessa.  Vesala ja Rantanen (2007, s. 25- 26) korostavat väittämien 

kiistanalaisuutta ja sitä kuinka väittämät mahdollistavat haastateltavalle sen, kuinka kannan-

otot voivat olla puolesta tai vastaan väittämän suhteen. Tutkija pyrki luomaan haastatelta-

ville luonnollisen ja mahdollisimman yksinkertaisen tilanteen, jossa haastateltava pääsee ai-

dosti ottamaan kantaa väittämiin.  

Vaikka tutkimuksen aineistonkeruu on toteutettu ryhmähaastattelun avulla, voi jokainen 

haastatteluun osallistuva ottaa yksilöllisesti kantaa jokaiseen väittämään. Näiden kautta py-

rin hahmottamaan asenteita näkemyksien kautta. Puolistrukturoitu haastattelu sopii tähän 

tutkimukseen, koska haluan tietoa asenteista. Tutkimuksessa käytetty puolistrukturoidun 

haastattelun sisältö liittyy oleellisesti tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimustehtävään. Haas-

tatteluun liittyvät väittämät esitetään samanaikaisesti paperilla haastateltaville. Haastattelun 

kuluessa voidaan esittää tarkentavia lisäkysymyksiä, jotka haastattelija on laatinut jo val-

miiksi ja jotka ovat samat jokaisen tutkimukseen liittyvän tapauksen osalta.  

Jokaisen tutkimushaastattelun ydin on luottamus tutkittavan ja tutkijan välillä (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 92). Tutkimuksen alusta alkaen pyrittiin luomaan positiivinen ja luotta-

muksellinen suhde jokaiseen tutkimukseen osallistuneeseen opiskelijaan. Tutkija oli useaan 

otteeseen yhteydessä opiskelijoihin sekä puhelimitse että sähköpostitse ennen aineistonke-

ruuta. Tutkija varmisti myös tutkimukseen osallistuneilta opiskelijoilta, että he ymmärsivät 

millaiseen tutkimukseen he osallistuvat ja mitä se vaatii. Kuula (2013, s. 106) painottaa 

myös, että jokaisen haastattelun tallentamiseen tulee kysyä haastateltavalta lupa. Tutkija ky-

syi luvan jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta opettajaopiskelijalta ennen haastattelujen 

tallentamista. Kaikki tutkittavat suostuivat haastatteluiden tallentamiseen, joka helpotti ja 

edesauttoi analysointivaihetta. Haastattelut nauhoitettiin hyödyntäen sekä puhelimen että 

Ipadin nauhoitusta. 

Ensimmäinen haastattelu toteutettiin helmikuisena maanantai- iltapäivänä yhdessä kolmen 

lastentarhanopettajan kanssa, jotka opiskelevat parhaillaan luokanopettajan maisterikoulu-

tuksessa ensimmäistä vuotta. Haastattelu toteutui hyvin puolin ja toisin sujuvasti. Haastattelu 
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oli kestoltaan 60 minuuttia pitkä. Litteroituna tekstiä kertyi 15 sivua. Toinen eli lastentar-

hanopettajaopiskelijoiden haastattelu toteutettiin helmikuisena torstaiaamuna. Varhaiskas-

vatuksen opiskelijat opiskelivat viidettä vuotta yliopistossa. Haastatteluun varattu erillinen 

neuvottelutila peruuntui, jonka vuoksi haastattelu toteutettiin yliopiston lähes tyhjässä ruo-

kasalissa. Haastattelu kesti ensimmäisen haastattelun tavoin reilun 60 minuuttia. Litteroituna 

haastatteluista kertyi yhteensä 17 sivua. Kolmas ja viimeinen haastattelu toteutettiin helmi-

kuun lopussa, kolmen luokanopettajaopiskelijan kanssa. Haastattelu järjestettiin yliopiston 

eräässä rakennuksessa, rauhallisessa työskentely- ympäristössä. Haastattelu oli kestoltaan 75 

minuuttia, josta muodostui litteroituna 13 sivua tekstiä.  

Haastattelut olivat erilaisia tutkijasta riippumattomista syistä. Jokaisen ryhmähaastattelun 

sisällä mielipiteet olivat melko yhdensuuntaisia sekä toisiaan täydentäviä. Kuitenkin haas-

tatteluista pystyi aistimaan ryhmän sisäisen, koulutusohjelman puolen pitämisen. Jokainen 

ryhmä käsitellään analysoinnissa omina ryhminään, mutta analysoinnin lopuksi kuitenkin 

rinnakkain. Tämä näkyy tutkimuksen tuloskuvauksessa siinä, että sekä numeraalinen- että 

haastatteluaineisto on esitetty rinnakkain. Näin pystytään näkemään paremmin tapausten vä-

lisiä yhtenäisyyksiä ja eroja. 

5.4 Aineiston analyysi 

Tässä luvussa tarkastelen aineiston analyysiprosessia. Aineiston analyysivaiheen voidaan 

sanoa olevan tutkimuksen ydinvaihe, jossa pyritään saamaan vastauksia tutkimusongelmiin 

(Hirsjärvi et al., 2009, s. 221). Laadullisen aineiston analyysin kautta luodaan koko tutki-

musaineistoon selkeyttä ja tätä kautta saadaan myös uutta tietoa tutkittavasta kohteesta. Ana-

lyysivaiheen tavoitteena on löytää tutkimusongelman kannalta olennainen aines, joka ero-

tellaan tutkimusaineiston raakamateriaalista eli datasta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 138, 

151.) 

Analyysitapa valitaan sen perusteella, kuinka se vastaa parhaiten tutkimusongelmiin. Tutki-

muksessa analyysiä, tulkintaa ja johtopäätöksiä voidaan pitää tutkimuksen ydinasiana. Ana-

lyysin perusteella tutkija saa käsityksen siitä, vastaako analyysi tutkimuskysymyksiin. (Hirs-

järvi et al., 2009, s. 221- 222.) Tämän tutkimuksen aineisto on analysoitu kahdessa eri osi-

ossa. Aloitin analysoinnin haastatteluista, jotka toimivat tutkimukseni laadullisena pääai-

neistona. Tämän jälkeen ryhdyin analysoimaan asenneväittämien lomakeaineistoa, jonka 
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tarkoituksena oli tukea laadullisen aineiston sisältöä. Seuraavaksi tarkastelen näiden kahden 

aineiston analyysia. 

Analyysin tulkintaa kuvataan tulososiossa. Esitän tulokset tarkastelemalla ensin tutkimuksen 

asenneväittämäkyselyn numeraalista tulkintaa taulukossa ja sanallisessamuodossa. Tämän 

jälkeen tarkastelen haastatteluaineistoa taulukossa ja tämän jälkeen sanallisessamuodossa 

suorien lainauksien avulla. Analyysissä on poimittu tutkimusaineistosta tutkimuksen kan-

nalta oleellinen. Näin jokaista asenneväittämää ei käsitellä erikseen tulososiossa. 

5.4.1 Haastatteluaineiston analyysi 

Laadullista asenteisiin liittyvää tutkimusta voidaan analysoida useilla eri tavoilla ja tutkija 

voi itse rakentaa oman analyysitapansa. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin tulee 

olla tarkkaa ja perusteellista. Hyvin järjestellyt tapaustutkimukset ovat sisällöltään tarkkoja. 

Tapauksina ovat analyysin yksiköt. (Patton, 2002, s. 447.) Tutkimuksessani on kolme ana-

lyysiyksikköä eli kolme opettajaopiskelijaryhmää: lastentarhanopettajaopiskelijat (Lto), luo-

kanopettajaopiskelijat (Lo) ja luokanopettajan maisterikoulutuksessa opiskelevat lasten-tar-

hanopettajat (LL). Tämän tutkimuksen haastatteluaineisto on analysoitu hyödyntäen sisällön 

analyysin analyysitekniikkaa, mutta myös hyödyntäen laadullisen asennetutkimuksen luo-

kittelevaa ja tulkitsevaa analyysia. 

Tapaustutkimuksen analyysin tavoitteena on kokonaisvaltainen, perusteltu ja systemaattinen 

tieto jokaisesta tapauksesta. Näin analyysiprosessin tuloksena syntyy tuote eli tapaustutki-

mus. (Patton, 2002, s. 447- 449.) Omassa tutkimuksessani analyysi koostuu kaikesta kerä-

tystä tiedosta: haastatteluista ja lomakeaineistoista. Yinin mukaan tapaustutkimuksen ana-

lyysi voidaan luokitella neljään eri strategiaan: tukeutumiseen, tapaustutkimuksen kehitte-

lyyn, määrällisen ja laadullisen aineiston yhdistämiseen ja kilpailevien selitysten tutkimi-

seen. Näiden edellä mainittujen strategioiden ja analyysitekniikoiden yhdistäminen on myös 

mahdollista. (Yin, 2009, s. 130- 134.) Asenteisiin pohjautuvassa tutkimuksessani toteutui 

osittain kolmas strategia eli määrällisen ja laadullisen aineiston yhdistäminen. Määrällisen 

aineiston hyödyntäminen tapaustutkimuksessa voidaan perustella sillä, että muuten tapauk-

sen kokonaisvaltainen esittäminen voi jäädä vajaaksi (Yin, 2009, s. 130- 133). Tutkimukses-

sani hyödynsin numeraalista lomakeaineistoa, joka mukailee osittain määrällistä tutkimusta. 

Jos en käyttäisi tutkimuksessani numeraalista asenneväittämäaineistoa, jäisi asenteiden ko-
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konaisvaltainen tarkastelu kovin vähäiseksi pelkän haastattelun pohjalta. Hyödynnän nume-

raalista aineistoa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tällä tarkoitan lomakeaineiston tu-

kea ja vertailumahdollisuutta haastatteluaineistoon. Tutkijana uskon sen tuovan kuitenkin 

kokonaisvaltaisemman kuvan asenteista. Näin numeraalinen aineisto tukee laadullisen ai-

neiston sisältöä. 

Analyysin tavoitteena on jäsentää tutkimuskohteen laatua, merkityksiä ja ominaisuuksia. 

Kerätty aineisto saadaan sisällönanalyysin avulla järjestettyyn sekä informatiiviseen muo-

toon, johtopäätösten tekoa varten. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyrkimyksenä on 

luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103- 104.) 

Tutkimuksessani analyysivaihetta voidaan kuvata monivaiheisena prosessina. Tarkoitukse-

nani on aineiston kokonaisvaltainen erittely sekä luokittelu. Pyrin analyysissä myös kuvat-

tavan ilmiön tulkintaan sekä ymmärtämiseen.  

Laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi, jota voidaan käyttää kai-

kissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Kyseisellä analyysillä pyritään kasaamaan aineisto 

tiivistettyyn ja selkeään sanalliseen muotoon. Kun aineisto on saatu kerättyä, tulisi se analy-

soida heti, jolloin tutkijan kiinnostus aineistoa kohtaan on vielä suuri, ja samalla tutkija ky-

kenee täydentämään sitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103- 104.) Omassa tutkimuksessani 

analysointi alkoi haastatteluiden kuuntelemisella ja litteroinnilla. Kaikkiaan litteroituja si-

vuja kertyi kolmesta ryhmähaastatteluista 45. Siirsin opettajaopiskelijoiden puheen tekstiksi 

sana sanalta ja merkitsin puheessa esiintyneet tauot pisteillä. En merkinnyt litteroituun teks-

tiin naurahduksia tai hymähdyksiä, sillä en kokenut niillä olevan merkitystä tutkimukseni 

kannalta. Luotettavuuden parantamiseksi lisäsin tekstiin välimerkkejä: pilkut, pisteet sekä 

isot alkukirjaimet lauseiden alkuihin. Muutin myös murresanat yleiskieleksi.  

Litterointien jälkeen tutustuin jokaiseen ryhmähaastatteluun yksi kerrallaan lukemalla haas-

tattelut läpi, jolloin sain yleiskuvan aineistosta. Redusoin eli pelkistin aineiston. Tuomen & 

Sarajärven (2009, s. 108- 109) mukaan pelkistämisen kautta voidaan tekstiä tiivistää tai pilk-

koa osiin. Tiivistin aineistoa ja pystyin löytämään tutkimukselleni olennaiset ilmaukset teks-

tistä. Nämä ilmaukset olivat aineistossa esiintyviä lauseita, jotka toimivat analyysiyksik-

köinä. Aineiston analyysiyksiköt kuvasivat tutkimusongelmien mukaista ilmiötä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 104.) Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin erilasia värikoodeja sekä mar-

ginaaleihin kirjattuja ajatuksia aineiston ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä pelkistetyt 
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ilmaukset koottiin erillisiksi tiedostoiksi. Pelkistämisen yhteydessä rajasin aineistosta pois 

esimerkiksi täysin aiheeseen kuulumattomat asiasisällöt. 

Sisällönanalyysissä aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja, jolloin aineistoa erotellaan ja 

tiivistetään. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorialla ei ollut tekemistä analyysin 

toteuttamisen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95, 103- 104.) Näin klusteroin eli ryh-

mittelin aineiston. Laadullisessa asennetutkimuksen analyysissa tätä voidaan sanoa luokitte-

levaksi analyysiksi (Vesala & Rantanen, 2007, s. 12). Luin aluksi tiivistettyä aineistoa use-

aan kertaan läpi, jonka jälkeen ryhmittelin samaa ilmaisua tarkoittavat pelkistykset yhdeksi 

alaluokaksi.  

Koin tutkimukseni kannalta tärkeäksi pyrkiä tulkitsemaan kokonaisvaltaisesti saamaani ai-

neistoa ja sen asennekirjoa. Laadullisessa asennetutkimuksessa tulkitsevassa analyysissä py-

ritään löytämään havaintoja, jotka ovat suoraan luettavissa aineistosta (Vesala & Rantanen, 

2007, 12- 13). Jatkoin aineiston ryhmittelyä yhdistämällä saman sisältöisiä alaluokkia ylä-

luokiksi ja yläluokkia pääluokiksi. Tätä analyysivaihetta voidaan kutsua käsitteellistä-

miseksi, jossa alkuperäisilmauksista siirrytään teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 111- 112).  

Tässä tutkimuksessa ylä- ja pääluokat syntyivät haastatteluaineistojen perusteella (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 112). Kuitenkin jo suunnitellessani haastattelun sisältämiä väittämiä, oli 

sen sisälle rakennettu kolme pääteemaa: yhteistyöhön liittyvät lähtökohdat, asenteiden muo-

dostumiseen vaikuttavat tekijät ja yhteistyöasenteisiin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. 

Tarkoituksenani oli kuitenkin analysoida aineisto hyödyntämättä suoranaisesti näitä edellä 

mainittuja valmiita teemoja, jos aineistosta olisi noussut tutkimukseni kannalta muita oleel-

lisia sisältöjä. Pyrkimyksenäni oli siis luoda käsitteellinen kuvaus, joka tuki tämän tutkimuk-

sen tutkimusongelmia. Kokonaisuudessaan analysoinnissa tarkastelin koko aineistoa, myös 

tutkimuskysymysten ulkopuolisia aiheita. Tutkimukseni kannalta oli tärkeää etsiä aineistosta 

tiettyä teemaa kuvaavia ilmauksia, jotka toistuivat aineistossa.   

Lopulta muodostin kolme erilaista pääluokkaa, jotka linkittyivät suoraan tutkimuskysymyk-

sien aihealueiden alle ja olivat jo aiemmin hahmottelemiani haastattelun teemoihin liittyviä 

kokonaisuuksia. Koska haastattelun sisällöt oli muodostettu tutkimuskysymyksien pohjalta, 

löytyvät samat teemat myös haastatteluaineistosta.  Kuitenkin tarkastelemalla kokonaisval-

taisesti haastatteluaineistoani sain varmuuden, ettei valmiiksi suunniteltujen teemojen taakse 

jäänyt mitään tutkimukselleni merkittävää.  
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5.4.2 Asenneväittämälomakkeen analyysi 

Tämän tutkimuksen asenneväittämälomake on analysoitu hyödyntäen osittain määrällisen 

tutkimuksen analysointimenetelmää, mutta kuitenkin laadullisen tutkimuksen piirissä. Tällä 

tavoittelen sitä, että kyselyn tarkoituksena on tukea laadullista haastatteluaineistoa sekä sen 

lisäksi se antaa mahdollisuuden vertailuun haastattelun ja lomakkeen välillä (Valli, 2010, s. 

222- 223). Näin ollen tämän tutkimuksen asenneväittämälomakkeen analysointi perustuu 

tapausten välisiin keskiarvoihin ja niiden eroihin. 

Tässä tutkimuksessa asenneväittämälomakkeessa olleille laadullisille väittämille annettiin 

numeroarvot, joihin perustuu tutkimuksen analysointi (Valli, 2010, s. 223). Asenneväittämä-

lomakkeen analysointi on muotoutunut kokonaisuudessaan kolmen erilaisen vaiheen avulla. 

Seuraavaksi tarkastelen asenneväittämälomakkeen analysointia yksilö- ja tapaus tasolla sekä 

tarkastellen saman tapauksen sisällä olevia sekä eri ryhmien välisiä eroja ja samankaltai-

suuksia.  

Aluksi jokainen lomake on käyty läpi yksilötasolla. Aloitin analysoinnin siis yhden tutki-

mukseen osallistuneen tapauksen kohdalta, yhden opettajaksi opiskelevan henkilön asen-

neväittämälomakkeesta. Tämän jälkeen lomakkeet on järjestetty niin, että samaan tapauk-

seen kuuluvat opettajaopiskelijat ja heidän asenneväittämälomakkeensa käsitellään saman-

aikaisesti, saman ryhmän ja tapauksen sisällä. Muodostin taulukon, johon merkitsin 21 väit-

tämälle oman sarakkeensa, joihin kirjoitin rinnakkain jokaisen samaan opiskelijaryhmään 

kuuluvan henkilön antaman numeroarvon annetusta asteikosta. Merkitsin samanlaiset vas-

taukset (numeroarvot) yhden kysymyksen osalta samalla värikoodilla (Valli, 2010, s. 223).  

Keräsin jokaisen samaan ryhmään ja tapaukseen kuuluvan opiskelijan numeroarvioinnin rin-

nakkain, sillä näin sain laskettua jokaisesta väittämästä keskiarvon saman ryhmän sisällä. 

Pystyin näkemään heti samassa ryhmässä olleiden opettajaopiskelijoiden numeroarvojen 

erot ja samankaltaisuudet jokaisen väittämän osalta. Tein jokaisen tapauksen eli ryhmän 

osalta edellä mainitun analyysivaiheen samalla tavalla. Lopulta sain kolme erilaista ryhmää, 

jonka sisällä jokaiselle väittämälle laskettiin keskiarvo ryhmän kesken.  

Tämän jälkeen siirsin jokaisen ryhmän 21 väittämän keskiarvot rinnakkain, jolloin näin mil-

laisia eroja ryhmien sisällä on väittämien arvottamisessa. Merkitsin suurimmat erot sekä sel-
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keät samankaltaisuudet värikoodein. Tarkoituksenani oli löytää erityisesti eroja ja saman-

kaltaisuuksia asenneväittämälomakkeista paitsi samaan ryhmään kuuluvien sisällä, mutta 

erityisesti kolmen erilaisen tapauksen välillä. 

Lopuksi tarkastelin haastattelun ja asenneväittämäkyselyn välisiä eroja. Käsittelin ensin 

opettajaopiskelijan haastattelussa esiin nousseita perusteluja, jonka jälkeen vertasin niitä 

asenneväittämälomakkeeseen kirjattuun numeraaliseen arvottamiseen. Jokaisen väittämän 

kohdalla merkitsin, onko haastattelun ja lomakkeen välinen suhde samansuuntainen vai 

onko näiden välillä eroavaisuuksia. Hyödynsin asenneväittämälomakkeen analysoinnissa lit-

teroitua haastatteluaineistoa, johon merkkasin opiskelijoiden antamat arvot lomakkeesta. 

Näin pystyin tarkastelemaan molempia aineistoja rinnakkain. Pääpainoni analyysissä oli kui-

tenkin haastatteluaineiston sisällössä. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa vastaan viidennessä luvussa esittämiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulok-

seni pohjautuvat aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta muodostettuihin tuloksiin, yh-

deksän opettajaopiskelijan haastatteluaineistoista. Tutkimushaastatteluiden anonymiteetin 

säilyttämiseksi, käytän haastatteluista lyhenteitä LL (lastentarhanopettajat, jotka opiskelevat 

luokanopettajan maisterikoulutuksessa), Lto (lastentarhanopettajaopiskelijat) ja Lo (luokan-

opettajaopiskelijat), joilla erottelen haastateltavat toisistaan. Haastatteluiden sisällä haasta-

teltavat opettajaksi opiskelevat on nimetty haastatteluryhmien mukaan LL1, LL2 ja LL3, 

Lto1, Lto2 ja Lto3 sekä Lo1, Lo2 ja Lo3. 

Pattonin mukaan (2002, s. 432) tutkimusta voidaan pitää aina tulkintojen tuloksena. Vaikka 

aineistonanalyysitavoissa onkin erilaisia määritelmiä, teemme itse tutkijoina omat valin-

taamme tutkimuskysymyksiemme ymmärrykseen pohjautuen. Aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin pohjalta syntyi kolme luokkaa, jotka olivat samansuuntaisia tutkimuskysymyk-

sieni kanssa. Tarkoituksenani on esittää yleisiä ominaispiirteitä, joita haastattelu- ja lomake-

aineistoissa esiintyi. Tutkimusaineistosta on pyritty raportoimaan myös sille tärkeimmät ja 

tyypillisimmät piirteet. Keskeiset teemat ja analyysissä syntyneet luokat haastattelun ana-

lyysissä olivat yhteistyön lähtökohdat asenteiden syntymisessä, asenteet ja niiden erot ja yh-

täläisyydet sekä yhteistyöasenteet haasteina ja mahdollisuuksina. 

6.1 Tutkimustulokset 

Seuraavaksi vastaan esittämiini tutkimuskysymyksiin siinä järjestyksessä, jossa ne on aiem-

min esitetty. Vastaan tutkimuskysymyksiin tarkistelemalla yhtä asenneväittämää kerrallaan: 

ensin numeraalisessa väittämälomakkeesta ja tämän jälkeen haastatteluaineistosta. Tarkas-

telemalla rinnakkain lomaketta ja haastattelua, pystyy aineistojen väliset erot huomioimaan 

selkeämmin. Selvennän saatuja tutkimustuloksia taulukoilla, jotka on sijoitettu jokaisen tut-

kimuskysymyksen tulososion alkuun. Numeraalinen taulukko muodostuu ryhmien välisistä 

keskiarvoista, jotka ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella. Numeraalisessa taulukossa 

esitetään väittämät, jotka on otettu suoraan asenneväittämälomakkeesta. Haastatteluaineis-

tosta muodostettuun taulukkoon on kerätty olennaisin sisältö haastattelun sisältämien väit-

tämien pohjalta. Lisäksi haastatteluaineistosta on pyritty löytämään myös valmiiden väittä-

mien ulkopuoliset teemat, jotka rikastuttavat tulosten tulkintaa. Haastattelun tuloksia pyri-

tään selventämään myös suoraan haastatteluaineistoista poimituilla lainauksilla, jotka on 
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erotettu kursiivilla. Nämä lainaukset on muutettu yleiskielelle. Olen säilyttänyt lainauksissa 

alkuperäisten ilmauksien ajatussisällöt.  

6.1.1 Yhteistyöasenteisiin liittyvät lähtökohdat 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni oli tarkoituksena selvittää millaiset tekijät ohjaavat 

opettajaopiskelijoita yhteistyöasenteiden synnyssä. Nämä tekijät ohjaavat opettajaopiskeli-

joiden yhteistyöhön liittyviä asenteita. Olen nimennyt nämä tekijät saadun aineiston pohjalta 

yhteistyöasenteisiin liittyviksi lähtökohdiksi. Alla olevaan taulukkoon on eritelty yhteistyö-

hön liittyviä lähtökohtia numeraalisesta asenneväittämäaineistosta, jotka olivat tämän tutki-

muksen kannalta merkittäviä ja oleellisia. Merkittävimmät lähtökohdat liittyivät esiopetuk-

sen ja koulun väliseen suhteeseen, yhteistyönäkymiin ja lastentarhanopettajan ja luokanopet-

tajan väliseen pedagogiseen osaamiseen. 

TAULUKKO 1. Yhteistyöasenteisiin liittyvät lähtökohdat asenneväittämälomakkeessa  

 LL LO LTO KES-

KIARVO 

Esi- ja alkuope-

tus ovat irralli-

sia toisistaan. 

1,3 3 2,7 2,3 

Alkuopetus on 

varhaiskasva-

tuksen jatkumo 

4,7 4,7 4 4,7 

Tämän hetkiset 

yhteistyönäky-

mät koulun ja 

varhaiskasva-

tuksen välillä 

ovat positiivi-

set. 

3,7 3,3 3 3,3 

Lastentarhan-

opettajan ja luo-

kanopettajan 

ammattiin liit-

tyvä pedagogi-

nen osaaminen 

on samankal-

taista. 

3,3 4 3,3 3,5 

 



40  

 

  

Alla olevaan taulukkoon on eritelty yhteistyöhön liittyviä lähtökohtia haastatteluaineistosta, 

jotka olivat tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä ja oleellisia. Taulukko on samansuun-

tainen lomakeaineiston kanssa. Haastatteluaineiston merkittävimmät lähtökohdat liittyvät 

esi- ja alkuopetuksen väliseen suhteeseen, esiopetuksen velvoittavuuteen, yhteistyönäky-

miin, pedagogiseen osaamiseen lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä sekä opetus-

suunnitelmiin. 

TAULUKKO 2. Yhteistyöasenteisiin liittyvät lähtökohdat haastatteluaineistossa 

 LL LO LTO 

Esi- ja alkuopetuksen välinen 

suhde 

Kiinteä 

suhde 

Irrallinen 

suhde 

Irrallinen suhde 

Alkuopetus esiopetuksen jat-

kumo 

Selkeä jat-

kumo 

Selkeä jat-

kumo 

Epäjohdonmukainen 

jatkumo 

Esiopetuksesta kaikkia lapsia 

velvoittava 

Vaikutus yh-

teistyöasen-

teisiin posi-

tiivinen 

Vaikutus yh-

teistyöasen-

teisiin positii-

vinen 

Vaikutus yhteistyöasen-

teisiin positiivinen 

Yhteistyönäkymät Yhteis-

työnäkymä 

hyvä, vaiku-

tus asentei-

siin positii-

vinen 

Yhteis-

työnäkymä 

neutraali, vai-

kutus asentei-

siin neutraali 

Yhteistyönäkymä neut-

raali, vaikutus asentei-

siin neutraali 

Pedagoginen osaaminen Pedagogi-

sessa osaa-

misessa pal-

jon eroja 

Pedagogi-

sessa osaami-

sessa eroja 

Pedagogisessa osaami-

sessa eroja 

Opetussuunnitelma Yhteistyön 

lähtökohta 

Yhteistyön 

lähtökohta 

Yhteistyön lähtökohta 

 

Esi- ja alkuopetuksen välinen suhde 

Asenneväittämiä sisältävän lomakeaineiston perusteella voidaan nähdä, että opettajaopiske-

lijat pitivät esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön liittyvää suhdetta hyvin vaihtelevana eri opis-

kelijaryhmien sisällä. Luokanopettajan maisterikoulutuksessa opiskelevat lastentarhanopet-

tajat pitivät esi- ja alkuopetuksen välistä suhdetta kiinteänä, kun taas lastentarhanopettaja- ja 

luokanopettajaopiskelijat pitivät suhdetta selkeästi enemmän irrallisena. Lastentarhanopet-

taja- ja luokanopettajaryhmä pitivät tätä suhdetta neutraalina. Erityisen huomioitavana voi-
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daan pitää eroja ryhmien sisällä, ei niinkään ryhmien välillä. Eroja eniten oli luokanopetta-

jaryhmässä ja yksimielisimpiä lastentarhanopettajaryhmässä, jotka opiskelivat luokanopet-

tajan maisterikoulutuksessa.  

Asenneväittämälomakkeen ja haastatteluaineiston välinen suhde on ristiriitainen, kun tar-

kastellaan esi- ja alkuopetuksen suhdetta yhteistyöhön ja asenteisiin liittyvänä lähtökohtana. 

Kun asenneväittämälomakkeiden aineiston mukaan vain lastentarhanopettajat, jotka opiske-

levat luokanopettajan maisterikoulutuksessa pitivät esi- ja alkuopetuksen välistä suhdetta 

kiinteänä, on heidän näkökulmansa kuitenkin eri haastatteluaineistossa. Opettajaopiskelijat 

suhtautuivat hyvin neutraalisti, mutta kuitenkin esi- ja alkuopetuksen irrallista kantaa perus-

tellen esi- ja alkuopetuksen suhteen arvottamiseen. On oleellista huomioida, että jokaisen 

ryhmän vähintään jäsen perusteli esi- ja alkuopetuksen irrallisuutta.  

”Mä oon saanut sellaisen käsityksen että ne on siellä päiväkodissa ja sit unoh-

detaan se homma tai että se on oma maailmansa. Sitten tullaan kouluun, niin 

se on oma maailmansa.” Lo3 

”Tavallaanhan esi- ja alkuopetuksen suhde on tosi irrallinen, mutta taas toi-

saalta se yhteistyö on tosi tärkeää. En oikein sano juuta enkä jaata.” Lto1 

”Onhan se suhde esiopetuksen ja ykkösluokan välillä hyvinkin irtonainen.

 Aika ominaan saavat olla.” LL1 

”Irrallisuus päiväkodin ja koulun välillä näkyy just siinä ettei sitä yhteistyötä

 tehdä eikä opettajat välttämättä haluakaan tehdä.” LL3 

Toisaalta opettajaopiskelijat toivat haastatteluaineistossa asenneväittämien ulkopuolisena 

tekijänä huomioon sen, että yhteistyötä ja sen lähtökohtia pidetään kuitenkin tärkeänä. Sekä 

lastentarhanopettajat jotka opiskelivat luokanopettajan maisterikoulutuksessa että luokan-

opettajaopiskelijat kokivat, että ne lapset jotka ovat yhteistyön tekohetkellä esiopetuksessa, 

saattaa heistä tulla vuotta myöhemmin omia oppilaita. Näin ollen sen hetkistä yhteistyötä 

toisen opettajan kanssa halutaan tukea. 

 ”Kyllä minä jotenkin koen, että kannattaa tehdä yhteistyötä ihan senkin

 takia, että tehdessä yhteistyötä silloin, kun lapsi on esiopetuksessa, siirtyy

 tämä valmis pakkaus minun opetukseen vuoden päästä. On antoisaa tehdä

 yhteistyötä senkin takia.” Lo2 
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”Ne esiopetuksessa opitut jutut kantaa hedelmää alkuopetukseen. Tämä on

 siis ihan oma asenne, että yhteistyöstä voi seurata tulevaisuuden kannalta

 jotakin tärkeää.” LL1 

Alkuopetus varhaiskasvatuksen jatkumo 

Esi- ja alkuopetuksen välistä suhdetta kuvasi myös alkuopetuksen jatkumo varhaiskasvatuk-

sesta. Asenneväittämälomakkeen perustella lähes jokainen opettajaryhmä piti alkuopetusta 

varhaiskasvatuksen jatkumona. Ainoastaan lastentarhanopettajaopiskelijat pitivät jatkumoa 

muita ryhmiä heikompana. Kyseisessä lastentarhanopettajaopiskelijoiden ryhmässä ryhmän 

sisäiset erot olivat muita ryhmiä suurempia: kaksi lastentarhanopettajaopiskelijaa kolmesta 

kuvasi esi- ja alkuopetuksen jatkumoa epäjohdonmukaisena. 

Myös haastatteluaineiston antama kuva esi- ja alkuopetuksen välisestä sillasta tuki asen-

neväittämälomakkeesta saatua aineistoa: lastentarhanopettajaopiskelijat eivät tunnistaneet 

jatkumoa, kun taas muut tutkimusryhmät tukivat ajatusta jatkumosta esi- ja alkuopetuksen 

välillä. 

 ”Kyllähän se esi- ja alkuopetuksen välinen jatkumo mainitaan kaikissa

 opseissa, peopsissa ja vasussa, mutta onkin eri asia mitä se on käytännössä.

 Jatkumoa ei kyllä ole.” Lto2 

”Kyllä minä näen ja koen, että ne esiopetuksessa opitut asiat kantaa hedelmää 

myös sinne alkuopetukseen. Sitähän se jatkumo on parhaimmillaan.” Lo1 

 ”Kyllä sen tiedon pitäisi siirtyä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. Juuri

 ne esiopetuskaavakkeet ja sitten että opettajat juttelisivat keskenään. Miten

 eskarissa lapsella on mennyt ja sen tyyppistä yhteistyötä.” LL1 

Eräs merkittävä huomio tutkimusaineistossa oli se, että jokaisen ryhmän esi- ja alkuopetuk-

sen jatkumon liittyvässä keskustelussa nousi ilmi esiopetuksen muuttuminen velvolliseksi 

syksyllä 2015. Tässä asenneväittämien ulkopuolisessa keskustelussa opettajaopiskelijat liit-

tivät esiopetuksen velvollisuuden osaksi esi- ja alkuopetuksen jatkumoa. Jokainen opiskeli-

jaryhmä oli ottanut yhteistyöhön liittyvissä asenteissa huomioon esiopetuksen velvoittavaksi 

muuttumisen, joka vaikutti yhteistyön lähtökohtiin ja asenteisiin.   

”Eskari tulee kaikille pakolliseksi niin yhteistyöstäki tulee entistä tärkeempää. 

Paitsi lapsen kannalta, myös meidän opejen.” LL1 
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”Nykyisin yhteistyötä lastentarhanopettajien ja luokanopettajien välillä koros-

tetaan enemmän, koska esiopetus eli se lapsen paras nähdään nykyisin tärke-

ämpänä. Ja tuleehan siitä velvoittavaakin. Yhteistyö näkymätkin ovat siis pa-

remmat. Uskon, että yhteistyökin syvenee ja oma asenne on parempi.” Lo2 

”Yhteistyön tekemisessä me ajatellaan loppu peleissä lasten ja niiden tulevien 

oppilaiden etua. Kohta esiopetus on kaikille pakollista ja pitää alkaa itsekin 

asennoitumaan siihen, että yhteistyötä oikeasti tehdään. Siis se on ainakin lap-

sen etu.” Lto1 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyönäkymät 

Tutkimuksen asenneväittämälomakkeen mukaan opettajaopiskelijat eivät pitäneet yhteis-

työnäkymiä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä kovin positiivisina, sillä väittämä 

arvotettiin neutraalisti. Ainoastaan lastentarhanopettajat, jotka opiskelivat luokanopettajan 

maisterikoulutuksessa, pitivät näkymiä selkeästi positiivissuuntaisina. Ryhmien välillä ei ol-

lut merkittäviä eroja, mutta ryhmien sisällä erot olivat huomattavampia. Erityisesti lasten-

tarhanopettajaopiskelijoiden ryhmän sisällä erot olivat muita ryhmiä suurempia, sillä jokai-

nen vastaaja arvotti yhteistyönäkymiä eri tavoin, negatiivisesta positiiviseen asennoitumi-

seen.  

Haastatteluaineisto tukee asenneväittämälomakkeen aineistoa siinä, ettei yhteistyötä koettu 

kovin positiivisena. Ryhmät pitävät yhteistyönäkymiä neutraaleina tai negatiivissävyttei-

sinä, mutta erottavat silti yhteistyön tärkeyden taustalla. Tämä tukee myös asennelomakkeen 

neutraalia asennoitumista yhteistyönäkymiä kohtaan. Opiskelijat kokivat, että yhteistyön te-

kemiselle on tarvetta, mutta sitä ei osata tehdä. Opettajaopiskelijoiden omat kokemukset vai-

kuttavat nykyiseen asennoitumiseen. Asenneväittämälomakkeessa ja haastatteluaineistossa 

on huomattavissa saman suuntaisuutta, mutta lastentarhanopettajien, jotka opiskelevat luo-

kanopettajan maisterikoulutuksessa asennelomakkeen selkeästi positiivista suhtautumista ei 

ollut niin selkeästi havaittavissa haastatteluaineistosta. 

 ”Kyllä sanoisin, että yhteistyön tarvetta on, mutta sitä ei osata tehdä. Sen

 vuoksi nykypäivän yhteistyönäkymätkään eivät ole kovin hyvät.” Lo1 

 ”Oma kokemus sanelee, että ei ne yhteistyön näkymät ole kovinkaan

 hehkeät. Toivotaan, että työelämässä sitä yhteistyötä haluttaisi sitten

 tehdä.” LL3 
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 ”Kyllä tässä on asennemuutos selkeästi nähtävillä. Kyllä nykyisin 

 korostetaan sitä yhteistyötä ja juuri sitä että alkuopetus ja esiopetus

 nähdään nykyään paljon tärkeämpänä.” Lto3 

Opettajan pedagoginen osaaminen 

Lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyöasenteiden lähtökohtana voidaan pitää 

myös opettajan henkilökohtaista, pedagogista osaamista. Asenneväittämälomakkeen poh-

jalta voidaan sanoa, että pedagogista osaamista ei pidetty samankaltaisena lastentarhanopet-

tajalla ja luokanopettajalla. Ryhmät selvittivät pedagogisen osaamisen eroja neutraalilla 

asennoitumisella. Ainoastaan luokanopettajaopiskelijat pitivät pedagogista osaamista sa-

mankaltaisena eli arvottivat sen positiiviseksi. On kuitenkin huomattava, että luokanopetta-

jan maisterikoulutuksessa opiskelevien ryhmän sisällä oli enemmän eroja kuin muiden ryh-

mien osalla. Eräs ryhmässä opiskeleva opettajaopiskelija piti pedagogista osaamista lähes 

täysin erilaisena lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä.  

Haastatteluaineisto oli ajatuksiltaan samansuuntainen numeraalisen lomakeaineiston kanssa. 

Opettajaopiskelijat toivat ilmi pedagogisen osaamisen eroja koulun ja päiväkodin välisten 

tehtävien ja tavoitteiden kautta. Pedagogisen osaamisen erilaisuutta perusteltiin moniamma-

tillisuuden käsitteellä, koska näin molemmilla sekä lastentarhanopettajalla että luokanopet-

tajalla saa ja pitää olla erilaista osaamista. Eräs lastentarhanopettajaopiskelija myös mainitsi, 

ettei tiedä, millaista pedagogista osaamista luokanopettajilla on, joka tukee asenneväittämä-

lomakkeen neutraalin asennoitumisen tulosta. Ainoastaan yksi opiskelija pohti pedagogisen 

osaamisen samankaltaisuutta lapsilähtöisyyden ja kasvatustavoitteiden avulla.    

”Varmaan siis pedagoginen osaaminen on molemmilla samalla tavalla lapsi-

lähtöistä ja sitten myös se kuinka me molemmat mietitään lapsille kasvatusta-

voitteet. Lastentarhanopettajat ja luokanopettajat joutuvat molemmat mietti-

mään sitä lasta.” Lo1 

”Kun historiassakin miettii päiväkodin ja koulun tehtäviä ja tarkoitusta,

 niin ne ovat erilaisia. Ja ne säätelevät siellä myös nykyään. Totta kai se

 vaikuttaa myös pedagogisiin ajatuksiin.” LL2 

 ”En rehellisesti tiedä, kun ei ole mitään tietoa mitä ne luokanopettajat osaa

 eli mikä niiden pedagoginen osaaminen on. Ehkä niillä on enemmän sitä

  didaktiikkaa.” Lto2 
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 ”Se on nimenomaan hienoa, että meidän pedagogisessa osaamisessa on

 eroja, koska sitten voidaan korostaa sitä moniammatillista yhteistyötä.

 Erilaisuus on rikkautta.” Lto3 

Opetussuunnitelmat  

Haastatteluaineistosta tuli ilmi asenneväittämälomakkeen ulkopuolisena teemana opetus-

suunnitelmat, jotka toimivat osaltaan myös yhteistyöasenteiden lähtökohtana. Opetus sekä 

esiopetuksessa että perusopetuksen alkuopetuksessa pohjautuu opetussuunnitelmaan. Näin 

ollen opetussuunnitelma ohjaa myös yhteistyön tekemistä. Erityisesti molemmat lastentar-

hanopettajaopiskelijaryhmät (LTO ja LL) tarkastelivat esiopetussuunnitelman perusteita ja 

luokanopettajaopiskelijat taas perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opiskelijat kokivat, että 

opetussuunnitelmat velvoittavat yhteistyöhön, mutta eivät silti ole lakiin kirjattuja velvoit-

teita. Opettajaopiskelijoiden keskusteluissa välittyivät sekä uudet, että vanhat opetussuunni-

telmien perusteet osana yhteistyön tekemistä ja sen onnistumista. Opetussuunnitelmat vai-

kuttivat selkeästi opettajaopiskelijoiden tarpeeseen tehdä yhteistyötä, sekä ohjasivat mah-

dollisten asenteiden syntymiseen. 

”Esiopetussuunnitelma velvoittaa yhteistyöhön ja siihen, että sitä tehdään. 

Kyllä minä koen tuon neuvon tärkeäksi. Tai oman työn perustaksi.” Lto3 

”Kyllä opettajan tehtävä velvoittaa yhteistyön tekemiseen ihan syksystä läh-

tien. Se lukee esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa.” Lo3 

”Mutta sitten jos miettii lakisääteisesti, niin eihän tää yhteistyön tekeminen oo

 laissa määrätty. Ei oo mitään sellasta sitovaa juttua. Mutta tekisin ehkä sitä

 yhteistyötä ilman, että se lukee opsissakin.” Lto2 

6.1.2 Yhteistyöasenteiden erot ja yhtäläisyydet 

Toisena tutkimuskysymyksenä tavoitteenani oli selvittää millaisia asenteita lastentarhan-

opettajaopiskelijoilla ja luokanopettajaopiskelijoilla oli heidän välistä yhteistyötä kohtaan. 

Lisäksi selvitän millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä opettajaopiskelijoiden yhteistyöasenteissa 

on. Nimitän näitä yhteistyöasenteiden eroina ja yhtäläisyyksinä. Opettajaopiskelijat pitivät 

omia tämän hetkisiä asenteitaan vahvoina ennustajina myös tulevaisuuden yhteistyön teke-

misen suhteen. Opiskelijat kertoivat omia positiivisia, mutta myös negatiivissävytteisiä 

asenteitaan yhteistyötä kohtaan. Omassa tutkimuksessani pyrin tavoittelemaan sitä, millaiset 
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tekijät vaikuttavat näihin asenteisiin, kuinka ne muodostuvat ja tätä kautta millaisina asenteet 

näyttäytyvät tutkimusaineistossa. 

Alla olevassa taulukossa on jäsennelty asenneväittämälomaketta siitä, millaisia eroja ja yh-

täläisyyksiä asenteissa oli. Asenneväittämäaineiston asenteiden yhtäläisyydet ja erot näkyi-

vät merkittävimmin halussa tehdä yhteistyötä lastentarhanopettajan tai luokanopettajan 

kanssa, koulutuksen luomaan kuvaan tehdä yhteistyötä sekä koulutuksen luomiin lähtökoh-

tiin tehdä yhteistyötä. 

TAULUKKO 3. Asenteiden erot ja yhtäläisyydet asenneväittämälomakkeessa 

 LL LO LTO KESKIARVO 

Teen mielelläni yh-

teistyötä lastentar-

hanopettajan/ luo-

kanopettajan kanssa 

tulevaisuudessa. 

5 4,7 5 4,9 

Uskon, että koulu-

tuksen luoma kuva 

yhteistyön tekemi-

sestä ja sen tärkey-

destä vastaa todelli-

suutta. 

2 3,7 3,3 3 

Lastentarhanopetta-

jan/ luokanopetta-

jan koulutus antaa 

hyvät lähtökohdat 

yhteistyön tekemi-

selle. 

3 2,7 2,7 2,8 

 

Alla olevassa taulukossa on jäsennelty haastatteluaineistoa siitä, millaisia eroja ja yhtäläi-

syyksiä asenteissa oli. Haastatteluaineistossa ilmeni halu tehdä yhteistyötä lastentarhanopet-

tajan tai luokanopettajan kanssa, koulutuksen luoman kuvan ja koulutuksen luomien lähtö-

kohtien vaikutus opettajaopiskelijan asenteisiin. 
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TAULUKKO 4. Asenteiden erot ja yhtäläisyydet haastatteluaineistossa 

 LL LO LTO 

Asennoituminen yhteistyön te-

kemiseen lastentarhanopetta-

jan tai luokanopettajan kanssa 

Positiivinen 

asennoitumi-

nen 

Positiivinen 

asennoitumi-

nen 

Positiivinen asen-

noituminen 

Koulutuksen luoman kuvan 

vaikutus asenteisiin. 

Koulutuksen 

luoman kuvan 

vaikutus asen-

teisiin negatii-

vinen 

Koulutuksen 

luoma kuva 

positiivinen 

Koulutuksen luo-

man kuvan vaikutus 

asenteisiin neutraali 

Koulutuksen luomien lähtö-

kohtien vaikutus asenteisiin 

Positiiviset ja 

negatiiviset 

asenteet 

Positiiviset ja 

negatiiviset 

asenteet 

Positiiviset ja nega-

tiiviset asenteet 

 

Yhteistyön tekeminen lastentarhanopettajan tai luokanopettajan kanssa 

Asenneväittämälomakkeen pohjalta voidaan todeta, että jokainen tutkimukseen osallistunut 

opettajaopiskelija piti yhteistyön tekemistä lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä 

välttämättömänä. Tätä vahvisti myös jokaisen opettajaopiskelijan halu tehdä yhteistyötä. 

Nämä olivat tutkimuksen kannalta yksimielisimpiä, positiivisia asenteita yhteistyön teke-

mistä kohtaan. Ainoastaan lastentarhanopettajaopiskelijaryhmässä oli yksi opiskelija, joka 

ei pitänyt yhteistyön tekemistä niin positiivisena.  

Myös haastatteluaineisto vahvisti opiskelijoiden suhtautumista lastentarhanopettajan ja luo-

kanopettajan yhteistyötä kohtaan. Opettajaopiskelijat tunnistivat itsestään positiivisia, ja in-

nostuneita asenteita yhteistyön tekemiseen. Opiskelijat tunsivat, että kyseessä on oma tahto, 

ei niinkään minkään koulutuksessa opittu taito, jolla yhteistyötä tehdään. Omalla asenteella, 

arvostuksella ja motivaatiolla tehdään yhteistyötä.  

”Mietin, että pitkälti se yhteistyön tekeminen on semmoinen asennekysymys. 

Mulla se asenne on, että sata lasissa sitä yhteistyötä tehdään sitten tulevaisuu-

dessa!” Lo2 

”Se on täysin opettajan yksilöllisistä ajatuksista kiinni, arvostaako hän yhteis-

työn tekemistä. Kun asenne on nyt positiivinen, niin toivottavasti se muodostuu 

entistä paremmaksi. Se on omasta vastuusta kiinni. Minun ajatukset ovat sel-

laisia, että yhteistyötä tehdään ja lujaa.” Lto3 
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”Kyllä siinä sitten motivaatiota tarvitaan sille yhteistyölle. Kyllähän se on hel-

posti haastavaa, mutta omalla asennoitumisella pääsee pitkälle.” LL3 

Koulutuksen luoma kuva tehdä yhteistyötä 

Asenneväittämälomakkeen pohjalta voidaan huomata, että koulutus vaikuttaa yhteistyön te-

kemiseen ja sitä kautta jokaisen yksilön asenteisiin. On erityisen oleellista huomioida, että 

koulutus luo tärkeän kuvan yhteistyön tekemisestä jokaiselle opettajaopiskelijalle. Tämä 

kuva vaikuttaa sen hetkisiin opettajan asenteisiin tehdä yhteistyötä. Asenneväittämälomak-

keen perusteella jokainen opettajaryhmä koki koulutuksen antaman kuvan täysin erilaisena 

ja lomakkeissa oli suuria eroja eri tapausten välillä. Lastentarhanopettajaopiskelijat, jotka 

opiskelivat luokanopettajan maisterikoulutuksessa, kokivat, että koulutuksen luoma kuva 

yhteistyöstä ei ole todellinen. Ainoastaan luokanopettajaopiskelijat pitivät koulutuksen luo-

maa kuvaa yhteistyön tekemisestä todellisena ja positiivissuuntaisena. Lastentarhanopettajat 

sijoittuivat edellä mainittujen opettajaryhmien välille, kokien koulutuksen luoman kuvan 

neutraalina.  

Haastatteluaineisto tukee asenneväittämäaineistoa siinä, kuinka koulutus vaikutti sen luo-

maan kuvaan yhteistyöstä ja kuinka se toisaalta vaikutti sen hetkisiin asenteisiin. Haastatte-

luaineistosta selviää, että lastentarhanopettajat, jota opiskelevat luokanopettajan maisteri-

koulutuksessa omaavat enemmän paitsi koulutus- myös työkokemuksia. Tämän vuoksi hei-

dän asenteensa oli kyseenalaistava ja hieman negatiivissävytteinenkin. Lastentarhanopet-

taja- ja luokanopettajaopiskelijat kokivat koulutuksen luoman kuvan positiivisempana, joka 

välittyi myös opiskelijan asennoitumisessa tehdä yhteistyötä.  

”Koulutushan antaa meille melkoisen ruusuiset kuvat siitä, mitä se yhteistyö 

lto:n ja lo:n välillä voisi olla. Voin kuitenkin sanoa, että todellisuus on täysin 

eri. Koulutus väärentää kuvaa, kun taas töiden kautta näkee asiankääntöpuo-

len. Oma asenne on sen takia hieman epäileväinen ja negatiivissävytteinen.” 

LL3 

 ”Meille luodaan koulutuksessa kuva, että kaikki on valmiita yhteistyön

 tekemiseen ja sen onnistumiseen. Miksi olin työelämässä sitten se, joka yritti

 rakentaa tätä siltaa yksin?” LL2 

 ”Tavallaanhan koulutus antaa tosi hyvän kuvan yhteistyötä. Siksi sitä onkin

 kiva lähteä rakentamaan itse sitten työelämässä.” Lo2 
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Koulutuksen luomat lähtökohdat yhteistyön tekemiseen 

Asennelomakeaineistosta käy ilmi, että ryhmätasolla jokainen opettajaopiskelijaryhmä pitää 

koulutuksen vaikutusta yhteistyön tekemisiin neutraalina. Suurimmat erot on nähtävissä kui-

tenkin ryhmien sisällä. Erityisesti lastentarhanopettaja- ja luokanopettajaopiskelijoiden ryh-

missä erot ovat ryhmien sisältä suuria. Näissä ryhmissä kaksi opiskelijaa kolmesta pitää kou-

lutuksen luomia lähtökohtia heikkoina. Myös lastentarhanopettajaopiskelijoiden, jotka opis-

kelevat luokanopettajan maisterikoulutuksessa on erot huomattavia: jokainen opiskelija piti 

lähtökohtia erilaisena. Kuitenkin jokaisessa opettajaopiskelijaryhmässä on yksi, joka pitää 

lähtökohtia positiivisena.  

Myös haastatteluaineiston pohjalta voidaan huomata, että koulutus tukee ja heikentää asen-

teiden muodostumista yhteistyötä kohtaan lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä. 

Koulutuksella on siis hyviä malleja yhteistyön tekemiseen, joka vaikuttaa opettajaopiskeli-

joiden asenteisiin positiivisesti. Toisaalta yhteistyönasenteet näyttäytyivät koulutukseen va-

lossa myös negatiivisena, sillä koulutus ei ole antanut valmiuksia tehdä yhteistyötä ja näin 

opettajaopiskelijan asennoituminen heijastui suoraan siihen. Koulutuksen oleellisuutta ja po-

sitiivisuutta asenteiden muodostajana pohdittiin yleisesti lastentarhanopettajan ja luokan-

opettajan koulutuksen kautta, mutta myös opettajakoulutukseen kuuluvien kurssien tasoi-

sesti.  

”Lastentarhanopettajan koulutuksessa käydään koko sen koulutuksen ajan 

tuota yhteistyötä luokanopettajien kanssa, mutta se ei liity vain yhteen kurssiin. 

Kyllä tämän koulutuksen luoma kuva vaikuttaa tämän hetkisiin positiivisiin 

asenteisiin.” LL1 

”Koulutus muodostaa nämä meidän asenteet. Me uskotaan sinisilmäisesti sii-

hen, mitä meille proffat kertoo. Minä ainakin iskostan ne suoraan omaan ta-

juntaan ja niihin asenteisiin. Onneksi on ollut myös niitä tosi hyviä tyyppejä, 

jotka on vaikuttanut minun asenteisiin silleen hyvällä.” Lto1 

”Kun meidän lastentarhanopettajien ja luokanopettajien koulutuksessa ei ole 

yhtenäisyyksiä, niin sitä kautta tietämyskin on erilaista. Se tekee yhteistyöstä 

rikastuttavaa. Meidän koulutukset ovat erilaisia, joka vaikuttaa siihen, että 

molemmat antavat yhteistyöhön jotakin eli yhteistyö on minun mielestä tosi 



50  

 

  

hyvä juttu. Koulutus pystyy siis muokkaamaan ja synnyttämään meidän asen-

teita ja sitä, miten me halutaan tehdä sitä yhteistyötä sitten oikeasti.” Lto2 

Koulutus vaikutti myös heikentävässä eli negatiivisessa mielessä opettajaopiskelijoiden 

asenteiden muodostumiseen. Näitä koulutuksen heikentäviä perusteluja oli huomattavasti 

enemmän kuin koulutuksen tukevia tekijöitä. Erityisesti haastatteluaineistossa opettajaopis-

kelijat ottivat huomioon koulutuksiensa kurssisisällöt, joihin ei sisältynyt aihealueena las-

tentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyöstä.  

”Eihän siellä moniammatillisuus- kursseilla ikinä ole edes mainittu luokan-

opettajia. Tai sitä et luokanopettajat ja lastentarhanopettajat muodostaa mo-

niammatillisen verkoston. Moniammatilliseen yhteistyöhön ei meidän koulu-

tuksen mukaan kuulu luokanopettajat. Tai alkuopettajat. Siksi en pidä yhteis-

työtä luokanopettajan kanssa niin tärkeänä, eikä kiinnostakaan niin paljon se 

yhteistyön tekeminen.” Lto2 

”Ei kyllä yhtään ihmetytäkään jos yhteistyö ei ole kentällä hedelmällistä tai 

sitä mitä se voisi olla, jos luokanopettajan koulutus ei valmista siihen millään 

tavalla. Ja kerro kuinka tärkeää se on. Kuka sitä sitten rakentaa jos me ei? Ei 

ole kiinni omasta halusta, vaan siitä, ettei ehkä osaa.” LL2 

”Ei minulla ole oikeasti minkäänlaista kuvaa siitä käytännön yhteistyön teke-

misestä. Koulutus ei ole luonut minulle minkäänlaista kuvaa. Ehkä sitä sitten 

tutustuu muualla ja oppii. Jos yliopisto olisi opettanut, olisi minun asennekin 

varmasti eri.” Lo3 

Toisaalta eräät opettajaopiskelijat pohtivat haastatteluaineistossa sitä, muotoutuisivatko 

asenteet erilaisiksi, jos lastentarhanopettajaopiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat tekisivät 

yhteistyötä jo opiskeluaikana, osana koulutukseen kuuluvia kursseja ja opintoja. Tällä het-

kellä opettajaopiskelijat tunsivat koulutusten suhteen olevan hyvin irrallisia toisistaan, sillä 

mitään yhteistyötä ei tehty koulutuksen aikana. Tämän vuoksi yhteistyö voidaan kokea haas-

tavaksi myös työelämässä.  

”Tämä on typerää, kun me ei koulutuksessa olla luokanopettajien kanssa mis-

sään tekemisissä. Varhaiskasvatuksessa keskitytään yhteistyöhön elton ja kai-

ken maailman terapeuttien kanssa, mutta ei siihen, miten yhteistyötä tehdään 
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koulun kanssa. Osiltaan koulutuksen syy, että oma asenne on sit tämmöinen 

heikko.” Lto2 

”En osaa ymmärtää miksi sitä moniammatillista tiimiä ei voida perustaa jo 

yliopistossa? Jos olisin tutustunut edes yhteen lastentarhanopeen, olisi minun 

asenne varmaan parempi yhteistyön tekemiseen. Samalla tavallahan me pääs-

tään harjoittelemaan oppilaiden opetusta ja muuta, miksei sitä yhteistyön te-

kemistä sitten? Uskoisin et olisi paljon annettavaa jo opiskeluaikana ja siitä 

sit innostus.” Lo1 

6.1.3 Yhteistyöasenteet haasteina ja mahdollisuuksina 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni oli tarkoituksena selvittää millaisia haasteita ja mah-

dollisuuksia opettajaopiskelijoiden väliset asenteet luovat tulevalle yhteistyölle. Olen ni-

mennyt nämä tekijät saadun aineiston pohjalta yhteistyöasenteiksi haasteina ja mahdolli-

suuksina.  

Alla olevassa taulukossa on jäsennelty asenneväittämäaineistoa siitä, millaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia yhteistyöasenteet luovat. Haasteina koettiin yhteistyön teko koulun tai päi-

väkodin kanssa, eriarvoinen opettaja- asema yhteistyössä ja ympäristö, tilat ja tilaratkaisut 

Asenneväittämäaineiston mahdollisuudet liittyivät rikkauteen tehdä yhteistyötä, omaan am-

matilliseen kehitykseen ja lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen varmistamiseen. 

TAULUKKO 5. Yhteistyöasenteet haasteina ja mahdollisuuksina asenneväittämälo-

makkeessa  

 LL LO LTO KESKIARVO 

Koen yhteistyön to-

teutumisen haasteena 

koulun/päiväkodin 

arjessa. 

3 4 3 3,3 

Näen moniammatilli-

suuden luokanopetta-

jan ja lastentarhan-

opettajan välillä re-

viirikamppailuna. 

2,3 2 2 2,1 
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 LL LO LTO KESKIARVO 

Ympäristö, tilat ja ti-

laratkaisut vaikuttavat 

yhteistyön onnistumi-

seen. 

4,3 4,3 4 4,2 

 

Moniammatillisuus 

osana koulun ja var-

haiskasvatuksen yh-

teistyötä on rikkaus. 

5 4,7 4,7 4,8 

Yhteistyö mahdollis-

taa oman ammatilli-

sen kehitykseni. 

4 4 4 4 

Yhteistyö koulun ja 

varhaiskasvatuksen 

kanssa on tärkeää lap-

sen kasvun ja oppimi-

sen tukemiseksi. 

5 4,7 5 4,9 

 

Alla olevassa taulukossa on jäsennelty haastatteluaineistoa siitä, millaisia haasteita ja mah-

dollisuuksia yhteistyöasenteet luovat. Haasteena pidettiin yhteistyön toteutumista, yhteis-

työn opettaja- aseman eriarvoisuutta ja ympäristön, tilojen ja tilaratkaisujen sekä aikateki-

jöiden vaikutusta. Mahdollisuuksina yhteistyössä pidettiin uuden oppimista, opettajan am-

matillista kehittymistä ja lapsen huomioimista osana yhteistyötä ja yhteistyöasenteita.  

TAULUKKO 6. Yhteistyöasenteet haasteina ja mahdollisuuksina haastatteluaineis-

tossa 

 LL LO LTO 

Luokanopettajan ja lasten-

tarhanopettajan yhteistyön 

toteutuminen 

Haaste, jolla ne-

gatiivinen vaiku-

tus asenteisiin 

Haaste, jolla ne-

gatiivinen vaiku-

tus asenteisiin 

Haaste, jolla neut-

raali vaikutus 

asenteisiin 

Yhteistyössä toinen opet-

taja tärkeämmässä roo-

lissa 

Luokanopettaja 

tärkeämpi osa-

puoli yhteistyössä, 

vaikutus negatii-

viseen asennoitu-

miseen 

Luokanopettaja 

tärkeämpi osa-

puoli yhteistyössä, 

ei vaikutusta asen-

noitumiseen 

Luokanopettaja 

tärkeämpi osa-

puoli yhteistyössä, 

vaikutus negatii-

viseen asennoitu-

miseen 

Ympäristön, tilojen ja tila-

ratkaisujen vaikutus yh-

teistyöasenteisiin 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin 

neutraali 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin 

neutraali 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin ne-

gatiivinen 

Yhteistyöhön liittyvien ai-

katekijöiden vaikutus 

asenteisiin 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin ne-

gatiivinen. 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin ne-

gatiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin ne-

gatiivinen 
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 LL LO LTO 

Yhteistyössä uuden oppi-

misen vaikutus yhteistyö-

asenteisiin 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Ammatillisen kehityksen 

vaikutus yhteistyöasentei-

siin 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Lapsen huomioiminen 

osana yhteistyötä ja yh-

teistyöasenteita 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

Vaikutus yhteis-

työasenteisiin po-

sitiivinen 

 

Yhteistyö haasteena  

Asenneväittämälomakkeen pohjalta voidaan todeta, että opettajaopiskelijat kokivat yhteis-

työn tekemisen lastentarhanopettajan tai luokanopettajan kanssa joskus myös haasteena. 

Suurin osa opettajaopiskelijoista arvotti yhteistyön toteutumista neutraalisti. Luokanopetta-

jan maisterikoulutuksessa opiskelevat lastentarhanopettajaopiskelijat ja toinen lastentarhan-

opettajaryhmä koki yhteistyön toteutumisen hyvin eri tavoin, sillä ryhmän sisällä jokainen 

arvotti väittämää eri tavoin. Luokanopettajaopiskelijat olivat taas samaa mieltä, että yhteis-

työn toteutuminen on todellinen haaste koulun arjessa.  

Tutkimuksen haastatteluaineisto tukee lomakeaineistoa siinä, että yhteistyön tekeminen ko-

ettiin osittain haasteelliseksi luokanopettajan ja lastentarhanopettajan välillä. Toisaalta luo-

kanopettajan ja lastentarhanopettajan työ osattiin myös erottaa toinen toisistaan, jonka 

vuoksi yhteistyö koettiin positiivisempana. Eroja oli ainoastaan lastentarhanopettajaryh-

mässä, jossa yhteistyötä ei koettu niin haasteellisena opettajien välillä. Ryhmien välillä erot 

olivat pieniä. 

”Kyllä niitä erimielisyyksiä tulee liittyen yhteistyöhön ja kyllä se vaikuttaa

 silloin myös omaan asenteeseen tehdä sitä. Ongelmat ilmenee yleensä siinä

 miten paljon yhteistyötä tehdään, missä sitä tehdään ja millä tavoin. Nämä

 on niitä erimielisyyksiä siitä miten toimitaan.” LL2 

”Luokanopettajan näkökulmasta tämä on sitä, että ne lastentarhanopettajat

  ovat siellä päiväkodin puolella ja me täällä koulussa. Me tehdään omia

 juttuja ja ne omiaan. Välillä tuntuu aika vaikealta lähteä astumaan pois

 tästä omasta kehästä.” Lo2 
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”Arvostan sitä mitä luokanopettajat tekevät ja arvostan itse omaa työtäni

 mitä teen. Ei siinä minun mielestä tarvitse lähteä kamppailemaan, sillä me

 ollaan kahdella eri reviirillä.” Lto3 

Väittämälomakkeiden perusteella voidaan nähdä, että kahden opettajan välillä ei ole valta-

taistelua osana yhteistyötä. On kuitenkin huomattava, että jokaisessa opettajaopiskelijaryh-

mässä oli yksi, joka piti kahden opettajan välistä suhdetta negatiivisena eli he näkivät kahden 

opettajan välillä ristiriitaisuutta. Lastentarhanopettajat, jotka opiskelevat luokanopettajan 

maisterikoulutuksessa pitivät näitä ristiriitoja lastentarhanopettajan ja luokanopettajan vä-

lillä yleisempänä kuin muut ryhmät.  

Ristiriidat opettajien välillä nähtiin haastatteluaineistossa opettajien välisenä epätasa-arvoi-

suutena. Osa opettajaopiskelijoista koki haastatteluaineiston perusteella, että yhteistyön te-

keminen on yksipuolista, jolloin sitä ei haluta tehdä ja se koetaan haasteelliseksi. Toisekseen 

esi- ja alkuopetuksen välillä voi olla kuilu, jolloin jompikumpi nähdään tärkeämpänä ja yh-

teistyön toiminnan kannalta hallitsijana. Erityisesti molemmat luokanopettajaopiskelijaryh-

mät pitivät lastentarhanopettajien ja luokanopettajien suhdetta epätasapainoisena, jossa luo-

kanopettaja sijoittuu ylemmäksi. 

”Musta tuntuu, että luokanopettajalla on se valta päättää, haluaako tehdä sitä 

yhteistyötä lastentarhanopettajan kanssa vai ei. Päiväkodissa vähän niin kuin 

anellaan et tekisitkö.” LL1 

”Koulun toiminnot ja tehtävät nähdään tärkeämpänä. Et tavallaan jos välillä 

ei ehdikään leikkiä esikoululaisten kanssa ja tehdä sitä yhteistyötä, ni no can 

do.” Lo2’ 

”Oon nähnyt kentällä niin paljon sitä että ei vaan viitsitä tehdä sitä yhteistyötä. 

Kyllä siinä omakin asenne muuttuu sinne toiseen suuntaan. Aika pitkälti se on 

koulu, joka määrittää millä asenteella sitä yhteistyötä tehdään. Se on valitet-

tavaa.” Lto 2 

”Musta luokanopettajat katsovat lastentarhanopettajia vähän niin kuin alas-

päin. Se on se kuilu, joka vaikuttaa omaan asennoitumiseen ja siihen, miten 

yhteistyötä tehdään.” Lo3 
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Asennelomakeaineiston mukaan opettajat pitivät yksimielisesti ympäristöä, tiloja ja tilarat-

kaisuja lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyöhön liittyvinä haasteina. Ryhmä-

tasolla eivät erot olleet merkittäviä, mutta ryhmien sisäisiä eroja oli enemmän. Näkyvin ja 

merkitsevin ero muihin ryhmiin nähden oli lastentarhanopettajaopiskelijaryhmässä. Kysei-

sessä ryhmässä eräs opiskelija ei pitänyt haasteena ympäristö-, tila, ja tilaratkaisutekijöitä. 

Päiväkodin tai koulun sijainti koettiinkin eräänä haasteena yhteistyön toteutuksessa haastat-

teluaineiston perusteella. Tämä vaikuttaa yhteistyön irrallisuuteen ja siihen, tehdäänkö yh-

teistyötä. Opettajaopiskelijat näkivät sijaintitekijässä myös taloudellisen haasteen tehdä yh-

teistyötä, jos koulu tai päiväkoti ovat kaukana. Nämä vaikuttavat osaltaan silloin myös opet-

tajan asenteisiin rakentaa yhteistyöpolkuja.  

”Esiopetus ja koulu voi olla fyysisesti niin irrallisia. Ei silloin huvita tehdä 

yhteistyötä.” Lto1  

”Jos esiopetus on pikkupaikkakunnalla ja koulu kahdenkymmenen kilometrin 

päässä, niin ei silloin ole rahaa tehdä yhteistyötä. Silloin se vaikuttaa myös 

omiin asenteisiin. Tai se asenne lopahtaa. Et rahakin voi olla realiteetti.” Lto2 

”Jos päiväkoti ja koulu on kaukana toisistaan niin en minä yhteistyötä kyllä 

jaksa tehdä.” Lo3 

Fyysisen sijainnin lisäksi myös tilaratkaisut ovat merkittävässä roolissa yhteistyön tekemi-

sen ja siihen asennoitumisen suhteen. Sekä asenneväittämälomake- että haastatteluaineisto 

olivat samansuuntaisia ja ryhmien välillä ei ollut lähes ollenkaan eroja. Tiloja pidettiin vä-

hintään yhtä merkittävänä tekijänä kuin etäisyystekijöitäkin yhteistyöhön liittyvissä asen-

teissa. Asennoituminen yhteistyöhön nähdään negatiivisena, jos tilat ovat kaukana toisistaan.  

”Jos ollaan samassa rakennuksessa, on sama piha ja yhteinen opettajanhuone, 

niin kyllähän se edesauttaa että yhteistyötä tapahtuu useammin. Se yhteistyö 

voi olla pieniäkin hetkellisiä juttuja. Kyllä nämä vaikuttaa siihen asenteeseen 

tehdä yhteistyötä.” Lto1 

”Tiloilla on todellakin merkitystä, että jos ollaan saman katon alla, niin yh-

teistyön tekeminen on helpompaa. Eipä sitä yhteistyötä tee jos ollaan kaukana 

toisista.” LL3. 
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”Jos on yhteinen opettajanhuone, niin voidaan olla paljon yhteyksissä lasten-

tarhanopettajan kanssa. Sillä on vaikutusta siihen omaan asennoitumiseen, 

että jos toinen on lähellä. Mulle se läheisyys on jo sitä yhteistyötä ja sitä että 

itse haluaa tehdä sitä.” Lo2 

Valmiiden asenneväittämien ulkopuolella opettajaopiskelijat kokivat myös, että yhteistyötä 

haastaa työajan riittäminen yhteistyön tekemiseen lastentarhanopettajan tai luokanopettajan 

kanssa. Erityisesti lastentarhanopettajaopiskelijat pohtivat, ettei tämän hetkinen aika riita 

edes omiin työtehtäviin, eikä varsinkaan silloin mahdolliseen yhteistyöhön. Tämä vaikuttaa 

asenteisiin tehdä yhteistyötä. Eräs opiskelija pohti omia kokemuksiaan aidosta yhteistyöti-

lanteesta, jossa kiire vaikutti negatiivisesti omiin asenteisiin tehdä jatkossakaan yhteistyötä.  

”Aikaa pitää olla suunnittelulle. Ei tätä yhteistyötä voi hoitaa juosten kusten. 

Se vaatii aikaa ja arviointia. Epäilen, että onko kumpaakaan. Kyllä se vaikut-

taa tähän omaan fiilikseen ja asenteeseen.” Lto1 

”Kyllä se vaatii aikaa ja resursseja. Eskariopettajan arki on niin hektistä pel-

kästään paperihommien kanssa, että aikaa ei yksinkertaisesti ole. Koettu on.” 

Lto3 

”Menin paikanpäällä käymään ja yritin etsiä luokanopettajaa, mutta hän tun-

tui olevan kovin kiireinen, niin minulla oma usko romahti siihen yhteistyön 

tekemiseen. Romahti kyllä oma asenne samalla hetkellä koko yhteistyöhön. Yk-

sittäiset tilanteet vaikuttaa siihen mitä me ajatellaan.” LL1 

”Kyllä se jonkinlainen haaste tuntuu koulumaailmassa olevan, että käydään 

läpi näitä opetussuunnitelman sisältöjä ja plaa plaa plaa. Niin ei tässä ole ai-

kaa mihinkään ylimääräiseen häppeninkiin. Siltikin sitä yhteistyötä voisi suun-

nitella yhteisien projektien ympärille. Se on omasta halusta kiinni. Aika rajoit-

taa, mutta opettaja tekee ne raamit.” Lo3 

Yhteistyö mahdollisuutena oppia 

Asenneväittämälomakkeen perusteella opettajaopiskelijat pitivät yksimielisesti moniamma-

tillisuutta rikkautena, osana lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyötä. Kahta 

opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki opettajaopiskelijat pitivät ammatillista erilaisuutta posi-
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tiivisena asiana. Myös haastatteluaineisto puoltaa ammatillisen kehityksen ja toiselta oppi-

misen näkökulmaa yhteistyössä. Opettajaopiskelijat pitivät yhteistyötä ja siihen liittämiä 

asenteitaan mahdollisuutena oppia itse uutta ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Aja-

tus siitä, että voi oppia toiselta ja voi olla toiselle hyödyksi, oli yhteistyön tärkeää antia. 

Opettajaopiskelijat pitivät erilaisuuttaan rikkaana ominaisuutena, jonka he kokivat omaksi 

mahdollisuudekseen. 

”On nimenomaan hienoa, että me opettajat ollaan erilaisia, että miten paljon 

voi oppia luokanopettajalta ja vastaavasta luokanopettaja voi oppia lastentar-

hanopettajilta. Avoimin mielin siis.” Lto3 

”Yhteistyö on todellinen mahdollisuus. Varsinkin kun on tutustunut lastentar-

hanopettajaopiskelijoihin tässä viime aikoina, niin nehän on ihan mahtavia 

tyyppejä. Niiltä on oppinut jo huimasti ja työelämässä vielä enemmän.” Lo3 

”Yhteistyö on rikkaus kun molemmat opettajat on tasavertaisia ja ne ajattelee, 

että molemmista on toisilleen hyötyä. Molemmat voi oppia toisiltaan. Ei vaan 

silleen, että toinen pitää toista ylempänä.” LL1 

”Yks hyvä juttu on se, kuinka erilaisia ihmisiä kaksi eri koulutusta on valin-

neet. Ehkä se onkin yks hyvä juttu oman asennoitumisen suhteen, että oppii 

toiselta. Oppii sitä millä tavoin toinen tekee vastaavaa työtä. Kyllä se lisää 

omaa motivaatiota tehdä tätä, että tapaa erilaisia opeja.” LL2 

Opiskelijat näkivät ammatillisen kehittymisensä mahdollisuutena uudet opetukseen liittyvät 

vinkit, joita voivat oppia toiselta opettajalta. Asennelomakeaineiston pohjalta voidaan 

nähdä, että yhteistyö mahdollistaa ammatillisen kehityksen ja ryhmät ovat kokeneet amma-

tillisen kehityksen vaikutuksen asenteisiin samansuuntaisena eli positiivisena. Ainoastaan 

lastentarhanopettajaryhmän sisällä oli eroja, sillä jokainen opiskelija arvotti ammatillisen 

kehityksen vaikutusta asenteisiin eri tavalla. Nämä olivat kuitenkin positiivissuuntaisia ar-

votuksia. Haastatteluaineisto oli samansuuntainen asenneväittälomakkeen aineiston kanssa. 

Ainoastaan lastentarhanopettajien asenneväittämälomakkeessa näkyvät erot, eivät toteutu-

neet haastattelussa. Opettajaopiskelijat kokivat että yhteistyöstä saatavat vinkit toimivat yh-

teistyön motivoivina tekijöinä ja vaikuttivat opiskelijan asennoitumiseen. Uusilla vinkeillä 

puolestaan on vaikutusta opettajaopiskelijan ammatilliseen kehitykseen. 
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”Oon huomannut kuinka eskarinkin puolella ne lastentarhanopettajat tekee 

sellaisia juttuja, mitä voisi itsekin pitää alkuluokilla. Ei ole aikaisemmin aja-

tellutkaan miten hyviä juttuja ne siellä tekee. Se nostattaa sitä omaakin teke-

misen meininkiä kun saa uusia ideoita omaan opetukseen. Ja pontta siihen yh-

teistyö- moodiin.” Lo2  

”Oikeesti hyvät vinkit toisilta opeilta auttaa jaksamaan. Auttaa pitämään

 omaa motivaatiota yhteistyötä kohtaan kunnossa.” LL1 

Vaikka tämä tutkimus pohjautuukin kahden opettajan väliseen yhteistyöhön, ottivat tutki-

mukseen osallistuneet opettajaopiskelijat tarkasteluunsa myös lapsen osana yhteistyötä ja 

sen mahdollisuuksia. Ajatus lapsesta yhteistyön taustalla luovat lähtökohtia asenteiden muo-

dostumiseen. Opettajaopiskelijat kokivat tärkeäksi yhteistyön puoleksi lapsen kasvun ja ke-

hityksen tukemisen, johon voidaan vaikuttaa tekemällä yhteistyötä. Asenneväittämälomak-

keen perusteella voidaan todeta yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta, että kaikki opettajaopis-

kelijat pitivät yhteistyötä tärkeänä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Ainoastaan eräs 

luokanopettajaopiskelija piti yhteistyötä vähemmän tärkeänä, kun näkökulmana on lapsen 

kasvu ja kehitys. Tämä eroavaisuus ei kuitenkaan näkynyt haastatteluaineistossa.  

Opettajaopiskelijoiden mukaan lapsen kehityksen tukeminen mahdollistuu osittain opetta-

jien välisessä yhteistyössä. Haastatteluaineistosta käy ilmi, että työtä ja erityisesti yhteistyötä 

tehdään lapsen hyväksi. Opettajaopiskelijat pitivät yhteistyötä omana mahdollisuutenaan, 

tukea lasta. Näiden kolmen opettajaopiskelijaryhmän perusteella voidaan sanoa, että yhteis-

työllä voidaan vaikuttaa myös lapsen turvallisuuden tunteeseen. 

”Pitää osata huomioida se, miten paljon sillä yhteistyöllä saa aikaiseksi ja 

miksi se on tärkeää. Kukaan opettaja ei ajattele vain itseään. Me tehdään sitä 

yhteistyötä luokanopen kanssa lasten hyväksi. Me tuetaan sitä kasvua ja kehi-

tystä. Se yhteistyön kiitos seisoo sitten, kun siitä lapsesta kehittyy oikeasti jo-

tain hienoa.” Lto2 

”Se yhteistyö näkyy siinä lapsessa turvallisuuden tunteessa. Se on sen yhteis-

työn lopputulos.” LL2 

”Kyllähän se on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta edullista, että sitä yh-

teistyötä on. Et yhdessä mietitään miten sitä lasta voitaisiin tukea. Se on sitä 

todellista yhteistyötä, jota haluan tehdä.” Lto3 



59 

 

 

 

Haastatteluaineiston perusteella, valmiiden asenteiden ulkopuolella opettajaopiskelijat näki-

vät myös siirtymän esiopetuksesta alkuopetukseen vaikuttavan yhteistyön tekemiseen. Taus-

talla näkyy ajatus lapsen kouluun siirtymän tukemisesta ja siitä, että molemmat, sekä lasten-

tarhanopettaja että luokanopettaja osallistuvat omalta osaltaan yhteistyövaiheeseen.  

”Kyllä pidän lähtökohtana sitä, että lapsella on oikeasti hyvä siirtyä sinne kou-

lumaailmaan. Se on osittain sitä yhteistyön hedelmää. Lähtökohtana pidän siis 

omaa asennetta näissä siirtymävaiheessa, sillä ei se lapsi ei pysty vaikuttaa 

meidän aikuisten asenteisiin tehdä tätä yhteistyötä.” Lto3 

”Tiedon tulisi siirtyä esiopetuksesta alkuopetukseen. Just silleen, et miten lap-

sella on mennyt, mitä taitoja on opittu. Sitä se lapsen tukeminen on.” LL1 

"Tulee ensimmäisenä mieleen, että lapsen on turvallista siirtyä päiväkodista 

kouluun. Yhteistyöllä pyritään siihen, että lapsen ei tarvitse jännittää kouluun 

siirtymistä. Yhteistyöllä halutaan vaikuttaa siihen, että lapsen on hyvä siirtyä 

kouluun.” Lo3 

6.2 Johtopäätökset 

Niin kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu, on yhteistyön tekeminen lastentarhan-

opettajan ja luokanopettajan välillä oleellista (Poikonen, 2003). Tässä tutkimuksessa jokai-

sella opettajaopiskelijalla oli jo opiskeluaikana tieto sen hetkisistä asenteista lastentarhan-

opettajan ja luokanopettajan välistä yhteistyötä kohtaan. Jokainen opiskelija piti lastentar-

hanopettajan ja luokanopettajan välistä yhteistyötä tärkeänä. Voidaan kuitenkin todeta, että 

esi- ja alkuopetuksen välinen suhde ei opiskelijoiden mukaan ollut samankaltainen. Maiste-

riohjelmassa opiskelleet luokanopettajaopiskelijat pitivät yhteistyön lähtökohtana olevaa 

esi- ja alkuopetuksen suhdetta hyvin kiinteänä, kun taas lastentarhanopettaja- ja luokanopet-

tajaopiskelijat pitivät suhdetta neutraalina. Havaintoni mukaan tähän vaikutti maisteriohjel-

massa opiskelleiden laajempi näkökulma molemmille sekä esiopetuksen että alkuopetuksen 

kentille sekä laajempi työkokemus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolelle. 

Voidaan todeta, että perusopetuslain muutos ja esiopetuksen velvoittavuus vaikutti opettaja-

opiskelijoiden lähtökohtiin tehdä yhteistyötä ja asennoitua siihen tietynlaisesti. Opettaja-

opiskelijat kokivat, että yhteistyökin on tärkeämpää, kun esiopetus on velvoittavaa kaikille 
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6-vuotiaille lapsille. On kuitenkin huomattava, että siltikään opettajaopiskelijat eivät pitä-

neet lastentarhanopettajan ja luokanopettajan yhteistyönäkymiä positiivisina. Tähän vaikutti 

opettajan pedagogisen osaamisen erilaisuus sekä lastentarhanopettajilla että luokanopetta-

jilla.  

Yhtenä suurimpana yhteistyön lähtökohtana pidettiin opetussuunnitelmia. Tämän tutkimuk-

sen tulos on esimerkiksi Haringin (2003) tutkimukseen verrattuna hyvin toisenlainen, jossa 

opetussuunnitelmalla ei koettu olevan suurta merkitystä opettajan työssä. Omassa tutkimuk-

sessani opiskelijat kokivat, että opetussuunnitelma ohjaa yhteistyön tekemistä ja siihen liit-

tyviä asenteita. Opetussuunnitelma koettiin paitsi velvoittavana tekijänä yhteistyössä, mutta 

ei kuitenkaan lakiin kirjattuna asiana. Opetussuunnitelmalla on merkitystä siinä, millä tavoin 

se ohjaa yhteistyön tekemiseen. Opiskelijat kokivat saavansa opetussuunnitelmista neuvoja, 

joilla on merkitystä omiin sen hetkisiin asenteisiin tehdä yhteistyötä. Voidaan todeta että 

opetussuunnitelma toimi opiskelijoiden työn ja yhteistyön tekemisen perustana.  

Haastattelu- ja asenneväittämäaineistostani kävi ilmi, kuinka suuri vaikutus koulutuksella on 

yhteistyöhön liittyvien asenteiden synnyssä. Tässä tutkimuksessa koulutuksen merkitys oli 

kokonaisuudessaan suurin asenteiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Ensinnäkin voidaan 

todeta, että koulutuksella oli sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia opettajaopiskeli-

joiden tämän hetkisiin yhteistyöasenteisiin. Näistä negatiivisia eli heikentäviä tekijöitä oli 

suhteessa enemmän kuin positiivisia tekijöitä. Haastatteluaineistosta voidaan huomata, että 

ainoastaan lastentarhanopettajaopiskelijat ja luokanopettajan maisteriohjelmassa opiskele-

vat opiskelijat kokivat, että koulutus vaikuttaa positiivisesti asenteisiin. Lastentarhanopetta-

jan koulutuksen voidaan sanoa vaikuttavan siis positiivisemmin opiskelijoiden asenteisiin 

kuin luokanopettajan koulutus. 

Tärkeimpänä voidaan todeta, että opiskelijat kokivat, ettei koulutus anna työkaluja yhteis-

työn tekemiseen. Koulutusten kurssisisällöt eivät anna avaimia yhteistyön tekemiseen var-

haiskasvatuksen ja koulun välillä. Tämän vuoksi useat opiskelijat kokivat, ettei yhteistyön 

tekeminen ole tärkeää eikä asenne yhteistyöhön ole hyvä. Erityisesti lastentarhanopettaja- ja 

luokanopettajaopiskelijat kokivat koulutuksen antamat yhteistyöhön liittyvät tiedot ja taidot 

heikoiksi. Luokanopettajan maisterikoulutuksessa opiskelevat opiskelijat vahvistivat tätä, 

sillä he pitivät koulutuksen antamaa yhteistyökuvaa epätodellisena. Tähän voi vaikuttaa luo-

kanopettajan maisteriohjelmassa olevien opiskelijoiden laajempi näkökulma ja useammat 

työkokemukset.  
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Haastatteluaineiston perusteella jokaisessa ryhmässä tuotiin ilmi, kuinka tärkeää olisi, että 

yhteistyötä tehtäisiin koulutusten sisällä jo opiskeluaikana. Opiskelijat kokivat, että koulu-

tuksessa puhutaan yhteistyön tekemisestä muiden tahojen kanssa, mutta ei koulun tai var-

haiskasvatuksen kanssa. Koulutuksessa hankitut asenteet ennustavat opiskelijoiden mukaan 

myös tulevassa työssä olevia asenteita yhteistyötä kohtaan. Sen vuoksi voidaan todeta, että 

koulutuksen merkitys opettajaopiskelijoiden asenteiden muodostumisessa on merkittävä. 

Opettajaopiskelijoiden tämän hetkiset asenteet sekä niiden yhtäläisyydet ja erot olivat oleel-

lisesti näkyvillä tässä tutkimuksessa. Näillä asenteilla on haastatteluaineiston mukaan vai-

kutusta myös tulevaisuudessa. Asenteet olivat joko positiivissävytteisiä tai negatiivisia. Voi-

daan todeta, että opiskelijat pitivät omaa yhteistyöhalukkuuttaan asennekysymyksenä. Sitä 

voidaan kuvata jokaisen yksilöllisenä piirteenä eli joko yhteistyötä halutaan tai sitä ei haluta 

tehdä. Voidaan todeta, että opettajaopiskelijat olivat erityisen halukkaita tekemään yhteis-

työtä, jolloin myös opiskelijoiden asenteet olivat positiivisia. Opiskelijat kokivat, että yh-

teistyön tekeminen on välttämätöntä, jonka vuoksi sitä myös halutaan tehdä. Myös arvostus 

yhteistyön tekemistä kohtaan lisäsi positiivisen asenteen voimakkuutta. Opiskelijat kokivat, 

että omalla motivaatiolla on merkitystä siihen, millaiseksi oma asenne muotoutuu ja halu-

taanko yhteistyötä tehdä.  

Yhteistyö lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä sisältää useita haasteita, joilla on 

suuri vaikutus yksilön asenteisiin. Opettajaopiskelijoiden negatiiviset asenteet yhteistyön te-

kemiseen liittyivät aikatekijöihin. Opiskelijat kokevat, ettei opettajan arjessa ole aikaa yh-

teistyölle. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että opettajan henkilökoh-

taiselle asennoitumisella on vaikutusta yhteistyön onnistumiseen ja omiin, positiivisempiin 

asenteisiin. Myös omalla opettajan halulla tehdä yhteistyötä, on suuri vaikutus nykyisiin 

asenteisiin. Ajan lisäksi myös ympäristö, tilat ja tilaratkaisut vaikuttivat yhteistyön onnistu-

miseen ja sitä kautta opettajan asenteisiin. Esiopetus ja alkuopetus nähdään fyysisesti irral-

lisina toisistaan, jolloin yhteistyöasenteet ovat heikot ja negatiivissävytteiset ja jolloin yh-

teistyöstä muodostuu haaste. Toisaalta jos tilat ovat fyysisesti lähekkäin, koetaan yhteistyö-

kin positiivisempana ja asennoituminen on huomattavasti positiivissävytteisempää. Tässä 

tutkimuksessa voidaan kuitenkin sanoa, että tilat koettiin enemmän negatiivisena ja asenteita 

heikentävinä tekijöinä.  

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että lastentarhanopettajien ja luokanopettajien välillä 

vallitsee kuilu. Tämä kuilu koettiin yhteistyöhaasteena, joka vaikutti negatiivisesti myös 



62  

 

  

opettajaopiskelijoiden asenteisiin. Jokainen ryhmä piti luokanopettajan ja lastentarhanopet-

tajan välistä suhdetta epätasapainoisena, jossa koulua pidettiin tärkeämpänä. Näin ollen las-

tentarhanopettajien näkökulmasta yhteistyö oli yksipuolista, jossa koulu ei halunnut tehdä 

yhteistyötä, kun taas luokanopettajat pitivät itseään yhteistyön hallitsijana. Nämä tekijät vai-

kuttivat opettajaopiskelijoiden tämän hetkisiin asenteisiin negatiivisesti. 

Havaintojeni mukaan erityisen oleellista on huomioida, kuinka tärkeänä yhteistyössä pidet-

tiin lasta ja toisaalta kuinka suuri merkitys tällä oli opiskelijan haluun ja asenteeseen tehdä 

yhteistyötä. Lapsen huomioimista pidettiin yhteistyön mahdollisuutena. Aikaisempikin tut-

kimus (Haring, 2003) puoltaa esi- ja alkuopettajien huomion kiinnittämisen lapsen kehityk-

seen, erityisesti lastentarhanopettajan koulutuksen omaavilla opettajilla. Tätä päätelmää tu-

kivat molemmat sekä haastattelu- että asenneväittämäaineisto. Yhteistyötä halutaan tehdä 

lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tässä tutkimuksessa opettajaopiskelijat ottivat 

huomioon myös lapsen turvallisuuden tunteen osana yhteistyön lähtökohtia. Voidaan todeta, 

että lapsen asema osana yhteistyötä on muutoksen keskellä, sillä esiopetuksesta tulee vel-

voittavaa kaikille lapsille. Näin lapsen aseman voidaan sanoa korostuvan seuraavien vuosien 

aikana. Yhteistyössä tämä näkyy paitsi lapsen edun huomioimisessa, mutta myös havainto-

jeni mukaan opettajan positiivisemmassa asennoitumisessa. Tästä voisi tehdä johtopäätök-

sen ja ennustuksen tulevaisuuteen, että myös opettajienkin asenteet tulevat olemaan aikai-

sempaa parempia, kun yhteistyötä tullaan tekemään mahdollisesti aiempaa enemmän.  

Tämän tutkimuksen eräänä olennaisena johtopäätöksenä voidaan pitää yhteistyön mahdolli-

suuksia ja siihen liittyviä innostuneita asenteita. Yhteistyö koettiin kahden ihmisen väliseksi 

oppimisen mahdollisuudeksi. Tässä mahdollisuudessa molemmat voivat oppia toisiltaan, 

erilaisen koulutuksen omaavina henkilöinä. Opettajaopiskelijat pitivät yhteistyötä oman am-

matillisen kehityksen mahdollisuutena, joka lisää omaa positiivista asennoitumista yhteis-

työtä kohtaan. Opiskelijat pitivät yhteistyön mahdollisuutena myös uusien vinkkien saamista 

omaan opetustyöhön, jonka lopputuloksena on myös motivoitunut opettaja ja yhteistyönte-

kijä. 

Tässä tutkimuksessa tutkimustulokset olivat melko samansuuntaisia eri opettajaryhmien vä-

lillä. Vaikka väittämät olivat melko samanlaisia, oli niitä silti arvotettu useilla tavoilla, jol-

loin myös osa tutkimustuloksista oli ristiriidassa keskenään. Suurimmat erot voidaan nähdä 

lastentarhanopettajaopiskelijoilla, jotka opiskelivat luokanopettajan maisterikoulutuksessa. 
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Nämä erot oli nähtävissä muihin ryhmiin verrattuna. Näin ollen tutkimuksen yhtenä johto-

päätöksenä voidaan pitää myös sitä, että koulutuksen monipuolisuudella on vaikutuksensa 

siihen, millä tavoin asennoidutaan. Nämä erot oli nähtävissä erityisesti aineiston koulutuksen 

luomissa asennekuvauksissa. Muut eroavaisuudet asennoitumisessa oli näkyvissä lastentar-

hanopettajaopiskelijaryhmässä. Nämä erot oli näkyvissä paitsi kyseisen ryhmän sisällä myös 

verrattuna muihin ryhmiin. 
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

Eettisyydellä tarkoitetaan kykyä pohtia oikeaa ja väärää. Tutkijan roolissa on tunnettava ai-

neistonhankintaa koskeva tutkimusetiikka, joka auttaa tutkijaa konkreettisten ratkaisujen te-

kemisessä. Tutkimustyöstä ja sen sisältämistä ratkaisuista tutkija on itse vastuussa. (Kuula, 

2013, s. 21.) Eettistä sitoutuneisuutta pidetään hyvän tutkimuksen ohjenuorana (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 127- 128). Jotta virheiltä pystyttäisiin välttymään, on tärkeää arvioida 

luotettavuutta (Hirsjärvi et al., 2009, s. 231).  

Tutkimukseni laadun ja luotettavuuden osalta on oleellista tarkastella validiteettia ja relia-

biliteettia. Validiteetti mittaa tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, kuinka hyvin tutkimus kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä kokonaisuudessaan. Reliabiliteetti taas kuvaa tutkimuksen mittauksen 

tarkkuutta. Puhuessa tutkimuksen laadusta, ei näitä edellä mainittuja termejä tarvitse erottaa, 

sillä validiteettia voidaan käyttää yleiskäsitteenä. (Ronkainen et al., 2013, s. 129- 130.) Tässä 

tutkimuksessa käytän ilmausta laatu ja luotettavuus, puhuttaessa validiteetista.  

Ennen aineistonkeruun aloitusta, tein tarkan suunnitelman aineistonkeruusta. Kun aineiston-

keruuseen liittyvä suunnitelma oli valmiina, toteutin haastattelun ja asenneväittämälomak-

keen esitutkimuksen kuudelle valitsemalleni opiskelijalle, jotka eivät osallistuneet oikeaan 

tutkimukseen. Nämä opiskelijat vastasivat tutkimukseni numeraaliseen asenneväittämälo-

makkeeseen, jonka avulla sain palautetta ja kehittämisehdotuksia aineistonkeruuseen liit-

tyen. Lomakkeen väittämät toimivat myös haastattelun pohjana, jolloin esitestaus mahdol-

listi myös haastattelun testauksen. Tein esitestauksen pohjalta muutamia pieniä muutoksia 

lomakkeeseen, joka lisäsi aineistonkeruuseen liittyvää luotettavuuden arviointia.  

Ennen aineistonkeruun alkua, tutkittavalle tulee antaa riittävä informaatio tutkimuksen ta-

voitteista ja luonteesta. On myös oleellista täsmentää osallistumisen vapaaehtoisuutta. (Es-

kola & Suoranta, 1998, s. 56; Kuula, 2013, s. 86- 87.) Tutkimuksen alkuvaiheessa lähetin 15 

sähköpostikyselyä mahdollisille haastatteluun osallistuville opettajaopiskelijoille (5 kyse-

lyä/opettajaopiskelijaryhmä). Sain 9 myöntävää vastausta, joista perustin kolme opiskelija-

ryhmää, joissa jokaiseen ryhmään kuului 3 opiskelijaa. Täsmensin tässä vaiheessa tutkimuk-

seni tarkempia tavoitteita ja tutkimuksen luonnetta. Tutkittavien nimet pysyivät anonyymina 

tutkimuksen alusta loppuun saakka.   

Luotettavuuden kannalta on olennaista tarkastella myös sitä, olisivatko tutkimustulokset ol-

leet erilaisia, jos tutkimukseni ryhmät olisi rakennettu eri tavalla. Toteutin tutkimuksessani 
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olevan ryhmäjaon sillä perusteella, että uskoin ryhmän paineen olevan pienempi, jos ryh-

mässä on muita saman koulutustaustan omaavia henkilöitä. Halusin tarkastella yhtä tapausta 

eli ryhmää kerrallaan. On kuitenkin huomioitava, että tutkimustulokset olisivat voineet olla 

erilaisia ja asenteita olisi saavutettu syvällisemmin, jos jokaisessa ryhmässä olisi ollut yksi 

jokaisen kolmen koulutustaustan opiskelija. 

Kun tutkimukseen sitoutuneet opiskelijat löytyivät, valmistauduin aineistonkeruuseen. Voi-

daan todeta, että haastattelu edellyttää aina huolellista valmistautumista. Siekkisen (2010, s. 

51) mukaan tutkijan yleisin virhe on tiedonkeruun liian aikainen aloitus. Omassa tutkimuk-

sessani lähdin keräämään aineistoa vasta sen jälkeen, kun tutkimuksen päämäärä, teoreetti-

nen näkökulma ja tutkimuksen metodilliset seikat olivat selvillä minulle tutkijana.  

Tutkimuksen metodologinen tulkinta luotettavuuden kannalta luo erilaisia painotuksia luo-

tettavuustarkasteluihin. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 140) määrittelevät aineistonkeruun luo-

tettavuudessa tärkeäksi sen, miten aineisto on kerätty ja millaisia erityispiirteitä ja ongelmia 

aineistonkeruu piti sisällään. Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa käytin kahta erilaista 

menetelmää, joita voidaan arvioida monilla eri tavoilla. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin 

asenneväittämälomaketta menetelmänä, joka tuki haastatteluaineistoa. Asenneväittämälo-

make oli rakennettu niin, että vastaajan on helppo vastata siihen valitsemalla itselleen sopiva 

vaihtoehto, joka kuvasi omaa mielipidettä väittämää kohtaan. Tutkimukseni luotettavuutta 

lisää erityisesti se, että vastaajaa pyydettiin vastaamaan oman koulutusohjelmansa näkökul-

masta. Lomakkeen luotettavuutta olisi lisännyt vielä tarkempi ohjeistus ja se, että väittämät 

olisi käyty ennen vastaamista yhdessä läpi. Suurin luotettavuusseikka oli se, että kysymysten 

näkökulma olisi ollut tarkemmin muodostettu. Tällä tarkoitan sitä, että yhteys omiin asen-

teisiin liittyen yhteistyöhön olisi säilynyt vastaamisen ajan paremmin. Asenneväittämälo-

makkeiden pohjalta muodostui aineisto, johon on vaikuttanut siis se, kuinka vastaaja on ym-

märtänyt väittämät.  

Myös hyvä haastattelurunko on edellytys luotettavuuden arvioinnissa. Tällä voidaan tarkoit-

taa haastattelukysymysten asettelua sekä lisäkysymysten pohtimista. Tutkimusmenetelmän 

luotettavuus liittyy itse haastattelutilanteeseen ja sitä aiempaan suunnitteluun. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2014, s. 184.) Suunnittelin ja valmistin tutkimuksen haastattelurungon tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymyksien pohjalta. Näistä muodostui kolme pää-

teemaa. Muodostin ensin haastatteluun erilaisia asenneväittämiä, joita oli aluksi noin 40 kap-
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paletta. Näistä 21 valikoitui tutkimukseni haastatteluun. Esitestauksen jälkeen osa kysymyk-

sistä muokkautui omaan, selkeämpään muotoonsa, osa kysymyksistä poistettiin ja myös 

muutama lisäkysymys syntyi. Vaikka esitestaus oli tehty, oli sekä asenneväittämälomak-

keessa että haastattelussa kysymys, johon jokainen ryhmä tarttui. En kuitenkaan usko, että 

yhdellä kysymyksellä oli vaikutusta tutkimuksen kokonaista luotettavuutta tarkastellessa.  

Varsinaisessa haastattelutilanteessa tutkijalla tulisi olla toimiva teknologinen välineistö, 

jolla haastattelu nauhoitetaan. Myös haastattelun kulun runko on hyvä olla tutkijalla mukana. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 184.) Haastattelut nauhoitettiin kahdella eri tallennuslaitteella, 

joka varmisti haastattelun nauhoituksen onnistumisen. Tutkijalla oli mukana haastattelun 

väittämät sekä väittämiin liittyvät lisäkysymykset. Sain haastatteluista melko kattavat vas-

taukset laatimiini asenneväittämiin ja niiden teemoihin, mutta luotettavuuden kannalta mi-

nun olisi pitänyt vaatia tiukemmin suora vastaus kysymykseen. Suoremmat vastaukset olisin 

saanut kattavammilla haastatteluissa esitetyillä lisäkysymyksillä ja asenneväittämien lause-

rakenteiden muotoilulla. Litterointia ja aineiston pelkistämistä hankaloittivat osiltaan vas-

taukset, jossa haastateltava ei ollut ymmärtänyt väittämää. Väittämien ymmärtämisen luo-

tettavuutta olisi voitu mahdollisesti parantaa sillä, että väittämät olisi lähetetty jo etukäteen 

haastatteluihin osallistuville opettajaopiskelijoille. Näin he olisivat osanneet valmistautua 

haastattelun sisältöihin paremmin.  

Hirsjärvi ja Hurme (2004, s. 185) painottavat, että haastatteluaineistojen luotettavuus lisään-

tyy, jos haastattelujen kuuluvuus on kokonaisuudessaan hyvä. Omalla tutkimuksellani oli 

tuplavarmenteet, joista valitsin Ipadin matkapuhelimen kaiutinta tarkemmaksi kuuluvuuden 

kannalta. Litterointi on tärkeää aloittaa mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen ja hyö-

dyntää kaikkien haastatteluiden litterointivaiheessa samoja sääntöjä (Hirsjärvi & Hurme, 

2014, s. 185). Litteroin oman aineistoni heti haastatteluiden jälkeen ja noudatin samoja lit-

terointi periaatteita kaikkien haastatteluiden kohdalla. Litteroinnin avulla pystyin palaamaan 

samoihin teemoihin uudestaan, joka mahdollisti aineiston entistä paremman tulkinnan. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus olosuhteista, joissa aineistonkeruu tapahtui 

(Hirsjärvi et al., 2009, s. 232). Tilajärjestelyt olivat tutkimuksen kannalta luotettavuuteen 

vaikuttavia seikkoja. Ensimmäistä haastattelua häiritsivät taustalla kuuluvat remontin äänet, 

jonka vuoksi haastattelu keskeytyi hetkellisesti. Tällä oli tietyllä tapaa vaikutusta haastatte-

lun sujuvuuteen. Toinen haastattelu onnistui tilallisesti hyvin, mutta tässä haastattelussa oli 

suhteessa muihin ryhmiin eniten haasteita ymmärtää haastattelukysymyksiä. Ryhmä mietti 
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yhdessä tiettyjä kysymyksiä, jonka pohjalta jäin miettimään, olisiko tutkijan pitänyt liittyä 

keskusteluun ja avata kysymyksien tarkoitusperää. Tein kuitenkin tietoisen valinnan pysyä 

keskustelun ulkopuolella ja olla näin tasapuolinen kaikille ryhmille, joka osaltaan lisää tut-

kimukseni luotettavuutta. Kolmannessa ryhmässä peruuntui aineistonkeruulle varattu tila, 

jonka vuoksi aineistonkeruu toteutettiin yliopiston ravintolassa. Jäin pohtimaan oliko myö-

häinen ajankohta tämän ryhmän haaste, sillä ryhmässä vallitsi levoton ilmapiiri, jolla on vai-

kutusta tutkimuksen luotettavuuteen.  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on oleellista pohtia myös objektiivisuuden kannalta. 

Tämä tutkimus on ollut minulle erityisen henkilökohtainen alusta saakka, sillä olen itse koh-

dannut niin monia erilaisia asenteita luokanopettajien ja lastentarhanopettajien välillä. Myös 

itselläni on tietynlaisia asenteita tätä tutkimusaihetta kohtaan. Pyrin tiedostamaan tämän heti 

tutkimuksen alusta saakka sekä kiinnittämään huomiota siihen tutkimuksen jokaisessa vai-

heessa. Pyrkimyksenäni oli, etten anna omien asenteiden ja mielipiteiden vaikuttaa siihen, 

millä tavoin tutkimuksessani toimin. Luotettavuutta lisäsi oma puolueeton tapani toimia ja 

analysoida tutkimusta. Jäin kuitenkin pohtimaan, oliko aineistonkeruuseen liittyvä asen-

neväittämä runko omia mielipiteitäni mukaileva vai pystyinkö ottamaan erilaiset asennoitu-

miset huomioon. Toisaalta jäin myös pohtimaan omaa koulutustaustaani lastentarhanopetta-

jana ja tulevana luokanopettajana. Luotettavuustarkasteluissa uskoisin sillä olevan merki-

tystä. 
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8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia asenteita lastentarhanopettaja- ja 

luokanopettajaopiskelijoilla oli heidän välistä yhteistyötä kohtaan. Tutkimukseni lähti liik-

keelle omasta kiinnostuksestani tutkimuksen aihetta kohtaan sekä tietynlaisesta huolesta 

kentällä kohtaamiani yhteistyön asenteita kohtaan. Teoreettisessa viitekehyksessä olen tar-

kastellut monipuolisesti yhteistyöhön liittyviä lähtökohtia paitsi esi- ja alkuopetuksen kautta, 

mutta myös kahden eri ammattiryhmän ja osaamisen avulla. Pyrkimyksenäni oli määritellä 

myös asenteen käsitettä monipuolisesti ja linkittää se kahden erilaisen opettajan väliseksi 

yhteistyöhön vaikuttavaksi tekijäksi. 

Lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välinen yhteistyö on itsessään hyvin mielenkiin-

toinen aihekokonaisuus, mutta halusin itse tutustua tätä pintaa syvemmälle. Koska tutki-

musta samaiseen aihepiiriin liittyen ei asenteiden näkökulmasta ollut tehty, heräsi kiinnos-

tukseni tällaisen asennetutkimuksen tekemiseen. Kuten tutkimukseni teoriastakin nousee 

ilmi, on yhteistyön tekeminen tärkeää kahden erilaisen opettajan välillä. Tästä syystä valitsin 

tutkimukseeni kolme erilaista ryhmää, jotka omaavat jokainen omanlaisensa koulutustaustan 

lastentarhanopettajan ja- tai luokanopettajan koulutuksen välillä.   

Tutkimustulokseni puoltavat aiempien tutkimusten tuloksia siitä, kuinka tärkeää yhteistyön 

tekeminen on. Tulokset puoltavat myös kentällä tapaamiani yhteistyöhön liittyviä asenteita 

kahden opettajaryhmän välillä. Vaikka aikaisemmat tutkimustulokset antoivat ennusteen 

siitä, millaista yhteistyö on tänä päivänä lastentarhan- ja luokanopettajan välillä, sain koko-

naisvaltaisemman kuvan miksi näin on ja millaiset asiat siihen vaikuttavat asenteiden lähtö-

kohdasta.  

Tapaustutkimus sopi tutkimukseni lähestymistavaksi, koska tutkimukseeni osallistui kolme 

erilaista opettajaksi opiskelevaa ryhmää. Pyrin valitsemaan erilaisia ryhmiä, mutta tavoit-

teenani oli kuitenkin mahdollisimman tyypillinen kuva näistä ryhmistä kokonaisuudessaan. 

Tutkimukseeni toiseksi valittu laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa tuki tapaustut-

kimuksen lähestymistä tutkimuksessani. Tutkimukseni ei pyri yleistämään saatuja tuloksia, 

vaikka tapaukset onkin käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Usean aineistonkeruumenetelmän 

hyödyntäminen tässä tutkimuksessa oli oleellista, koska tutkimuskysymykseni olivat melko 

laajat ja näin pystyin kokoamaan suuremman aineiston ansiosta myös vastauksia tekemiini 
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tutkimuskysymyksiin. Tulosten analysoinnissa hyödynsin aineistopohjaista sisällönanalyy-

siä, joka sopi juuri tämän tutkimuksen aineiston analysoimiseen.  

Oman työprosessin kannalta oleellista olisi ollut, että teoriaosuus olisi ollut kokonaisuudes-

saan valmis ennen aineiston keräämistä. Koska vaihdoin yliopistoa ja koulutusohjelmaa kes-

ken tämän tutkimuksen teon, venyi tämän tutkimuksen valmistuminen noin puolella vuo-

della. Aikataulussa pysymiseen vaikutti myös uusien näkökulmien löytyminen luokanopet-

tajaopintojen ohessa. Jatkotutkimusta olisi mielenkiintoista tehdä kentällä toimivien lasten-

tarhanopettajien ja luokanopettajien parissa. Uskon, että syvällisemmän tutkimusotteen olisi 

mahdollista saada suoraan kentällä toimivilta lastentarhanopettajilta ja luokanopettajilta.  

Esimerkiksi jokin näiden opettajaryhmien yhteistyötä tukeva hanke olisi itseäni kiinnostava 

tutkimuksen näkökulma. Tekemäni tutkimus olisi mielenkiintoista toistaa joidenkin muiden-

kin kaupunkien opettajaopiskelijaryhmillä, jolloin aineistoa saisi enemmän ja näin tulokset 

olisivat enemmän yleistettävissä olevia. Näin voisin tarkastella, onko asuinpaikalla tai yli-

opistolla merkitystä asenteiden syntyyn ja onko opettajaryhmien välillä eroja eri paikkakun-

nilla. 

Tutkimuksestani on hyötyä erityisesti kasvatusalalla toimiville ammattilaisille, lastentarhan-

opettajille ja luokanopettajille. Toisaalta se antaa myös arvokasta tietoa yliopistoille siitä, 

kuinka asenteet saattavat muodostua jo opiskeluaikana. Toivon tutkimustulosteni herättävän 

mielenkiintoa niin kentällä toimivien ammattilaisten parissa, mutta myös kyseisiä koulutuk-

sia suunnittelevilla tahoilla. Toivoisin myös, että tutkimukseen osallistuneet opettajaopiske-

lijat havahtuisivat miettimään yhteistyön merkitystä paitsi jo opiskeluvaiheessa, mutta ennen 

kaikkea merkitystä tulevassa työelämässä. Sain itse merkittävän innostuksen edistää yhteis-

työtä lastentarhanopettajien ja luokanopettajien välillä paitsi jo koulutusvaiheessa, mutta 

myös työelämässä. Toivon, että kentällä työskentelevät lastentarhanopettajat ja luokanopet-

tajat ymmärtävät yhteistyön vaikuttavuuden jokaisen lapsen elämässä.  

Uskon tämän tutkimuksen tuovan uusia näkökulmia myös opetussuunnitelmia työstäville 

tahoille. Tällä hetkellä yhteistyö saa todella pienen siivun paitsi valtakunnallisissa opetus-

suunnitelmissa, mutta myös kunta- ja yksikkötasoilla. Olisi tärkeää pohtia lapsen, ja erityi-

sesti opettajien näkökulmaa siitä, millaisia mahdollisuuksia toimivampi yhteistyö lastentar-

hanopettajan ja luokanopettajan välillä saisi aikaan. Ja toisaalta millä tavoin mahdollis-

tamme nykypäivän moniammatillisuuden hyödyntämisen, jos yhteistyötä ei tehdä. Toivon, 
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että tämän tutkimuksen perusteella kentällä toimivat ammattilaiset ymmärtäisivät, miten mo-

neen asiaan toimivalla yhteistyöllä on vaikutusta. Voimme itse vaikuttaa asenteisiimme 

tehdä yhteistyötä. 



71 

 

 

LÄHTEET 

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja 

aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS- kustannus. 

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittel-

valle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 

Jyväskylä: PS- kustannus. 

Ajzen, Icek. (2005). Attitudes, personality and behavior. Milton Keynes: Open University 

Press. 

Alila, K., Eskelinen, M., Estola, E., Kahiluoto, T., Kinos, J., Pekuri, H- M., Polvinen, M., 

Laaksonen, R. & Lamberg, K.(2014). Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehit-

tämisen suuntalinjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä val-

mistelevan työryhmän tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja 

selvityksiä 2014:12.  Haettu osoitteesta: http://www.minedu.fi/export/sites/de-

fault/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr12.pdf?lang=fi  

Allardt, E. & Lintunen, Y. (1958). Sosiologia. Porvoo: Wsoy. 

Allardt, E. & Lintunen, Y. (1964). Sosiologia. Porvoo: Wsoy. 

Allardt, E. (1995). Sosiologia. Porvoo: Wsoy.  

Asetus lasten päivähoidosta. (1973). Haettu osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1973/19730239  

Breckler, S.J. & Whiggins, E. C. (1989). On defining attitude and attitude theory: Once 

more with Feeling. Teoksessa A.R. Pratkanis, S. J. Breckler & A. G. Greenwald (toim.) 

Attitude structure and function. Hillsdale, NJ: Erlbaum, s. 407- 427. 

Brotherus, A., Hytönen, J. & Krokfors, L. (2002). Esi- ja alkuopetuksen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

didaktiikka. 2. uudistettu painos. Helsinki: Wsoy. 

Clark, C.M. & Peterson, P.L. (1986). Teacher’s thought processes. Teoksessa M.C.Wittrock 

(toim.) Handbook of research on teaching. New York: Macmillan, s. 255- 296. 

Eagly, A. H. & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. 

Social cognition, Vol 25 (5), s. 582- 602.   

Engeström, Y., Engeström, R. & Kärkkäinen, M.(1995). Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

monimutkaisissa työprosesseissa. Aikuiskasvatus, 1, s. 14- 27. 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: Gumme-

rus Kirjapaino Oy. 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr12.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr12.pdf?lang=fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239


72  

 

  

Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen. (Suomennos ja siihen tehdyt täyden-

nykset: Marja Ahokas). Helsinki: Wsoy. 

Fishbein, M. (1997). Predicting, Understanding and Changing Socially Relevant Behav-

iors: Lesson Learned. Teoksessa C. McGarty. & A S. Haslam (toim.): The Message 

of Social Psychology. Cambridge: Blackwell, s. 77- 91.  

Forss- Pennanen, P. (2006). Uuden oppimista, kokeilua ja pohtimista. Yhteisöllisiä ja yksi-

löllisiä oppimispolkuja esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä. Jyväskylän yliopisto. Chy-

denius-instituutin tutkimuksia 3/2006. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy.  

Haring, M. (2003). Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen. Joensuun yli-

opiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 93. Joensuu: Joensuun yliopisto.  

Haven, H. (ed.) (1999). Education in Finland 1999. Statistics and indicators. Helsinki: Uni-

versity Press. 

Helkama, K. & Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2001). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 

Helsinki: Edita. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2014). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi, S., Remes, P & Sajavaara, P. (2009). Tutkija ja kirjoita. Hämeenlinna: Kirja-

paino Oy. 

Holopainen, E. & Kivinen, K. (2007). Onnistumisia ja ennakkoluuloja. Alkuopettajien nä-

kemyksiä esi- ja alkuopetuksen välisestä yhteistyöstä Hämeenlinnassa. Tampereen 

yliopisto. Haettu sivustolta: https://tampub.uta.fi/bitstream/han-

dle/10024/94394/gradu01714.pdf?sequence=1 

Hujala, E. (2000). Esiopetus varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Teoksessa E, Korpinen. 

(toim.) Esiopetus. Nyt! Journal of teacher researcher (8). Jyväskylä: Tuope, s. 5- 19. 

Hännikäinen, M. & Van Oers, B. (2003). Yhteenkuuluvuuden tunne äidinkielen oppitun-

nin aikana: me olemme tämän kertomuksen kirjoittajia. Kasvatus 34:4, s. 340- 350. 

Kankaanranta, M. & Tiihonen, E (toim.) (1994). Joustavasti oppimaan: 5- 8 -vuotiaiden kas-

vatuksen ja opetuksen kehittämishankkeita. Jyväskylän yläopisto: Kasvatustieteiden 

tutkimuslaitos. 

Kankaanranta, M. (1999). Portfolioita esi- ja alkuopetuksessa. Päiväkodin ja koulun yhteis-

toiminnan suuntia etsimässä. Teoksessa M. Kankaanranta., K. Mäkitalo & E. Tiiho-

nen. Kasvun ja oppimisen polkuja- kokemuksia esi- ja alkuopetuksen yhteistoimin-

nasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.  

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94394/gradu01714.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94394/gradu01714.pdf?sequence=1


73 

 

 

Kankaanranta, M., Mäkitalo, K. & Tiihonen, E. (1999). Kasvun ja oppimisen polkuja- ko-

kemuksia esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto-

paino.  

Kansanen, P. (1995). Kuorolaulu, lausunta, kansantanhut ja tanssi. Entä pedagoginen ajat-

telu? Teoksessa A. Vaahtokari & A. Vähäpassi (toim.) Tutki, vertaile, arvioi. Näkö-

kulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- paino, s. 9-23. 

Kansanen, P. (2000). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Karila, K., Kivimäki, M. & Rantavuori, L. (2013). Kasvatusinstituutiot kohtaavat – Joustava 

esi- ja alkuopetus yhteisöjen ja opettajien oppimisen haasteena. Teoksessa K. Karila, 

L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasva-

tuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Raportit ja selvitykset 2013: 17. Opetus-

hallitus, s. 25- 38.  Haettu osoitteesta: http://www.oph.fi/download/154485_paivako-

dista_peruskouluun_2.pdf 

Karila, K., Lipponen, L. & Pyhältö, K. (2013). (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät 

varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Raportit ja selvi-

tykset 2013: 17. Opetushallitus. Haettu osoitteesta: http://www.oph.fi/down-

load/154485_paivakodista_peruskouluun_2.pdf  

Karila, K. & Nummenmaa, A-R. (2001). Matkalla moniammatillisuuteen. Kuvauskohteena 

päiväkoti. Helsinki: Wsoy. 

Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (1993). The wisdom of teams. Harvard Business Review 

71. 

Kinos, J. & Palonen, T. (2013). Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta. Opetus- ja kulttuu-

riministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:5. Haettu osoitteesta: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liit-

teet/tr05.pdf?lang=fi 

Kopisto, K., Brotherus, A., Paavola, H., Hytönen, J. & Lipponen, L. (2011). Kohti joustavaa 

esi- ja alkuopetusta. Joustavan esi- ja alkuopetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen 

raportti. Helsingin kaupunki, opetusvirasto, B1: 2011. Haettu osoitteesta: 

http://www.hel.fi/wps/wcm/con-

nect/708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01/B1_2011.pdf?MOD=AJPE-

RES&CACHEID=708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01 

Korpinen, E. (toim.) (2000). Esiopetus. Nyt! Journal of teacher researcher (8). Jyväskylä: 

Tuope. 

http://www.oph.fi/download/154485_paivakodista_peruskouluun_2.pdf
http://www.oph.fi/download/154485_paivakodista_peruskouluun_2.pdf
http://www.oph.fi/download/154485_paivakodista_peruskouluun_2.pdf
http://www.oph.fi/download/154485_paivakodista_peruskouluun_2.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr05.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr05.pdf?lang=fi
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01/B1_2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01/B1_2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01/B1_2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=708cd1804a15b663b061f4b546fc4d01


74  

 

  

Kuula, A. (2013). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vas-

tapaino. 

Laki lasten päivähoidosta 36/1973. (1973). Haettu osoitteesta: https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730036 

Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/2003.(2003). Haettu osoitteesta: https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030477  

Laki perusopetuslain muuttamisesta 1040/2014. (2014). Haettu osoitteesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141040 

Lieberman, A. (toim.) (1990). Schools as collaborative cultures: creating the future now. 

London: Falmer 

Little, J. W. (1990). Teachers as collagues. Teoksessa A. Lieberman (toim.) Schools as col-

laborative cultures: creating the future now. London: Falmer, s. 165- 193. 

Littleton, K. & Miell, D. (2004). Learning to Collaborate, Collaborating to Learn: Editorial 

introduction. Teoksessa K. Littleton., D. Miell. & D. Faulkner. Learning to Collabo-

rate, Collaborating toLearn. New York: Nova Science Publishers, s. 1-5. 

Littleton, K., Miell, D. & Faulkner, D. (2004). Learning to Collaborate, Collaborating 

toLearn. New York: Nova Science Publishers. 

Lummelahti, L. (1995). Lapsikeskeinen esiopetus. Hämeenlinna: Karisto Oy. 

Matusov, E. (1998). When solo Activity Is Not Privileged: Participation and Internalization 

Models of Development. Human Development 41: 5- 6, s. 326- 349. 

Maxwell, J.C. (2003). Attitude 101. Nashville: Nelson Business.  

McGarty, C. & Haslam, A S. (toim.) (1997). The Message of Social Psychology. Cam-

bridge: Blackwell.  

Moreland, R.L. & Beach, S.R. (1992). Exposure Effects in the Classroom: The Develop-

ment of Affinity among Students. Journal of Experimental Social Psychology (28), s. 

255- 276. 

Niikko, A. (2001). Esiopetuksen pitkä taival. Saarijärvi: Gummerus. 

Nijstad, B. A. (2009). Group Performance. East Sussex: Psychology Press. 

Ojala, M. & Siekkinen, M. (1998). Esi- ja alkuopetuksen kehittäminen: Valtakunnallisen 

akvaarioprojektin esi- ja alkuopetuksen aiheverkon arviointia. Joensuu: Joensuun yli-

opistopaino. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita n:o 67.  

Olson, D. & Torrance, N.(toim.) (1998). The handbook of Education and Human Develop-

ment. Oxford: Blackwell Publishing.  

Opetushallitus. (2014a). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730036
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730036
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030477
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030477


75 

 

 

Opetushallitus. (2014b). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki. 

Opetushallitus. (26.1.2015). Esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa.  Haettu 

19.5.2015 osoitteesta: http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/esiope-

tuksesta_tavoitteellista_ja_velvoittavaa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (25.5.2015). Esiopetuksesta velvoittavaa 1.8 alkaen. Haettu 

osoitteesta:http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2015/05/esiope-

tus.html?lang=fi&extra_locale=fi 

Oppivelvollisuusiän alentamisen vaikutuksia. (2001). Opetusministeriön työryhmän muistio 

20/2001. Helsinki. Haettu osoitteesta: http://www.minedu.fi/export/sites/de-

fault/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_514_oppivelvollisuus.pdf?lang=fi  

Oskamp, S. (1991). Attitudes and Opinions. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. 

Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: 

Sage. 

Payne, M. (2000). Teamwork in Multiprofessional Care. New York: Palgrave.  

Peltonen, M. & Ruohotie, P. (1992). Oppimismotivaatio. Teoriaa, tutkimuksia ja esimerk-

kejä oppimishalukkuudesta. Helsinki: Otava. 

Perusopetuslaki 628/1998. (1998). Haettu sivustolta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1998/19980628  

Pietilä, I. (2010). Ryhmä- ja yksilöhaastattelun diskursiivinen analyysi. Kaksi aineistoa eri-

laisina vuorovaikutuksen kenttinä. Teoksessa Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyväri-

nen, M. (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, s. 212- 242. 

Poikonen, P.-L. (2003). "Opetussuunnitelma on sitä elämää" Päiväkoti-kouluyhteisöopetus-

suunnitelman kehittäjänä. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisiä ja psykologisia 

tutkimuksia 230. Jyväskylän yliopisto. 

Pratkanis, A.R., Breckler, SJ. & Greenwald, A. G (toim.) (1988). Attitude structure and func-

tion. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Puhakka, J. (2002). Esi- ja alkuopetuksen kehittäminen Suomessa vuosina 1968- 2000. Ai-

kalaisvaikuttajien selontekoja tapahtumista ja niihin vaikuttaneista seikoista. Joensuun 

yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja 82. 

Puhakka, J. & Selkee, J. (toim.) (2003). Hyvän elämän alku kunnallisessa palveluntuotan-

nossa Suomen kuntaliitto. Helsinki: Suomen kuntatalon paino.  

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö. Komitean mietintöjä. (1980). 1980: 31. Hel-

sinki: Valtion painatuskeskus. 

http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/esiopetuksesta_tavoitteellista_ja_velvoittavaa
http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/esiopetuksesta_tavoitteellista_ja_velvoittavaa
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_514_oppivelvollisuus.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_514_oppivelvollisuus.pdf?lang=fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


76  

 

  

Read. S. J. (1983). Once is enough: Causal reasoning from a single instance. Journal of Per-

sonality and Social Psychology, 45 (2), s. 323- 334. 

Rogoff, B., Matusov, E. & White, C. (1998) Models of Teaching and learning: Participation 

in a Community of Learners. Teoksessa D. Olson. & N. Torrance (toim.) The hand-

book of Education and Human Development. Oxford: Blackwell Publishing, s. 388–

414. 

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. (2013). Tutkimuksen 

voimasanat. Helsinki: Sanoma Pro. 

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Tam-

pere: Vastapaino. 

Saarela-Kinnunen, M. & Eskola, J. (2010). Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? Teoksessa 

Aaltola, J & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja ai-

neistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Schwartz, D.L. (1995). The emergence of abstract representations in dyad problem solving. 

The Journal of the Learning Sciences 4(3), s. 321- 354. 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard 

Educational Review 57 (1), s. 1- 23.  

Siekkinen, K. (2010). Syvähaastattelu. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli. Ikkunoita aineiston-

keruu: Virikkeitä aloittavalle tutkijalle. Uudistettu painos. Juva:PS- Kustannus, s. 45- 

59. 

Siitonen, A. & Halonen, I. (1997). Ajattelu ja argumentointi. Juva: Wsoy.  

Somerkivi, U. (1977). Helsingin kansakoulun historia. Helsingin kaupungin julkaisuja N: 

29.  

Suhonen, P. (1988). Suomalaiset arvot ja politiikka. Helsinki: Wsoy. 

Sumsion, J. & Patterson, C. (2004). The Emergence of Community in Preservice Teacher 

Education Program. Teaching and Teacher Education 20:6, s. 621- 635. 

Suomen perustuslaki 731/1999.(1999). Haettu sivustolta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1999/19990731  

Syrjälä, L. & Numminen, M. (1988). Tapaustutkimus kasvatustieteessä. Oulu: Oulun yli-

opisto. 

Tiihonen, E. (1994). Esiopetuskokeilut sillanrakentajina päivähoidostaperuskouluun. Esi -ja 

alkuopetuksen yhteistyön taustaa. Teoksessa M, Kankaanranta & E. Tiihonen (toim.) 

Joustavasti oppimaan. 5−8-vuotiaiden kasvatuksen ja opetuksen kehittämishankkeita. 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 23- 28. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


77 

 

 

Triandis, H. C. (1971). Attitude and attitude change. Department of Psychology university 

of Ilinois. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 

Tammi. 

Uljens, M. (1997). School didactics and learning. A school didactic model framing ananal-

ysis of pedagogical implications of learning theory. Hove: Psychology Press Ltd. 

Vaahtokari, A., Vähäpassi, A. & Kansanen, P. (1995). Tutki, vertaile, arvioi. Näkökulmia 

opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- paino. 

Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 4. (1999) Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki: Sta-

kes. 

Valli, R. (2010). Vastaaja asettaa tulkinnalle haasteita. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli. Ik-

kunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teo-

reettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS- Kustannus, s. 236- 250. 

Valli, R. (2010). Mitä numerot kertovat? Teoksessa J. Aaltola & R. Valli. Ikkunoita tutki-

musmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtö-

kohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS- kustannus. s. 222- 235. 

Valtioneuvoston asetus 327/2000. (2000). Haettu osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2000/20000327 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (2005). Stakes. Oppaita 56. Gummerus kirjapaino 

Oy: Helsinki. 

Vesala, K.M. & Rantanen, T (toim.). (2007). Argumentaatio ja tulkinta, laadullisen asenne-

tutkimuksen lähestymistapa. Helsinki: Gaudeamus. 

Vesala, K. M. & Rantanen, T. (2007). Laadullinen asennetutkimus: Lähtökohtia, periaatteita, 

mahdollisuuksia. Teoksessa K.M. Vesala & T. Rantanen (toim.): Argumentaatio ja 

tulkinta, laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa, s. 11- 61. 

Virtanen, J. (2009). Esiopetuksen polut ja koulutusjärjestelmän muutos. Tampere: Tam-

pereen Yliopistopaino Oy.   

Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry. Towards a Sociocultural Practice and Theory of Educa-

tion. Cambridge University Press. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practise. Learning, Meaning and Identify. Cambridge 

University Press. 

Wittrock, M.C. (1986). Handbook of research on teaching. New York: Macmillan.  

Yin, R.K. (2009). Case Study Research. Design and Methods. 4th ed. Thousand Oaks: 

Sage Publications. 





 

  

LIITE 1 

Arvoisa opettajaopiskelija! 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää millaisia asenteita opettajaopiskelijoilla on lastentar-

hanopettajien ja luokanopettajien välistä yhteistyötä kohtaan. 

Käsittelen vastaukset luottamuksella ja anonyymisti. Vastaathan aluksi taustatietokysy-

myksiin. 

Vastaa tämän jälkeen jokaiseen väittämään arvioimalla sitä asteikolla 1-5 (1=täysin eri 

mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 

5=täysin samaa mieltä).  

Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Vastaa niin kuin sinusta itsestäsi tuntuu oman koulutus-

ohjelmasi näkökulmasta. Ympyröi parhaaksi katsomasi vaihtoehto. 

 

TAUSTATIEDOT 

Nimi: _________________________________ 

Koulutus, jossa opiskelen:  

1.Lastentarhanopettaja   2. Luokanopettaja   3.Lastentarhanopettaja ja luokanopettaja   

1. Esi- ja alkuopetus 

ovat irrallisia toisis-

taan. 

  

        1 

 

        2 

 

 

        3 

 

        4 

 

        5 

2. Lastentarhanopetta-

jan/ luokanopettajan 

koulutus antaa hyvät 

lähtökohdat yhteistyön 

tekemiselle. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3     

 

 

        4 

 

 

        5 

3. Moniammatillisuus 

osana koulun ja var-

haiskasvatuksen yh-

teistyötä on rikkaus. 

 

         

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

 

        4 

 

 

        5 

4. Lastentarhanopetta-

jan ja luokanopettajan 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ammattiin liittyvä pe-

dagoginen osaaminen 

on samankaltaista. 

        1         2         3         4         5 

5. Näen moniammatil-

lisuuden luokanopetta-

jan ja lastentarhan-

opettajan välillä revii-

rikamppailuna. 

 

 

         

        1 

 

 

 

        2 

 

 

 

        3 

 

 

 

        4 

 

 

 

        5 

6. Uskon, että koulu-

tuksen luoma kuva yh-

teistyön tekemisestä ja 

sen tärkeydestä vastaa 

todellisuutta. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

7. Alkuopetus on var-

haiskasvatuksen jat-

kumo. 

 

        1 

 

         2 

 

        3 

 

        4 

 

        5 

8. Moniammatilliseen 

yhteistyöhön liittyy 

varhaiskasvatuksen ja 

koulun välinen yhteis-

työ. 

 

         

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

9. Uskon omaan am-

mattitaitooni luoda yh-

teistyötä koulun/päivä-

kodin kanssa. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

10. Ympäristö, tilat ja 

tilaratkaisut vaikutta-

vat yhteistyön onnistu-

miseen. 

 

         

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

11. Tämän hetkiset yh-

teistyönäkymät koulun 

ja varhaiskasvatuksen 

välillä ovat positiiviset. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

12. Teen mielelläni yh-

teistyötä lastentarhan-

opettajan/ luokanopet-

tajan kanssa tulevai-

suudessa. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

13. Yhteistyö koulun ja 

varhaiskasvatuksen 

kanssa on tärkeää lap-

sen kasvun ja oppimi-

sen tukemiseksi. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 
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14. Moniammatillisuus 

tukee yhteistyön teke-

mistä. 
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15. Yhteistyö onnistuu      



 

 

 

vain jos henkilökemiat 

kohtaavat lastentar-

hanopettajan ja luo-

kanopettajan välillä. 

 

        1 

 

        2 

 

        3 

 

        4 

 

        5 

16. Yhteistyö mahdol-

listaa oman ammatilli-

sen kehitykseni. 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

17. Haluan noudattaa 

tulevassa työpaikas-

sani sinne vakiintu-

neita yhteistyökäytän-

teitä. 
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18. Kasvatuksessa las-

tentarhanopettajien ja 

luokanopettajien väli-

nen tiimityö on tär-

keää. 
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19. Yhteistyö ei ole 

välttämätöntä varhais-

kasvatuksen ja al-

kuopetuksen välillä. 
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20. En koe vuorovaiku-

tusta kasvotusten 

oleelliseksi osaksi yh-

teistyötä. 
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21. Koen yhteistyön to-

teutumisen haasteena 

koulun/päiväkodin ar-

jessa. 
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KIITOS AJASTASI JA PANOKSESTASI! 

Jenni Naumanen, Oulun yliopiston luokanopettaja maisteriopiskelija 

 

 


