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vista tutkimusmenetelmää, jossa pyritään tulkitsemaan kerrottua ja saamaan kertomuksista esille 

keskeiset merkitykset. Tutkimuksen tarkoitus on antaa nivelvaiheessa työskenteleville aikuisille ja 

lasten vanhemmille lisätietoa siitä, mitä asioita lapset pitävät tärkeinä esikoulussa ja mitä he odotta-

vat kouluun siirtymisestä. 

Tutkimuksessa on kaksi päätutkimuskysymystä: ”Millaisia kokemuksia esikouluikäisillä lapsilla on 

esikoulusta” ja ”Millaisia odotuksia esikouluikäisillä lapsilla on kouluun siirtymisestä”. Lisäksi tutki-

muskysymykseksi nousi aineiston analyysivaiheessa: ”Kouluun lähtevien lasten kokemuksia kouluun 

tutustumispäivästä”. Tutkimukseen osallistui 7 esikouluikäistä lasta. Tutkimuksen aineisto on ke-

rätty kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lapset ottivat tabletilla kuvia niistä asioista ja pai-

koista, jotka kokivat tärkeiksi ja mukaviksi esikouluvuoden aikana. Tutkimuksen toisessa vaiheessa 

keskustelin (haastattelin) lasten kanssa kuviin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. Tutkimuksen 

aineisto on analysoitu narratiivien analyysilla ja teoriaohjaavalla analyysilla. Tutkimuksen eettistä nä-

kökulmaa ja luotettavuutta on pyritty arvioimaan koko tutkimuksen teon ajan.Tutkimuksen teo-

reettiseen viitekehykseen sisältyy käsitteiden lapsuudentutkimus, esikoulu ja koulu toimintaympä-

ristönä, leikki sekä lapsi valokuvaajana määrittelystä. Edellä mainitut termit määrittelen kirjallisuu-

den ja aiempien tutkimusten avulla.  

Tutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset kertoivat positiivista 

kokemuksistaan leikin parissa ja kertoivat sen olleen mukavin asia esikouluvuoden aikana. Lisäksi 

mukavuudentunnetta olivat tarjonneet erilaiset pelit ja leikit. Jokainen tutkimukseen osallistunut 

lapsi oli oppinut lukemaan esikouluvuoden aikana, jonka lisäksi lapset kertoivat harjoitelleen ja op-

pineen erilaisia matemaattia taitoja. Lapsien kertomuksen mukaan he odottivat koulussa olevan pal-

jon läksyjen ja tehtävien tekoa. Lapset olivat huolissaan siitä, että onko koulussa enää aikaa leikille, 

vai onko koulupäivät varattu tehtävien tekemiselle. Toisaalta, lapset kuitenkin odottivat, että aina-

kin välitunnilla on aikaa ja mahdollisuuksia leikeille. Pääsääntöisesti lapset olivat siirtymässä kouluun 

innostuneina. 
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1 JOHDANTO 

”Noku näkee taas opeja, ja sitte taas näkee oppilaat, ja pääsee tutustumaan uusiin oppilai-

hin. Ja sitte niin…kaikki vähä jännittää. Kaikki vähä jännittää!!! Näin sanoi eräs tutkimuk-

seeni osallistunut tuleva koululainen. Tuohon sanomaan varmasti moni muukin esikoululai-

nen pystyisi samaistumaan, kun suuri päivä lähenee ja pienestä esikoululaisesta tuleekin iso 

reppu selässä kulkeva ensimmäisen luokan aloittava koululainen.  

Mielenkiintoni pro gradu-tutkielman aiheeksi syntyi lähes heti opintojen alussa. Puhuimme 

usealla kurssilla nivelvaiheesta eli esikoululaisen siirtymisestä koululaiseksi. Kursseilla käy-

tiin keskusteluja lähinnä aikuisten eli lapsen vanhempien ja opettajien näkökulmista. Lop-

pusysäyksen aiheeseen sain opiskeluihin kuuluvien harjoitteluiden aikana. Suoritin yhden 

harjoittelun esikoulussa ja toisen peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Aiempia tutkimuksia 

on tehty vielä suhteellisen vähän, nimenomaan lasten kokemuksia ja ajatuksia kuunnellen. 

Halusin tutustua ja tarkastella tämän näytelmän päänäyttelijöiden eli lapsien ajatuksia ja ko-

kemuksia esikouluvuoteen liittyen sekä koulun käynnin aloittamiseen liittyviä odotuksia.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan esiopetus tulisi suunnitella ja 

toteuttaa niin, että lapsilla on mahdollisuus innostumiselle, kokeilulle ja uuden oppimiselle. 

Leikin aikana ja erilaisissa oppimisympäristöissä toimiessaan lapsilla on mahdollisuus laa-

jentaa osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsella on mahdollisuus vah-

vistaa sosiaalisia taitojaan ja monipuolistaa vuorovaikutustaan. Lisäksi tavoitellaan kykyä 

arvostaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. Lapsen kasvu-, kehitys- ja 

oppimisedellytysten kehittäminen ovat esiopetuksen keskeisin tehtävä. Toiminta on lapsi-

lähtöistä ja toiminnan tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa sekä käsitystä it-

sestään oppijana. Esiopetuksen kehittäminen on inkluusion mukaista. Lasten kasvun ja op-

pimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja vaikeuksien ehkäi-

semisessä esiopetuksella on suuri merkitys. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 

2014, s. 12.)  

Perusopetusta pidetään koulutusjärjestelmän kivijalkana ja se toimii jatkumona esiopetuk-

selle. Tarkoitus on tarjota perusta laajalle yleissivistyksen muodostumiselle ja oppivelvolli-

suudelle. Lisäksi perusopetuksen suoritettuaan oppilaalla on valmiudet ja kelpoisuus toisen 

asteen opintoihin. Perusopetuksen aikana oppilaita ohjataan löytämään omat vahvuudet ja 
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oppimisen keinoin rakentamaan tulevaisuuttaan. Perusopetusta kehitetään inkluusion mu-

kaisesti ja opetuksen saavutettavuudesta sekä esteettömyydestä pidetään huoli. Perusope-

tusta tarjoavilla kouluilla on opetus- ja kasvatustehtävä, joka tarkoittaa yhteistyössä kotien 

kanssa tehtävää tukemista oppilaiden oppimisessa, kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Perus-

opetuksen aikana oppilaalla on mahdollisuus osaamisensa monipuoliseen kehittämiseen ra-

kentaen myönteistä identiteettiä ihmisenä, oppijana ja yhteisön jäsenenä. Lisäksi perusope-

tuksella edistetään osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja kasvua demokraattisen yhteiskun-

nan jäseneksi sekä kasvatetaan oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja 

puolustamiseen. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen on 

perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä. Lisäksi kulttuurisen osaamisen sekä kulttuuripe-

rinnön arvostamisen edistäminen ovat kulttuurillinen tehtävä. (Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet, 2014, s. 18.) Varhaiskasvatus sekä esiopetus ja perusopetus ovat koko-

naisuus ja perusta elinikäiselle oppimiselle (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 

2016, s. 14). 

Johdanto - luvun jälkeen esittelen luvussa 2 tutkimuksen teoriaosan eli teoreettisen viiteke-

hyksen, jossa kerron lukijalle lapsuudentutkimuksesta, lapsesta valokuvaajana, esikoulusta 

ja koulusta tutkimuksen kontekstina ja leikin merkityksestä esikoululaiselle. Luvussa 3 esit-

telen tämän tutkimuksen tutkimustehtävät. Luvusta 4 selviää, miten tutkimus on toteutettu. 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja siinä on käytetty narratiivista tutkimusmene-

telmää. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty lapsia haastattelemalla, jonka apuna käytet-

tiin lasten ottamia valokuvia. Lasten haastattelusta voidaan käyttää myös termiä keskustelu. 

Tulosten analyysimenetelmänä on käytetty narratiivien analyysia ja teoriaohjaavaa analyy-

sia. Tutkimuksen toteutus - luvussa kerron myös eettisyydestä ja luotettavuudesta, jotka kuu-

luvat oleellisesti tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.  

Luvussa 5 on tutkimustulokset, jotka ovat jaettuna kahteen eri alaosaan: lasten kokemuksiin 

esikouluvuodesta ja lasten odotuksiin kouluvuodesta. Lisäksi tuloksista selviää lasten koke-

mukset kouluun tutustumispäivästä. Tutkimustulokset – osiossa käytän paljon sitaatteja, 

jotka auttavat tuomaan lasten kokemukset mahdollisimman aitoina ja alkuperäisinä lukijoi-

den tietoon. Tämä on myös olennainen tapa esittää narratiivisen tutkimusmenetelmän tutki-

mustuloksia. Luvun 5 jälkeen on pohdintaosio, jonka alaluvussa käsittelen tutkimuksen eet-

tisyyttä ja luotettavuutta. Työn lopussa ovat käyttämäni lähteet sekä liitteet, joita tarvittiin 

tutkimuksen mahdollistamiseksi. 
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Toivon, että tämän tutkielman avulla lastentarhanopettajat, alaluokkien opettajat, lasten van-

hemmat ja huoltajat sekä kaikki ne henkilöt, kenellä on kiinnostusta aihetta kohtaan, saavat 

uusia ideoita ja keskustelun aiheita liittyen nivelvaiheeseen, jossa lapset siirtyvät esikoulu-

laista peruskouluun.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa avaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Koska tämän tutkimuksen suu-

rimpina vaikuttajina ovat lapset, toimii lapsuudentutkimus yhtenä tutkimuksen lähtökoh-

dista. Lapsi toi oman äänensä ja kokemuksensa esiin vahvasti valokuvien avulla, joten lapsen 

rooli valokuvaajana on hyvä tuoda esiin. Tutkimukseen tekoon liittyy kaksi toimintaympä-

ristöä, esikoulu ja koulu. Esikoulu oli lapsen toimintaympäristöä tutkimuksen teon aikana ja 

koulu toimintaympäristönä on lapsen seuraava toimintaympäristö esikoulun jälkeen. Tästä 

syystä esikoulun ja koulun toimintaympäristö sekä niiden tehtävät ovat tarkoituksenmukai-

sia esitellä tässä tutkimuksessa. Nämä edellä mainitut termit ovat nousseet kirjallisuudesta 

ja aiemmista tutkimuksista. Lisäksi teoreettisen viitekehykseen kuuluu myös leikki, joka 

nousi vahvasti esiin lasten kertomuksista. Koen, että tämän takia leikin termiä on hyvä avata 

lukijalle, jotta tutkimuksen lukeminen olisi mielekkäämpää.  

2.1 Lapsuudentutkimus tutkimuksen lähtökohtana 

Lasten osallisuuden yhteiskunnallinen perusta on kirjattuna YK:n Yleissopimukseen lapsen 

oikeuksista (1989). Lähes kaikki maat ovat sen hyväksyneet ja Suomi hyväksyi sen vuonna 

1991. Se on ihmisoikeussopimus, joka sitoo valtioita ja koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lap-

sia. Sopimus nostaa lapsuuden itsessään tärkeäksi. Kuten artikloista 12 ja 13 selviää, on lap-

sella ikänsä ja kehitystasonsa mukainen oikeus vapaasti ilmaista omat mielipiteensä louk-

kaamatta ja vaarantamatta muita. Erityisesti lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuul-

luksi. (YK:n Yleissopimus lasten oikeuksista, 1989, s. 11-12.) 

Käsitettä lapsuudentutkimus on pyritty viime vuosina määrittelemään. Käsitteet lapsuus, 

lapsitutkimus, lapsuudentutkimus ja lapsilähtöisyys sekä niiden suhde toisiinsa eivät ole va-

kiintunut niiden muokkautuessa koko ajan. Kun lapsinäkökulmaa paikannetaan tutkimus-

kentässä, on käsitteet kuitenkin keskeisessä roolissa. Lapsuus on liukuva käsite ja käsitys 

lapsesta ja lapsen paikasta toiminnassa vaihtelevat teoreettisten taustasitoumusten mukaan. 

Tästä syystä käsitettä joudutaan käsittelemään jokaisessa tutkimuksessa. Lapsiin liittyvä tut-

kimus on yleensä alakoululaisiin ja sitä nuorempiin lapsiin perustuvaa, lapsuuden myöhäi-

sempiä vuosia koskettava tutkimus on nimeltään nuorisotutkimus. Lapsialan (koulutettu) 

ammattilainen on hoitaja, opettaja, kasvattaja, ohjaaja tai tutkija. Lapsitutkimus tarkoittaa 

väljimmillään lapsia koskevaa tutkimusta, joka on monien eri tutkimusalojen yleiskäsite. 
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Lapset ja aikuiset (esim. vanhemmat ja lapsialan ammattilaiset) voivat toimia tiedon tuotta-

jina lapsitutkimuksessa. Tiedonkeruutavat voidaan jakaa viiteen eri tyyliin: reaaliaikainen 

tieto, jälkeenpäin saatu tieto, lasten tuotoksista tuleva tieto, aineistoista ilmenevä tieto ja jul-

kinen tieto. (Karlsson, 2012, s. 18-19.) 

Reaaliaikaisessa tiedossa lapsilta tuleva tieto voidaan saada lasten toimintaa äänittämällä tai 

videoimalla sekä havainnoimalla ja kirjaamalla tapahtunut. Myös lasten kanssa toimivilta 

aikuisilta voidaan saada reaaliaikaista tietoa. Jälkeenpäin saatua tietoa voidaan tuottaa haas-

tattelulla, kyselyyn vastaamalla ja kertomalla suullisesti tai kirjallisesti, symbolein kuten ai-

kajanat, hymiöt ja kehonmerkit. Lasten tuotoksia ovat kertomukset, kirjoitelmat, päiväkirjat, 

esitykset, nauhoitteet, rakennelmat, valokuvat, kartat ja piirrokset. Tuotokset voivat olla tut-

kijan koottua aineistoa tai normaali osa lapsen toimintaa. Aineistoina voivat toimia erilaiset 

asiakirjat kuten lait, asetukset, tilastot ja politiikkaohjelmat sekä historialliset dokumentit. 

Nämä ovat yleensä aikuisten tuottamia. Aikuisten tuottamia ovat usein myös julkisen tiedon 

aineistotyypit kuten tiedotusvälineistä ja verkkokeskusteluista tuleva tieto. (Karlsson, 2012, 

s. 19.)  

Lapsuudentutkimus on monitieteinen yhteiskunta-ja kulttuuritutkimuksen alue. Sillä on kes-

keinen asema pyrkimyksenään yhdistää tieteenaloja ja tutkijoita ymmärtämään lapsi yhteis-

kuntansa ja yhteisönsä jäsenenä ja toimijana sekä ymmärtää lapsuus osana yhteiskuntaa sen 

rakenteineen ja kulttuureineen.  (Alanen, 2009, s. 9.) Karlsson (2012, s. 20) lisää, että lap-

suuden ollessa moni- ja poikkitieteinen ilmiö, tarkastelukulmia yhdistelemällä saadaan lap-

suudesta kattavampi kuva. Myös Alanko (2013) kirjoittaa väitöskirjassaan, että 2010-luvulla 

lapsuudentutkimuksen kentällä huomio on entistä enemmän kohdistumassa lapsuuden ja 

nuoruuden biologisen ja psykologisen puolen huomioimiseen. Tämä mahdollistaisi eri tie-

teenalojen välisen keskustelun lapsuudentutkimukseen liittyen ja tutkimusaiheita voidaan 

lähestyä eri tieteenalojen teoriaperinteitä ja menetelmällisiä ratkaisuja hyödyntäen. (Alanko, 

2013, s. 79.) 

Lapsilähtöisyys korostaa lapsen tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja aktiivisuuden huomioi-

mista. Tämä ei kuitenkaan selvennä lapsilähtöisyyttä käsitteenä koska lapsen aktiivisuuden 

määrä vaihtelee siinä määrin, että keksiikö lapsi itse toiminnan vai ohjaako toimintaa aikui-

nen. Asioita voi siis tarkastella lapsilähtöisesti omasta näkökulmastaan niin lapset kuin ai-

kuisetkin. Aikuiset voivat pohtia, mikä on lapsen kannalta oleellista, kasvattavaa ja lasta 
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suojelevaa. Lapset voivat itse kertoa omista näkemyksistään ja ajatuksistaan. Näin lapsiläh-

töisyyttä voidaan eritellä, että kuka määrittelee ja millä perustein, mitkä ovat lapsen tarpeet 

ja kiinnostuksen kohteet ja mitä ratkaisuja ne tuottavat arkiseen toimintaan. (Karlsson, 2012, 

s. 21-22.) 

Lapsuudentutkimus on enenevissä määrin saamassa näkyvyyttä yhteiskunta-ja kulttuuritie-

teiden kentällä lisäten samalla tutkimustietoa. Lapsuudentutkimuksen sisällä on niin teoreet-

tisia kuin tutkimuspoliittisia jännitteitä, kuitenkin niin, että tämän nuoren tutkimusalueen 

kentässä on enemmän asioita yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Lapsuudentutkimuksen 

merkityksen yhteiskuntapolitiikkaan katsotaan olevan kasvamassa, jonka syystä on hyvä vi-

rittää ja lisätä keskustelua lapsuudentutkimuksen perustavista asioista. (Alanen, 2009, s. 27-

28.) Karila (2009, s. 249) lisää, että lapsuudentutkimus tuottaa uutta tietoa lapsuudesta ja 

uusi tieto haastaa tarkastelemaan sekä arvioimaan myös julkiset kasvatusinstituutiot ja nii-

den toiminnan koska instituutiot ovat merkittävässä asemassa nykyajan lapsuuden tuottajina.  

Riihelän (2012, s. 198) mukaan lapsi-ja yhteisölähtöisyys ovat lapsinäkökulmaisen tutki-

muksen lähtökohta, jossa lapsen toiminta on sidoksissa toimintaympäristöön, paikkaan ja 

aikaan sekä toisiin toimijoihin, että heidän intentioihinsa. Karlsson (2012, s. 24) lisää, että 

näiden avulla tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat myös lapset vuorovaikutuksessa aikuis-

ten kanssa sekä laajemmat kontekstit erilaisissa mikro-ja makrokulttuureissa. Lapsinäkökul-

mainen toiminta ja tutkimus ovat yhteisölähtöisiä, eivät yksilökeskeisiä. Yhteisöllisessä nä-

kökulmassa asetutaan toisten asemaan ja kaikilla on mahdollisuus omiin ajatuksiin. Yhtei-

sölähtöinen näkökulma tuo esiin erilaisia näkökulmia ja uutta tietoa, joka syntyy vuorovai-

kutuksessa. Aikuiset, vanhemmat, ammattilaiset, tutkijat ja päättäjät tuovat tahollaan omat 

tiedot ja taidot julki. Syyt ja seuraukset eivät ole vain yksilön, vaan verkostomaisen kentän, 

jossa ilmenee yhteisölliset, historialliset ja yhteiskunnalliset kytkökset. Lapsinäkökulmaisen 

toiminnan ja tutkimuksen tuovat esiin monet näkökulmat ja näiden avulla havaitaan hiljaiset, 

näkymättömät ja mieluisat sekä epämieluisat viestit. Lasten tuottamaan tietoon, osaamiseen, 

kokemuksiin ja toimintatapoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tämä siksi, koska pe-

rinteisissä aikuiskeskeisissä tutkimuksissa ja toimintatavoissa lapsen ääni peittyy, vaikka 

tarkoitus olisi nimenomaan kuunnella häntä. Ydinhaasteena lapsinäkökulmaisessa tutkimuk-

sessa pidetään sitä, miten lapsi saadaan puhumaan ja miten hänelle luodaan kertomisen puit-

teet. Lapsi kertoo sanoin, kuvin, rakennelmin, ilmein, elein, ääntein ja leikein. Lapset siis 

osaavat kertoa, tutkijan tulisi osata kuunnella ja käsitellä saamaansa tietoa. Tutkimusasetel-

man tulisi olla väljä, jotta ilmiötä ei rajattaisi etukäteen liikaa. Tätä kautta näkyviin tulee 



7 

 

 

myös sellaisia asioita, joita tutkija ei osannut aluksi odottaa. Tutkijan tulisi pohtia, miten 

lapsen ääni tai äänet tavoitetaan, mitkä ovat lapsen ja yhteisön näkökulmia sekä millä ehdoin 

ne tavoitetaan. (Karlsson, 2012, s. 48-50.)  

2.2 Lapsi valokuvaajana 

Lasten ottamista valokuvista on mahdollista tavoittaa tunteita, tunnelmia ja ei-kielellisiä 

merkityksiä sekä niiden avulla on mahdollista saavuttaa menneisyyden muistot, tunteet ja 

kokemukset. Valokuvista keskustelu on vuorovaikuttamista, jossa lasten kertomukset valo-

kuvista vievät keskustelua eteenpäin. (Kyrönlampi, 2014, s. 292.) Setälän (2012) mukaan 

lapsi tekee valokuvatessaan valintoja, toisin kuin kuvitellaan. Lasten ottamista valokuvista 

ajatellaan usein, että ne ovat pelkästään sattumaa, eivätkä ne ole ennalta suunniteltuja tai että 

ne eivät edusta kuvaajan omaa valintaa. (Setälä, 2012 s. 113.)  

Kamera antaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa tutkijan aineistoon (Paju, 2015, s. 124). 

Kumpulainen, Mikkola & Salmi (2015, s. 144) lisäävät, että kamerat mahdollistavat lapset 

aktiivisiksi toimijoiksi, jonka avulla he kykenevät tekemään kuvatessaan omia valintojaan. 

Kuvaamiseen liittyy omakohtaisuutta, jossa kuvaaja havainnoi ja tulkitsee ympäristöään 

sekä ottaa kuvan ja otettuihin kuviin vaikuttaa omat kokemukset (Hyvärinen & Särkelä, 

2015, s. 167).  

Pienten lasten tutkimuksissa valokuvia on käytetty lähinnä lasten toiminnan tai lapsen kehi-

tyksen seuraamista varten. Lasten ottamien valokuvien avulla on pyritty ymmärtämään las-

ten elämää, heidän suhtautumistaan asioihin, tilanteisiin tai paikkoihin. Valokuvia on käy-

tetty enemmän tiedon hankintaan kuin varsinaisina tutkimuskohteina. Valokuvaamisen help-

pous, nopeus ja hauskuus ovat yleensä mainittuina tutkimusmenetelmissä, jossa tutkimuksen 

teon apuna on käytetty valokuvaamista ja valokuvia. Valokuvat saadaan helposti tutkimus-

käyttöön ja esille sekä pohdittavaksi tutkittavien kanssa. (Setälä, 2012, s. 41) 

Lapsi ottaa valokuvatessaan usein vaikutteita toisilta lapsilta, jolloin hän voi kopioida ku-

vaamistavan tai aiheen. Kuvaustapa, kuvauskohteet ja valokuvaamisen eleet voivat siirtyä 

lapselta toiselle. Valokuvaamisen tapahtumassa näkyy vertaisvuorovaikutus, jossa toiselta 

omaksuttujen ilmaisutapojen lisäksi lapsi haluaa auttaa toista sekä haluaa osoittaa tietämys-

tään ja jakaa sitä toisen kanssa.  Kokeilevuus, leikki ja lapsen kiinnostus erityyppiseen il-

maisuun näyttäytyy lapsen suhtautumisessa kuvausilmiöihin, jotka aikuinen katsoo olevan 
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kuvausvirheitä. Lapsi suhtautuu kuvausvirheisiin ajatuksella ”ei se haittaa”, kuvat eivät ole 

täysin epäonnistuneita, vaan hieman ennakkoon suunniteltuun valokuviin verrattuna erilai-

sia. Valokuvaaminen on lapselle nautinnollista kokeilua. (Setälä, 2012, s. 240-241.) 

2.3 Esikoulu ja koulu tutkimuksen kontekstina 

Esiopetuksen oppimisympäristöt ovat tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä tu-

kien lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikusta. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet, 2014, s. 23) Oppimisympäristöt mahdollistavat leikin, luovat ratkaisut ja asioiden mo-

nipuolisen tarkastelun lapsia motivoiden sekä toiminnallisia työtapoja tarjoten. Näin oppi-

misympäristöt ovat pedagogisesti monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Oppimisympä-

ristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, tarjoten mahdollisuuden leikille rauhallisessa ja 

kiireettömässä ilmapiirissä. Lisäksi on kiinnitetty huomiota ergonomiaan, ekologisuuteen, 

esteettisyyteen ja esteettömyyteen. Myös tilojen valaistus, sisäilman laatu, siisteys ja viih-

tyisyys kuuluvat hyvään oppimisympäristöön. Säännöt ja toimintatavat sovitaan yhdessä, 

näin ne luovat ilmapiiristä turvallisen ja muita kunnioittavan. Lasten aktiivisuus, terve itse-

tunto ja sosiaaliset taidot mahdollistuvat monipuolisessa toimintaympäristössä. Siellä lasten 

ideat ja tuotokset näkyvät ja näin lapset osallistuvat ympäristönsä rakentamiseen. Ulko- ja 

sisätilojen, lähiluonnon ja rakennettujen ympäristöjen lisäksi eri yhteistyökumppaneiden, 

kuten kirjasto, kulttuuri- ja liikuntatoimen tarjoamat mahdollisuudet ovat oppimisympäris-

töjä. Siellä käytetään ja sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Lisäksi lasten omia leikkikaluja, tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja muita väli-

neitä voidaan käyttää niillä tavoilla, jotka ovat sovittuja huoltajien kanssa. Oppimisympäris-

töillä tavoitellaan lapsille kokonaisvaltaista oppimaisemaa, jossa kannustetaan aktiiviseen, 

yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 

s. 23-24; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 29-30.) Lisäksi huomioi-

daan oppilaiden yksilölliset tarpeet, jolla voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

tarvetta. Oppimisympäristöt, jotka ovat räätälöity tuen tarpeen mukaan, voivat olla osa op-

pilaan suunnitelmallista tukea. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 30) 

Karikoski (2008) viittaa tutkimuksessaan Bronfenbrennerin (1979) kehittämään ekologisen 

teorian näkemykseen koulun aloittamisesta ekologisena siirtymänä. Ekologinen ympäristö 

on sarja sisäkkäisiä tasoja. Tasot ovat toiseksi sisimmästä tasosta uloimpaan tasoon mikro-, 

meso-, ekso- ja makrosysteemi. Sisimpänä eli kaiken keskiössä on yksilö eli kehittyvä lapsi. 
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Lähin taso on lapsen lähin ympäristö, mikrosysteemi, joka on paikka, jossa ihmiset ovat 

helposti vuorovaikutuksessa keskenään. Tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi koti, päi-

väkoti ja koulu. Lapsen lisäksi ympäristöön kuuluvat toiset ihmiset erilaisin temperamentein, 

persoonallisuuksin ja uskomusjärjestelmin. Myös lapsen kokemat toiminnot, roolit ja henki-

löiden väliset suhteet kuuluvat tähän ympäristöön. Näin tarkasteltuna lapsen ympäristöön 

esikoulun ja koulun kautta kuuluvat esikoululaiset, koululaiset, kaverit ja instituutioiden kas-

vatus- ja opetustoiminta sekä instituutioiden keskinäinen vuorovaikutus. Ihmiskehityksen 

kontekstiin kuuluu useampi mikrosysteemi niiden keskinäisen vuorovaikutuksen kautta.  Ih-

miskehityksen kontekstiin kuuluu useampi mikrosysteemi ja niiden vuorovaikutus, jota ni-

mitetään mesosysteemiksi. Siinä yksilöllä on aktiivinen rooli ja se sisältää kahden tai use-

amman kasvuympäristön yhteydet ja prosessit. Lapsen kodin ja esikoulun tai kodin ja koulun 

yhteistyössä toimivien ihmisten keskinäinen vuorovaikutus on esimerkki mesosysteemin 

muodostumisesta. (Karikoski, 2008, s. 22-23.) 

Kolmas taso on eksosysteemi, jonka tapahtumat vaikuttavat välillisesti prosesseihin, jossa 

yksilö elää. Tähän tasoon kuuluvat ne yhteydet ja prosessit, jotka tapahtuvat kahden tai use-

amman ympäristön kesken, jossa kuitenkaan ainakaan yhdessä tasossa ei ole kehittyvää yk-

silöä. Näitä ympäristöjä voivat olla kodin ja vanhempien työpaikan välinen yhteys sekä van-

hempien ja opettajien elinympäristössä tapahtuvat vaikutukset lapsen elämään. Uloimman 

tason, makrosysteemin, muodostavat yhteiskunta ja kulttuuriympäristö. Koulun aloittamista 

tarkastellen makrotason muodostavat yhteiskunnan tasolla määritetyt sosiaaliset- ja koulu-

tuspoliittiset ratkaisut. Makrosysteemi tarkoittaa myös yhteiskunnan kulttuurin ainutlaatui-

suutta vaikuttaen eri tasojen toimivuuteen. Vaikka kulttuurilla ei ole suoraa ja välitöntä yh-

teyttä yksilöön, toimii se siltana eri systeemitasojen välillä. (Karikoski, 2008, s. 23.) 

Alla olevassa kuviossa 1. on havainnollistettu Bronfenbrennerin (1979) ja Karikosken 

(2008) käyttämää mallia ekologisesta teoriasta.  
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Kuvio 1.  Ekologista teoriaa kuvaava malli. 

Esiopetus on pääsääntöisesti kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetus-

lain mukaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsen tulee osallistua esiopetuk-

seen tai muuhun toimintaan, joka täyttää esiopetuksen tavoitteet. Se, mitä muu toiminta on, 

ei säädöksissä ole tämän toiminnan tarkempia kuvauksia. Esiopetuksen tavoitteena on yh-

dessä kotien ja huoltajien kanssa edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä, sosiaalisia 

taitoja ja tervettä itsetuntoa. Näihin tavoitteisiin pyritään leikin ja myönteisten oppimisko-

kemusten avulla. Esiopetuksen aikana lapsi omaksuu perustietoja, taitoja ja -valmiuksia op-

pimisen eri alueilta oman ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuksesta vastaavat kun-

nat, erillisen luvan perusteella myös yksityiset perusopetuksen järjestäjät sekä myös valtion 

oppilaitokset voivat järjestää esiopetusta. Lisäksi kunta voi ostaa esiopetusta julkisilta tai 

yksityisiltä palveluiden tuottajilta, kuten yksityisiltä päiväkodeilta. Kuitenkin kunta vastaa 

siitä, että esiopetus toteutetaan säädösten ja määräysten mukaisesti. Esiopetus järjestetään 

koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa ja esiopetusta tulee järjestää 

vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä ja enintään viisi tuntia päivässä. 

(Opetushallitus, 2014.) Paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus 

toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, jonka Opetushallitus 
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on perusopetuslain mukaisesti määrännyt. Perusopetuslaki- ja asetus ohjaavat opetussuunni-

telman perusteiden laatimista ja valtioneuvoston asetus määrittää esiopetuksen tavoitteita. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 8.) 

Linnilä & Pihlaja (2002, s. 238) katsovat esiopetuksen toimivan siltana varhaiskasvatuksen 

ja alkuopetuksen välillä. Siirtymisen tulisi olla mahdollista siten, että lapsen kehitystarpeet 

huomioitaisiin ja lapsen kanssa toimivien tulisi tietää toistensa toimintatavat- ja sisällöt, 

jossa tiedonsiirto on merkittävässä roolissa esiopetuksesta alkuopetukseen. Koska lapsilla 

on yksilöllisiä eroja ja erilaisia tarpeita, tulisi lapsen kanssa toimivilla aikuisilla olla saman-

laiset lapseen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset. Jokainen lapsi tarvitsee tukea siirtyes-

sään esikoulusta alkuopetuksen pariin. Tarvittava tuen määrä on sidoksissa aikaan, kulttuu-

riin, yhteisöön ja yksilöön. Tärkeää onkin huomioida, että tuen tarve voi olla erilaista päivä-

hoidossa, alkuopetuksessa ja peruskoulun loppuvaiheessa. Kuitenkin tuen saaminen pitäisi 

olla jokaisen lapsen kohdalla mahdollista. (Linnilä & Pihlaja, 2002, s. 238, 240.) Esiopetuk-

sen opettajan ja luokanopettajan tulisi pohtia myös lasten yhteistoiminnan mahdollisuutta 

(Nisonen, 2001, s. 53). Koska esikoulusta kouluun siirryttäessä lapsen kasvuympäristö 

muuttuu, voi se olla lapselle suuri muutos- ja sopeutumisprosessi. Esikoulun opettajan ja 

lapsen vanhempien tulisi huomioida tämä ja tukea tätä muutosprosessia yhdessä vastaanot-

tavan koulun opettajan kanssa. Näin siirtymäprosessiin saadaan kasvuympäristöllistä jatku-

vuutta.  (Karikoski & Tiilikka, 2012, s. 89.) 

Siirtymävaiheessa esikoulun lapsi- ja leikkikeskeinen hoito-, kasvatus- ja oppimisympäristö 

vaihtuu koulun opetus- ja oppimiskeskeiseksi. Aktiivinen, sosiaalinen, leikkivä ja koulua 

varten oppivasta lapsesta muokataan vastuullinen, usein yksin työskentelevä oppija sekä teh-

tävien suorittaja. Näin lasta aletaan kasvattaa yhteiskunnan kansalaiseksi. Yhtäkkinen muu-

tos voi vaikeuttaa lapsen kouluun sopeutumista. Myös yhteistyön luonne muuttuu siirtymä-

vaiheessa. Esikoulun opettajaa tavattiin ja hänen kanssaan keskusteltiin lähes päivittäin 

mutta koulun opettajaa tavataan harvemmin ja virallisemmin. Tapaamiset ovat vähemmän 

henkilökohtaisia ja liittyvät kouluoppimiseen. Kuitenkin tulisi muistaa, että kasvatus on van-

hempien ja opettajan yhteistä toimintaa, joka vaatii säännöllistä keskinäistä vuorovaikutta-

mista vanhempien ja opettajien kesken. Tämän yhteistyössä tehtävän kasvatustehtävän tar-

koitus on saattaa lapsen kasvuprosessia eteenpäin kohti yhteiskunnan aktiivista ja vastuul-

lista kansalaista. (Karikoski & Tiilikka, 2012, s. 90-92.) 
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Jatkuvuus on tärkeää koko lapsuuden ajan. Yksi kriittisistä ja tärkeistä vaiheista on 5-8 vuo-

tias lapsi, jonka arkeen vaikuttavat enenevissä määrin muut lapset ja aikuiset varhaiskasva-

tuksessa, esikoulussa, perusopetuksessa sekä harrastuksissa ja mediassa. Näin lapsi kehittyy 

rinnakkaisissa kehitysyhteisöissä. Tärkein yhteisö lapselle on kuitenkin perhe. Lapset oppi-

vat usein jo varhaisessa iässä elämään jokaisessa kehitysyhteisössä omaa elämäänsä, jossa 

lapsen ajasta ja huomiosta kilpailevat monet eri kehitysyhteisöt. Median luomat kehitysyh-

teisöt voivat olla sellaisia, joista lapsen vanhemmilla tai muilla lapsen läheisillä aikuisilla ei 

ole tietoa. Jatkuvuudella on kolme eri ulottuvuutta ja ne ovat aikuisten, paikan ja moraalin 

jatkuvuudet. Aikuisilla tarkoitetaan omien vanhempien lisäksi kaikkia läheisiä aikuisia, 

jotka vaikuttavat lapsen elämään. Näitä voi olla esimerkiksi asuinyhteisön, varhaiskasvatuk-

sen, koulun, neuvolan, harrastusten ja muiden palvelujen (esimerkiksi lastensuojelun) aikui-

set. Päiväkoti, luokkahuone ja koulu voivat olla lapselle muita tärkeitä paikkoja kodin li-

säksi. Moraalin jatkuvuutta voidaan kutsua myös kasvatusilmastoksi ja sen jatkuvuudeksi 

eri yhteisöissä. (Rimpelä, s. 25-26, 29-30.) 

2.4 Leikin merkitys esikoululaiselle 

Leikin ollessa monimuotoista toimintaa, on sen määrittely hankalaa (Wood & Attfield, 2005, 

s. 5). Vapaaehtoisuus, tyydytys, prosessin ensisijaisuus ja sisäinen motivaatio ovat kuitenkin 

tunnusmerkkejä, jotka usein toistuvat eri teorioissa, jotka määrittelevät leikkiä (Kalliala, 

2008, s. 40). Se, miten lapsi kokee ja havainnoi ympäristöään, heijastuvat lapsen leikkeihin. 

Leikin avulla lapsi jäljittelee havainnointejaan ja suhtautuu ympäristöönsä omaksuen tietoa. 

Leikki on myös itseilmaisun väline, jossa lapsi voi itse päättää sen,  mitä tekee ja miten tekee. 

Leikkien avulla lapsi luo ystävyyssuhteita ja kontakteja sekä opettelee ottamaan muut huo-

mioon. Vaikka leikki on mielikuvitusmaailmaa, on siinä kuitenkin mukana sellaisia asioita, 

jotka ovat todellisesta maailmasta. (Helenius & Lummelahti, 2013, s. 14.) Hakkarainen & 

Bredikyte (2013) lisäävät, että mielikuvitusleikki alkaa silloin, kun lapsi siirtyy vauvavai-

heesta pikkulapseksi. Tämä tapahtuu silloin, kun lapselle muodostuu uusia toiminnon tar-

peita ja motiiveja. Kun lapsen tietoisuuden kehitys synnyttää mielikuvituksen, leikki mah-

dollistuu. (Hakkarainen & Bredikyte, 2013, s. 35.) Helenius (2004, s. 15) kuitenkin toteaa, 

että leikki alkaa jo ennen kuin lapsi on itsenäinen toimija koska lapsi on mukana esimerkiksi 

sellaisissa leikeissä, jossa hän itse on leikin kohteena (sylittely- ja hypitysleikit). Mielikuvi-

tus on tärkeässä roolissa lapsen leikissä, sillä leikissä lapsi toteuttaa halujaan ja toiveitaan, 

joita todellisuus ei mahdollista. Halujen ja todellisuuden välistä ristiriitaa ratkaisemalla lapsi 
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turvautuu mielikuvitukseen. (Helenius, 2004, s. 14-15.) Leikin ollessa omaehtoista toimin-

taa, toteuttaa lapsi omia halujaan ja toimimaan haluamallaan tavalla ja tekemään asiat siinä 

järjestyksessä, missä itse haluaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi voi muuttaa suunnitelmiaan 

leikkinsä aikana, mikä sulkee leikistä pois epäonnistumisen pelon. (Smidt, 2009, s. 103-104.) 

Vygotsky (1966) kuitenkin pohtii, että tämä ei kuitenkaan sulje pois epäonnistumisen tun-

teeseen tutustumista, mikäli se kuuluu lapsen leikkiin asettamaansa tavoitteeseen.  Lapsi ei 

näin kykene tiedostamaan leikkinsä motiiveja. (Vygotsky, 1966.)  

Piaget (1998) on kategorioinut leikin kolmeen eri kehitysvaiheeseen, jotka ovat harjoittelu-

leikki, symbolinen leikki ja sääntöleikki. Ensimmäisen vaiheen harjoitteluleikin pohjalta 

lapselle kehittyy kyky, jossa hän voi ajatella symbolien kautta. Toisen vaiheen kehitysvai-

heessa eli symbolisessa leikissä lapsi toimii muun muassa eri rooleissa. Kehitysvaiheen kol-

mas vaihe, sääntöleikki, on leikin korkein aste, joka vaatii lapselta järjestelykykyä. Järjeste-

lykyky vaatii lapselta kehittyneitä rationaalisia kykyjä. Sääntöleikki kehittyy jäljittelemisen 

kautta ja se tarjoaa mahdollisuuden jo opittujen taitojen vahvistamiseen. (Piaget, 1998, s. 43-

45.) 

Linnilä (2011, s. 183) on havainnut leikistä myös muita muotoja. Kuitenkaan mitkään leikin 

muodot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne esiintyvät päällekkäin täydentäen toinen toi-

siaan. Näin useat leikkimuodot auttavat lasta kehittymään monipuolisesti. Leikin avulla lap-

sen havainnointi- ja reagointikyky aktivoituvat eri aisteilla toimiviksi. Rakenteluleikissä lap-

sen tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, hahmottaminen ja kolmiulotteisen maailman mal-

lintaminen kehittyvät. Erilaisia leluja ja esineitä kuljettamalla lapsen käsitys avaruudellisista 

suhteista, tilasta, ajasta ja omasta kehosta kehittyvät. Luovan leikin avulla lapsi kehittää it-

seilmaisutaitojaan sekä yhteisleikkien avulla sosiaalisuus ja yhteisöllisyys kehittyvät. (Lin-

nilä, 2011. s. 83.) 

Korhosen (2001, s. 38) mukaan pienten lasten leikit muodostuvat pääsääntöisesti esineillä ja 

tavaroilla toimien ja niitä kokeillen. Roolileikit ilmenevät yli 3-vuotiailla lapsilla, selkeim-

min esiopetusikäisillä lapsilla. Roolileikkeihin katsotaan kuuluviksi myös draama-, näy-

telmä- ja ilmaisuleikit. Erilaisten roolien ottaminen mielikuvituksen avulla ovat roolileikkien 

ydin. Esikouluikäiset lapset käyttävät leikkien suunnitteluun ja valmistautumiseen paljonkin 

aikaa ja leikit ovat hyvin kehittyneitä. Nämä leikit suunnitellaan yhdessä ja leikin sisäiset 

säännöt ja roolihenkilöt voivat olla erimielisiä keskenään, eivät kuitenkaan itse leikkijät. 
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Myös sääntöleikit sääntöineen ja leikin etenemisineen sovitaan yhdessä, jotka vaativat lap-

selta monipuolisia sosiaalisia ja kielellisiä taitoja. Sääntöleikit alkavat yleensä esikouluiässä 

ja niihin katsotaan kuuluviksi erilaiset pelit, yhteis- ja perinneleikit ja erilaiset liikuntaleikit. 

(Korhonen, 2001, s. 38.) Heleniuksen & Lummelahden (2013, s. 24) tutkimuksen mukaan 

nuorimpaan ikään palautuvat leikkimuistot ovat esinekeskeisiä, kun taas vanhemmat leikki-

jät muistavat sen, että kenen kanssa leikittiin. 

Piagetin (1962) ajatuksiin viitaten, Linqvist (1998) toteaa, että aikuisen tulee turvata lapsen 

kehitys niin, että aikuinen pysyttelee leikin ulkopuolella antaen tarvikkeet lapsen virikkeiden 

luomiseksi. Tarjoamalla välineet ja ympäristön, aikuinen voi vaikuttaa lapsen leikkiin ja 

leikkimiseen. Leikin tulisi kuitenkin olla itseohjautuvaa, tällä tavoin lapsi vahvistaa tietojaan 

sekä käsittelee ristiriitatilanteita. (Linqvist, 1998, s. 51.) Vuorisen (1998, s. 144) mukaan 

Sigmund Freud, joka kehitti psykoanalyyttisen persoonallisuusteorian, on muokannut teori-

ansa pohjalta psykoanalyyttistä käsitystä leikistä. Linqvist (1998, s. 50) lisää tähän teoriaan 

viitaten, että aikuinen ei saisi puuttua leikkiin koska leikki on lapsen tapa suojautua aikuisten 

maailmaa vastaan. Toisaalta Linqvist (1998) toteaa, että aikuisen esittämät roolihahmot ovat 

tärkeitä, jossa aikuinen toimii leikin välittäjänä vetäen lapsen mukanaan mielikuvitukselli-

seen maailmaan. Jotta leikki voisi kehittyä riittävästi, tulee aikuisen dramatisoida leikkiä. 

(Linqvist, 1998, s. 181.) 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Kiviniemen (2015, s. 77) mukaan tutkimustehtävää rajatessa aineistosta pyritään nostamaan 

se ydinasia, jonka tutkija näkee tulkintojensa kautta tarkastelun keskeisimmäksi asiaksi. 

Tässä tutkimuksessa olen rajannut tutkimistehtävän koskemaan esikoululaisten kokemuksia 

kouluvuodesta ja minkälaisia odotuksia heillä on kouluun siirtymisestä. Tutkimuksen aikana 

tutkimuskysymykset muuttuivat ja lopulta tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: 

1. Millaisia kokemuksia esikouluikäisillä lapsilla on esikoulu vuodesta? 

2. Millaisia odotuksia esikouluikäisillä lapsilla on kouluun siirtymisestä? 

Koska kouluun tutustuminen oli lapsille ajankohtainen aihe tutkimuksen teon aikana ja he 

toivat sen keskusteluissa vahvasti julki, päätin nostaa tutkimuskysymykseksi myös: 

3. Mitä lapset kertovat kouluun tutustumispäivästä? 

Tutkimuksen tarkoitus on antaa nivelvaiheessa työskenteleville aikuisille ja lasten vanhem-

mille lisätietoa siitä, mitä asioita lapset pitävät tärkeinä esikoulussa ja mitä he odottavat kou-

luun siirtymiseltä. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku sisältää tutkimuksen toteutukseen liittyvät eri osa-alueet. Alussa avaan laadulli-

sen tutkimuksen ja narratiivisuuden luonnetta, jonka jälkeen kerron, miten tutkimukseen 

osallistujat ovat valittu ja miten aineisto on kerätty. Lisäksi pyrin lukijalle kertomaan mah-

dollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti aineiston analyysin eri vaiheista. 

4.1 Laadullinen tutkimus ja narratiivisuus 

Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa tutkimuksen eri vaiheet eivät välttämättä ole etukä-

teen jäsenneltävissä selkeisiin eri vaiheisiin, sillä esimerkiksi tutkimustehtävä tai aineiston-

keruuta koskevat ratkaisut voivat muokkautua vähitellen tutkimuksen edetessä. Koska laa-

dullisen tutkimuksen väline aineistonkeruuseen on inhimillinen, eli tutkija itse, aineistoon 

liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan omassa tietoisuudessa koko tutkimus-

prosessin ajan. Näin tutkimustoimintaa voidaan ymmärtää myös oppimistapahtumana. 

Aloittelevan tutkijan yksi ominaisuuksista on halukkuus käsitellä kaikkia mielenkiintoisia 

asioita, jotka tutkija kohtaa tutkimuksen edetessä. Tähän sisältyy riski siitä, että tutkimus on 

hajanainen. Jos aloittelevan tutkijan mielenkiinto kohdistuu liiankin moniin kohteisiin, tut-

kijalla on mahdollista sisällyttää tutkimukseensa runsaasti erilaisia ja eri tyyppisiä aineistoja. 

Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan myös tutkimusasetelmia koskevaa rajaamista. Ra-

jaaminen auttaa mielekkään ja selkeästi rajatun ongelmanasettelun löytymistä. (Kiviniemi, 

2010, s. 70, 73.) 

Laadullisessa tutkimuksessa on kysymys siitä, millaiset mahdollisuudet ovat toisen ymmär-

tämiselle. Kysymys on kaksiosainen. Ensinnäkin, miten haastattelijan (tutkijan) on mahdol-

lista ymmärtää haastateltavaa eli siis toista ihmistä. Toisekseen on kysymys siitä, miten joku 

toinen ihminen ymmärtää tutkijan (haastattelijan) laatimaa tutkimusraporttia. Laadullisen 

tutkimuksen yksi peruskulmakivistä on havaintojen teoriapitoisuus. Havaintojen teoriapitoi-

suus tarkoittaa sitä, että millaisia käsityksiä yksilöllä on ilmiöstä, millaiset ovat tutkittavat 

ilmiöt tai millaiset välineet ovat tutkimuksessa käytössä. Nämä kaikki vaikuttavat tutkimuk-

sen tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 20, 68-69.) Kun tutkija tavoittelee tietoa tietyn 

otoksen kokemuksista, on laadullinen tutkimusote silloin erityisen sopiva. Myös silloin laa-

dullinen tutkimusote on sopiva, kun tutkija tutkii aitoja, luonnollisia tilanteita sekä haluaa 

saada tietoa syy-seuraussuhteista, jotka liittyvät edellä mainittuihin tilanteisiin. (Metsä-

muuronen, 2006, s. 88.) 
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Narratiivisuus tulee latinan kielen sanoista narratio ja narrare, englannin kielessä sanat ovat 

vakiintuneet sanoiksi narrative ja narrate. Narratio/narrative tarkoittavat kertomusta ja nar-

rare/narrate tarkoittavat kertomista. Suomessa käsite ei ole vakiintunut.  (Heikkinen, 2010, 

s. 143.) Narratiivinen tutkimusote huomioi yksilöiden elämät heidän itsensä kokemina sekä 

huomioi sen, miten yksilöt antavat merkityksiä asioille omien tarinoidensa kautta. Narratii-

visessa tutkimuksessa tutkija ja tutkittava pyrkivät yhteiseen merkityksen luomiseen. (Heik-

kinen, 2010, s. 156-157.) Vaikka narratiivinen tutkimus on kiinnostunut ihmisten yksilölli-

sistä kokemuksista ja heidän elämästään nimenomaan kertomuksina, eivät nämä asiat tee 

kuitenkaan varsinaista tutkimusta. Jotta voidaan puhua narratiivisesta tutkimuksesta, tutki-

jan tulisi tulkita kerrottua ja kyettävä poimimaan keskeiset merkitykset kertomuksista. 

(Lichtman, 2013, s. 95.) Brinkmann & Kvale (2009, s. 153) lisäävät, että näin toimiessaan 

tutkija kirjoittaa kertomusta uudelleen tekemällä tulkintoja ja huomioimalla asioita. Chase 

(2005, s. 265) muistuttaa, että kertomusten avulla kerrotaan ja kuvaillaan tapahtunutta, jonka 

lisäksi ne voivat ilmaista erilaisia tunteita, tulkintoja ja ajatuksia. Vaikka narratiivinen tutki-

mus käsittelee ajallisia prosesseja, kuitenkin sillä pyritään saamaan selville se tieto, miten 

kertoja tulkitsee menneisyyttään kerronta hetkellä (Hänninen, 2010, s. 166). 

Tiukimman ja vaativimman merkityksen mukaan narratiivi on kertomuksellinen piirre, jossa 

tapahtumassa tai tapahtumasarjassa täytyy olla juoni, josta löytyy alku, keskikohta ja loppu. 

Kevyemmän määrittelyn mukaan narratiivi on kerrontaan perustuva aineisto, jonka analyy-

siin tarvitaan tulkintaa (Saaranen & Eskola, 2004, s.148). Perttula (2006, s. 140) muistuttaa, 

että tutkimukseen osallistuvat ihmiset jakavat ja kuvaavat kokemuksiaan jollain tavalla, jo-

ten tutkijan ollessa kiinnostunut ihmisten kokemuksista, voi hän käyttää mitä tahansa hy-

väksi katsomaansa tapaa hankkiessaan empiiristä tutkimusaineistoa. 

4.2 Tutkittavien valinta 

Aineistoon valikoidut lapset (sekä vanhemmat) olivat tutkimuksen tekijälle tuttuja, sillä 

tein kyseiseen päiväkotiin yhden harjoittelun kandidaattivaiheen opiskelujen aikana. Tutki-

mukseeni osallistui 7 esikoululaista, joista 4 oli tyttöjä ja 3 oli poikaa. Tutkimuksessa 

esiintyvät lasten nimet ovat muutettu muotoon A, B, C, D, E, F ja G. Alun perin oli tarkoi-

tus ottaa lapsiryhmän kaikki kokopäiväiset lapset (9) mukaan tutkimukseen, mutta näistä 

kaksi lasta oli siirtynyt kokopäiväisistä esikoululaisista puolipäiväisiksi esikoululaisiksi eli 

he lähtivät kotiin aina esikoulupäivän jälkeen puolen päivän maissa. Käytännöllisistä syistä 



18  

 

  

tutkimuksen teko oli mahdollista vain iltapäiväisin. Toinen puolipäiväiseksi siirtynyt lapsi 

olisi halunnut osallistua tutkimukseen, joka ilmenee seuraavasta keskustelusta: 

” Milloin nä Pasi haastattelet minua ku oon puokkari?” Vastasin, että ”no en varmaan pysty 

haastattelemaan sinua, ku tuun aina vasta ruuan jäläkeen (iltapäivällä) päiväkodille ja nä 

oot jo lähteny kottiin. Ja ku teillä on kevätjuhliin valamisteluja ja muita juttuja aina aamu-

päivisin, niin sillon ei voija valitettavasti haastatteluhommaa tehä”. 

Asia selvästi lasta harmitti, mutta hetken keskustelun jälkeen lapsi lähti jo muiden lasten 

mukaan leikkeihin. Myös muiden ryhmien lapset olivat halukkaita osallistumaan tutkimuk-

seen, mutta he ymmärsivät, kun kerroin, että tällä kertaa tutkimukseen osallistuu vain Tuija-

opettajan (nimi muutettu) ryhmän lapset. Tuija-opettajan ryhmä oli se ryhmä, jossa suoritin 

harjoittelun. Tuijan kanssa sovimme, että tutkimukseen osallistuu vain hänen ryhmänsä lap-

set. Tähän päädyttiin siitä syystä, että Tuijan ryhmän lapset olivat minulle tutuimpia, toisek-

seen yhden ryhmän lapsimäärän katsoimme olevan riittävän suuri tutkimuksen toteutumisen 

kannalta. Muut lapset olivat kanssaeläjinä tutkimuksen teossa siten, että he seurasivat tutki-

mukseen osallistuneiden lasten kuvien ottamista ja keskustellen kuvista kuvan ottajan ja tut-

kijan kanssa. Lisäksi muutama tutkimukseen kuulumaton lapsi kävi tabletilla kuvaamassa 

haluamiaan asioita. 

4.3 Tutkimuksen aineiston keruu 

Aineisto on kerätty toukokuussa 2016 Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta päiväkodista. Tut-

kimuksen ajankohta oli otollinen siinä mielessä, että lapset olivat muutamaa viikkoa ennen 

käyneet tutustumassa tulevaan koululuokkaansa. Näin tutkimuksen ajankohta mahdollisti 

tutkimukseen osallistuvia lapsia kertomaan lähimuistissa olevista kokemuksista kouluun tu-

tustumispäivään liittyen ja jakamaan odotuksiaan tulevasta kouluun siirtymisetä.  Esikoulu-

vuoden lähestyessä loppuaan, lapsilla oli kerennyt kertyä erilaisia kokemuksia, jotka olivat 

tutkimuksen kannalta tärkeitä. Lisäksi kouluun tutustumispäivä mahdollisti lapsilla ajatusten 

heräämisen kouluun siirtymisestä. Ennen tutkimusta olin yhteydessä ryhmän lastentarhan-

opettajaan ja kysyin hänen mielipidettään tutkimuksen tekemiseen ja sitä, että onko tutki-

muksen teko mahdollista päiväkodissa olevien kevätkiireiden johdosta. Lastentarhanopettaja 

oli suostuvainen tutkimuksen tekoon, joten sovimme, että kunhan olen saanut päiväkodin 

johtajalta sekä kaupungilta luvan tutkimuksen tekoon, voimme kysyä tutkimusluvat lapsilta 
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ja lasten vanhemmilta. Päiväkodin johtajan kanssa lupa tutkimukselle tuli muutaman teksti-

viestittelyn jälkeen. Kaupungilta, lasten vanhemmilta ja lapsilta lupa saatiin paperiversioin, 

jotka löytyvät tutkimuksen liitteistä.  

Tutkimusta varten kävin päiväkodilla yhteensä viitenä eri päivänä. Ensimmäisenä päivänä 

kerroin lapsille, mitä varten tulin päiväkodilla käymään. Tarkoitukseni ja kiinnostukseni oli 

saada selville lasten ajatuksia ja kokemuksia kuluneesta esikouluvuodesta sekä heidän miet-

teitään lähestyvästä koulun aloituksesta. Ryhmän lastentarhanopettaja oli jo aiemmin lapsille 

tulostani kertonut ja lastentarhanopettajan mukaan lapset odottivat innolla, että saavat osal-

listua tutkimuksen tekoon. Lisäksi ensimmäisenä päivänä lapset täyttivät tutkimuslupalapun, 

jossa he osoittivat suostuvansa osallistumaan tutkimukseeni. Tutkimuslupalapussa lapsilla 

oli mahdollista värittää tietynlainen hymiö vastaamaan sitä, että haluaako osallistua tutki-

mukseen vai ei. Kaikki lapset halusivat osallistua tutkimukseen. Toisena päivä lapset ottivat 

tabletilla kuvia niistä asioista ja paikoista esikoulun tiloissa, jotka kokivat mukaviksi ja mie-

leisiksi. Tutkija tulosti jokaiselle lapselle hänen valitseman kuvan, jota hän piti tärkeimpänä 

ja toi sen lapsille seuraavalla tapaamiskerralla. Lapset ottivat kuvia vaihtelevan määrän, vä-

hiten kuvia ottanut lapsi otti 8 kuvaa ja eniten kuvia ottanut lapsi otti 18 kuvaa. 

Seuraavat kolme päivää teimme lasten kanssa haastatteluja (jatkossa käytän haastattelujen 

tilalla sanaa keskustelu, kts. s. 14) yksitellen rauhallisessa tilassa. Näin pyrin varmistamaan 

sen, että lapsi kykenisi keskittymään aiheeseen ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Lisäksi 

halusin keskustella lasten kanssa yksitellen, näin saisin jokaisen lapsen omat, yksilölliset 

kokemukset ja näkemykset paremmin esiin verrattuna ryhmätilanteessa suoritettavaan kes-

kusteluun. Myös jokaisen lapsen ääni tulee kuulluksi eikä se jää mahdollisten puheliaimpien 

lasten kertomusten taustalle.  

Kuitenkin muutaman kerran keskustelutilanne keskeytyi, kun muut lapset kävivät keskuste-

luun osallistuvalle lapselle ja/tai tutkijalle asioitaan kertomassa. Nämä tilanteet eivät kuiten-

kaan olleet niin häiritseviä, että niistä olisi ollut haittaa tutkimuksen teon kannalta. Haastat-

telutilanteessa käytettiin apuna lapsen ottamia valokuvia, joista lapsi valitsi yhden kuvan, 

joka tulostettiin muistoksi lapselle. Valokuvien pohjalta keskustelimme kuluneesta esikou-

luvuodesta ja mietimme, mitä tuleva syksy tuo tulleessaan, kun uusi ja jännittävä vaihe lap-

sen elämässä eli koulu alkaa. Lapsi selaili itsenäisesti ottamiaan kuvia ja kertoi omin sanoin 

haluamiaan asioita kuviin liittyen, tutkijan esittäessä tarkentavia kysymyksiä kuvaan ja lap-

sen kokemuksiin. Keskustelut olivat kestoltaan 15-30 minuuttia pitkiä, jotka tallennettiin. 
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Ennen nauhoituksen alkua testasimme nauhurit ja leikimme sillä, mm. kuunnellen omaa ään-

tämme. Oman äänen kuuleminen oli hauskaa ja nauhuriin tutustuminen etukäteen auttoi lasta 

unohtamaan nauhurin olemassaolon keskustelun ajaksi. Kyseiseen toimintamalliin viittaa 

myös Aarnos (2001, s. 147), jonka mukaan nauhurin tuomaa jännitystä voi purkaa alku-

leikillä, jossa laulua, puhetta sekä huutoa äänitetään ja sitten kuunnellaan sitä. Tässä tutki-

muksessa nauhoitettua materiaalia tuli yhteensä noin 150 minuuttia. 

4.4 Haastattelun rooli tutkimuksessa  

Tutkimuksen haastatteluosuus on strukturoimaton haastattelu, josta käytetään myös nimi-

tystä avoin haastattelu. Hirsjärven & Hurmeen (2011, s. 45-46) mukaan strukturoimatto-

massa haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä, jossa haastattelijan tulisi syventää haas-

tateltavan vastauksia ja siten rakentaa haastattelun jatko. Strukturoimaton haastattelu on 

luonteeltaan keskustelunomainen, jossa haastateltavan vastaus synnyttää seuraavan kysy-

myksen. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 45-46.) Laine (2010, s. 37) lisää, että toisen kokemuk-

siin päästään paremmin käsiksi, kun haastattelussa käytetään apuna esimerkiksi kuvia. Fon-

tana & Frey (2000) jatkavat, että haastattelu on ihmistieteissä yksi käytetyimmistä tutkimus-

menetelmistä, vaikka haastattelujen vastauksissa on mahdollisuus monitulkintaisuuteen.  

Lasten haastattelujen käyttö on lisääntynyt, kuitenkin kvalitatiivista haastattelua menetel-

mänä on tarkasteltu melko vähän. Menetelmällisiä lähtökohtia on pohdittu muun muassa 

haastattelun eettisiin kysymyksiin, tutkimuslupaan, lapsen kehitystasoon, lapsen ja aikuisen 

suhteeseen sekä kysymysten muotoilemiseen liittyen. Lähtökohtana on ollut lapsen haastat-

telun vuorovaikutuksellisuus, jossa haastattelijan rooli on nähty tärkeäksi siinä, miten lapsen 

ääni esiintyy keskustelussa. Kuitenkaan vuorovaikutuksen elementtejä ja toteutumista sekä 

haastattelijan osuutta lapsen äänessä ei ole kuitenkaan pohdittu tarkemmin. (Alasuutari, 

2005, s. 145.) Haastattelun tarkoitus ei ole tehdä haastattelijasta täysin neutraalia koska haas-

tattelutilanne on vuorovaikutteinen. Haastattelijan tarkentavat kysymykset ja erilaiset eleet 

auttavat haastateltavaa tarinan kerronnassa ja näin haastattelija on yhdessä haastateltavan 

kanssa tuottamassa tarinaa. (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 153-155.) Haastattelun katsotaan 

olevan nauhoitettua vuorovaikutusta. Siinä haastattelija on osana sosiaalista todellisuutta. 

Haastattelun avulla pyritään saamaan tietoa elämäntarinoista ja kokemuksista, näin haastat-

telijan vastaukset tulevat esiin usein kertomusten muodossa. (Czarniawska, 2004, s. 47-51.) 
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Hirsjärven & Hurmeen (2001, s. 129) mukaan esikoululaisen haastattelua rajoittavat useat 

seikat, muun muassa sanavaraston pienuus. Hirsjärvi & Hurme (2011) viittaavat Garbari-

noon ja Scottiin (1992), jotka suosittelevat lapselle esitettävän kolmesta viiteen sanaan kä-

sittäviä kysymyksiä. Kysymyksissä esiintyvät sanat tulisivat olla lapselle jo entuudestaan 

tuttuja koska vastaukset voivat olla usein pintapuolisia ja lyhyitä. Lapsen on vaikea keskittyä 

pitkiä aikoja, joten se voi olla myös häiritsevä tekijä. Tästä syystä haastattelujen tulisi olla 

lyhyitä, noin 15-20 minuutin mittaisia.  (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 129-130.) 

Kyrönlampi-Kylmänen (2007, s. 74) muistuttaa tutkimuksessaan, että vaikka lapsi voi halu-

tessaan päättää haastattelun keston, ei moni lapsi kuitenkaan tähän sanallisesti kykene. Tässä 

tutkimuksessa kaksi osallistunutta lasta kykeni sanallisesti kertomaan, että he eivät enää jak-

saisi keskustella asioista. Pienen motivoinnin avulla (esimerkiksi selailimme uudelleen lap-

sen ottamia valokuvia) lapsi jaksoi vielä hetken aikaa keskittyä aiheeseen, jonka jälkeen lo-

petimme keskustelun ja lapset palasivat jatkamaan leikkejään toisten lasten kanssa. Kyrön-

lampi (2014, s. 292) nimeää tutkimuksessaan tilanteen, jossa tutkija haastattelee lasta valo-

kuvien ja puhumisen avulla, keskusteluksi, ei niinkään haastatteluksi. Koin itse haastattelu-

tilanteet samalla tavoin, joten haastattelu-sanan sijaan keskustelu-sana on luontevamman ja 

asiallisemman oloinen tähän tutkimukseen. 

Tutkimuksen aineiston keruu oli ajankohtaan nähden otollinen, jossa lapset olivat muutamaa 

viikkoa ennen tutkijan tuloa päiväkodille käyneet tutustumassa tulevan ykkösluokkansa op-

pilaisiin ja opettajaan. Lisäksi koin olevani mielekkäässä asemassa, kun jokainen tutkimuk-

seen osallistunut lapsi oli entuudestaan tuttu ja ymmärtääkseni olin voittanut heidän luotta-

muksensa puolelleni. Hirsjärvi & Hurme (2011, s. 130) muistuttavatkin, että lapsi voi vie-

rastaa haastattelijaa, jos hän ei ole entuudestaan tuttu. Lasten ollessa tuttuja, helpotti se tut-

kimuksen aineistonkeruuta huomattavasti ja koen tämän asian lisäävän tutkimuksen luotet-

tavuutta.  

4.5 Aineiston analyysi 

Analyysin perustana pidetään aineiston kuvailemista, jolla pyritään saamaan selville henki-

löiden, tapahtumien tai kohteiden ominaisuuksia tai piirteitä. Yleensä pyrkimyksenä on vas-

tata kysymyksiin kuka, missä, milloin, kuinka paljon ja kuinka usein. Ilmiön sijoittamista 

aikaan, paikkaan ja siihen kulttuurin, johon ilmiö kuuluu, pidetään kuvauksissa tärkeänä. 

Analyysin olennaisena osana on myös aineiston luokittelu, joka luo pohjan tai kehyksen, 
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jonka avulla haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita, yksinkertaistaa ja tiivistää. 

Luokittelu on välttämätöntä aineiston vertailussa ja tapausten tyypittelyssä sekä jäsentäen 

tutkittavaa ilmiötä vertailemalla aineiston eri osia keskenään. Aineiston yhdistelyn tarkoitus 

on löytää luokkien esiintymisen välille säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia. Tut-

kija tarkastelee luokitettua aineistoa omasta ajatusmaailmastaan käsin tarkoituksenaan ja 

pyrkimyksenään ymmärtää ilmiötä monipuolisesti sekä kehittämään sellaisen teoreettisen 

näkökulman tai mallin, johon luokitellun aineiston sijoittaminen on mahdollista. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2011, s. 145-147, 149-150.) 

Laadullinen analyysi voidaan Tuomen & Sarajärven (2009) mukaan jakaa kolmeen eri ana-

lyysiin, jotka ovat aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialähtöinen analyysi. Aineistoläh-

töisen analyysin tarkoitus on pyrkiä saamaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus, 

jossa analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mu-

kaisesti. Analyysiyksikköjä ei valita etukäteen eikä aiemmat havainnot, tiedot tai teoriat tut-

kittavasta ilmiöstä pitäisi olla missään tekemisissä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen 

kanssa. Teoria koskee siten vain analyysin toteuttamista. Aineistolähtöinen tutkimus on 

haastava toteuttaa, koska on hyväksytty periaate, että havainnot ovat teoriapitoisia. Tämä 

asiaa juontaa juurensa siitä, että onko tutkija kykenevä tekemään analyysia aineiston tiedon-

antajien ehdoilla vai ohjaako ajatusta omat ennakkoluulot. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95-

96.) 

Teoriaohjaavassa analyysissa (teoriasidonnainen analyysi) on teoreettisia kytkentöjä, jotka 

eivät pohjaudu kuitenkaan suoraan teoriaan, mutta teoria voi toimia apuna analyysin ete-

nemisvaiheessa. Teoriaohjaavassa analyysissa aikaisempi tiedon merkitys ei testaa teoriaa, 

vaan antaa siihen uusia ajatusmalleja. Myös tässä analyysin mallissa analyysiyksiköt vali-

taan aineistosta aikaisemman tiedon ohjatessa ja auttaessa analyysiä. Teorialähtöinen ana-

lyysi on perinteinen analyysimalli, joka nojaa johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktori-

teetin esittämään ajatteluun. Aineistoa ohjaa valmis, jo tiedetty tieto, jonka perusteella luo-

daan analyysimalli. Tämä analyysimalli pyrkii testaamaan aiempaa tietoa uudessa konteks-

tissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 96-97.)  

Koska tässä tutkimuksessa oli käytössä lasten ottamia valokuvia, Aarnos (2001, s.147) muis-

tuttaa, että kun tutkija on aineiston tulkinta vaiheessa, on valokuvista ja muista aineistoista 
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apua palauttaen mieleen myös muistiin merkitsemätöntä. Tämä toteutui myös tämän tutki-

muksen teossa, muutamat mieltä askarruttaneet asiat olivat helppo tarkistaa lasten ottamista 

valokuvista ja liittää valokuva lasten kanssa käytyyn keskusteluun. 

Litteroituani haastattelut tekstimuotoon, luin tekstit useaan kertaan. Tällä tavoin pääsin pa-

remmin ymmärtämään lasten kertomuksia. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 20 A4-sivua. Ni-

mesin haastatellut lapset yksinkertaiseen muotoon: Lapsi A, Lapsi B jne. Alleviivasin teks-

teistä niitä asioita, jotka jollain tavalla liittyivät lasten kokemiin asioihin ja mielipiteisiin 

joko esikouluun tai kouluun siirtymiseen liittyvistä asioista. Jatkokäsittelyä helpottaakseni 

alleviivasin esikoulua ja kouluun siirtymistä koskevat asiat eri värein. Lisäksi käytin väriky-

nää alleviivatessani tekstistä kaikki asiat, jotka liittyivät lasten kokemuksiin kouluun tutus-

tumispäivästä. Muutaman kerran kuuntelin vielä kahden lapsen kohdalla haastatteluja uu-

demman kerran saadakseni selville lasten kokemuksiin liittyviä asioita, jotka olin litteroinut 

epäselvästi. 

Heikkinen, (2010) viittaa Polkinghorneen (1995), joka on jakanut narratiivisen aineiston kä-

sittelytavan kahteen kategoriaan, jossa erotellaan narratiivien analyysi ja narratiivinen ana-

lyysi. Narratiivien analyysissä kiinnitetään huomiota kertomusten luokitteluun esimerkiksi 

kategorioiden avulla. Narratiivisessa analyysissa pyritään puolestaan tuottamaan uusia ker-

tomuksia aineiston kertomusten pohjalta. (Heikkinen, 2010, s. 149.) Tässä tutkimuksessa ei 

ollut tarkoitus luoda uusia kertomuksia vaan tutkia ja analysoida lasten kokemuksia ja käsi-

tyksiä kertomusten muodossa, joten narratiivien analyysin avulla toteutuu merkityssisältöjen 

etsimien paremmin verrattuna narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysin lisäksi tässä 

tutkimuksessa on käytetty teoriaohjaavaa analyysia, jossa edellisiä tutkimuksia, huomioita 

ja teorioita on peilattu saatuihin tuloksiin niin, että ne auttavat analyysin rakentumisessa. 

Analyysi tehdään kolmivaiheisena prosessina. Ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi 

eli pelkistäminen. Toisessa vaiheessa aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmannessa 

vaiheessa aineisto abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 108.) 

Pelkistämisessä aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksiin kuvailevia ilmaisuja, 

jotka erotellaan esimerkiksi erivärisillä kynillä. Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimusteh-

tävä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109.)  Taulukko 1 kuvaa aineiston redusointia eli pelkis-

tämistä. 
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Taulukko 1.  Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

”Muistan, kun yhessä kyltissä luki Oulu. 

Ensin osasin kuitenkin oman nimen. Ja 

pluslaskujaki ossaan, 10+4=14, 

20+20=40.” 

Esimerkki oppimisesta 

Toinen vaihe eli klusterointi ryhmittelee ilmaisut tarkasti läpikäyden. Tässä vaiheessa ai-

neistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Aineiston tiivistyessä samaa tarkoitta-

vat asiat yhdistetään yhdeksi luokaksi ja nimetään sisältöä kuvaavaksi. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 110.) Taulukossa 2 kuvataan aineiston klusterointia eli ryhmittelyä. 

Taulukko 2.  Esimerkki aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Esimerkki oppimisesta Oppimisen vahvistuminen 

Analysoinnin viimeinen eli kolmas vaihe on abstrahointi eli käsitteellistäminen. Abstrahointi 

erottaa tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon, jonka jälkeen valikoidun tiedon avulla muo-

dostetaan teoreettisia käsitteitä. Empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin, tulok-

sissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostetut teemat ja johtopäätösten tekemisessä tut-

kija pyrkii ymmärtämään asioiden merkitystä tutkittaville. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 111, 

113.) Taulukko 3 kuvaa aineiston abstrahointia eli käsitteellistämistä. 

Taulukko 3.  Esimerkki aineiston abstrahoinnista eli käsitteellistämisestä.  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Oppimisen vahvistuminen Opiskeluun orientoituminen Esikoululaisten akateemiset 

taidot 

Tässä tutkimuksessa lasten kokemuksia esikouluvuodesta – osioon muodostui yhteensä 

kaksi eri pääluokkaa. Pääluokat ovat: 

- Tyttöjen ja poikien leikkien erilaisuus 

- Esikoululaisten akateemiset taidot 
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Tutkimuksen lasten odotuksia kouluun siirtymisestä – osioon eri pääluokkia muodostui yh-

teensä kolme.  

- Leikin vähyys 

- Tehtävien tekeminen 

- Innokkuus 

Alla olevat taulukot ovat esimerkkejä aineiston analyysista lasten odotuksia kouluun siirty-

misestä – osioon. 

Taulukko 4.  Esimerkki aineiston redusoinnista. 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

”Koulussa ei oo mukava tehä tehtäviä, 

koska ne on pitkiä. Siellä ei leikitä, ku teh-

hään niitä läksyjä. Ja kotona tehhään koti-

läksyjä. Harjotellaan niitä vaikeita tehtä-

viä.” 

Tehtävien ja läksyjen tekeminen 

Taulukossa 4 alkuperäisilmaus on pelkistetty eli redusoitu muotoon ”tehtävien ja läksyjen 

tekeminen”. 

Taulukko 5.  Esimerkki aineiston klusteroinnista. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Tehtävien ja läksyjen tekeminen Huoli muutoksesta 

Pelkistetyn ilmauksen jälkeen tapahtuu klusterointi, jossa pelkistetystä ilmauksesta muodos-

tetaan alaluokka (Taulukko 4.). 

Taulukko 6.  Esimerkki aineiston abstrahoinnista. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Huoli muutoksesta  Leikin vähyys 

Alaluokan muodostamisen jälkeen muodostetaan yläluokka, jonka jälkeen muodostetaan ai-

neiston pääluokka (Taulukko 6.). 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset. Luvussa 5.1 esittelen jokaisen tutkimukseen 

osallistuneen lapsen henkilökohtaiset kokemukset esikouluvuodesta. Luvussa 5.1.1 esittelen 

tässä tutkimuksessa nousseita eroja tyttöjen ja poikien leikeissä, joita vertaan aiempiin tut-

kimuksiin. Luvussa 5.1.2 kerron lasten opettelemia ja oppimia asioita liittyen akateemisiin 

taitoihin. Luku 5.1.3 toimii yhteenvetona lasten kokemuksille esikouluvuodesta. 

Luvussa 5.2 vastaan toiseen tutkimuskysymykseen, millaisia odotuksia lapsilla on kouluun 

siirtymisestä. Alaluvuissa 5.2.1-5.2.3 selviää lasten odotuksia kouluun siirtymisestä, joita 

olivat leikin vähyys, tehtävien tekeminen ja innokkuus. Alaluku 5.2.4 on yhteenveto lasten 

odotuksista kouluun siirtymisestä.  Luvussa 5.3 esitän lasten kokemuksia kouluun tutustu-

mispäivästä.  

5.1 Lasten kokemuksia esikouluvuodesta  

Kuva 1. Lapsi A:n valitsi valokuvakseen esikoulukirjan. 

Kuvassa 1. on A:n valitsema mieluisin kuva, jonka hän valitsi usean kuvan joukosta. Lapsi 

kertoi, että halusi ottaa tämän kuvan muistoksi itselleen siitä syystä, koska eskarikirja on 

ollut mukavin asia eskarissa eikä hän halua unohtaa sitä. Lisäksi lapsi kertoi, että kirja on 

muistona eskarista ja tehdyistä tehtävistä, joita voi katsoa sitten kun on iso. Seuraava totea-

mus kertoo lapsen epäilevän, että ei olisi oppinut esikoulussa enempää: ”noku me on tehty 
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melekeen kaikki tehtävät siitä kirjasta, ku me tänäänki tehtiin”. Lukemaan lapsi muisteli 

oppineensa esikouluvuoden aikana, mutta ei kuitenkaan päiväkodissa, vaan kotona. Lapsi 

piti tärkeänä esikoulun lukujärjestystä:  

”Me ollaan nyt tässä..ja ko mennään tarhaan, ekana mennän aamupalalle ja sitte saa vähä 

aikaa leikkiä ja sitte mennään ulos, sitte on kynätehtäviä ja sitten sen jälkeen..niin..niinniin 

syyään ja sitte mennään satuhetkelle, leikitään, välipalalle, ulos ja kottiin. Tietää aina mitä 

on.” 

Eskarikirjan lisäksi lapsi tykkäsi leikkiä eri leikkejä, niin yksin kuin kavereidenkin kanssa. 

Tylsintä lapsen mukaan oli silloin, kun ei ollut kavereita. Leikeistä varsinkin eläinleikit oli-

vat tärkeitä, niin esine-kuin mielikuvituksen tuottamat eläinleikit. Lapsi kertoi myös ulkoilun 

olevan mukavaa ja siellä he olivat olleet niin pitkään, että melkein kerkesi laskea sataan asti. 

Myös Kyrönlampi-Kylmäsen (2010, s. 199) tutkimus tukee näkemystä siitä, että leikit ikä-

tovereiden kanssa antavat iloa lapsen elämään ja leikin aikana lapset voivat kommunikoida 

tasavertaisesti toistensa kanssa. 

Kuva 2. Lapsi B valitsi valokuvakseen legoleikit. 

Kuvassa 2. on B:n valitsema mieluisin kuva, joka kuvaa lapsen lempitekemistä eskarissa. 

Lapsi kertoi tykkäävänsä todella paljon erilaisista rakennusleikeistä ja varsinkin legojen 

kanssa oli mukava leikkiä. Lisäksi yhteisölliset leikit kuten kauppaleikki, rosvoa ja poliisia-

leikki sekä kotisleikki olivat mukavia leikkejä. Uimakoulussa ja jumpissa käynti oli myös 
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ollut mukavaa. Tutkijan esittämään kysymykseen, että mikä on ollut eskarissa mukavaa, an-

toi lapsi kattavan vastauksen: 

”Joka päivä mä leikin!” 

Kirjatehtävien lapsi kertoi joskus olevan tylsiä, varsinkin sellaisten, jotka olivat helppoja. 

Helpoissa tehtävissä kesti niin vähän, jonka takia hän ei niistä tykännyt. Lapsi tykkäsi vai-

keista tehtävistä, koska niiden tekeminen kesti pidemmän aikaa. Hän kertoi oppineensa lu-

kemaan aivan esikouluvuoden alussa, tosin he eivät olleet vielä opetelleet yhtään kirjaimia. 

Lapsi muisteli oppineensa lukemaan tällä tavoin: 

”Muistan ku yhessä kyltissä luki Oulu. Ensin osasin kuitenkin oman nimen.” 

Myös matemaattisia tehtäviä lapsi kertoi harjoitelleensa esikouluvuoden aikana, pluslas-

kuista nimesi yhtälöt 10+4=14 ja 20+20=40. Hän kertoi harjoitelleensa laskutehtäviä myös 

kotona ja että esikoulussa ”isoin” lasku oli ollut 5+5. Silloin lapsi kertoi olleen tylsää, kun 

itse oli nopeasti saanut laskut laskettua, kertoi kuitenkin sitten päässeensä heti leikkimään, 

joka oli mukavaa. Myös Karikoski (2008, s. 134) viittaa tutkimuksessaan kouluun lähtevään 

lapseen, joka on valmistautunut kouluun lähtemiseen muun muassa opetellen numeroita ja 

kirjaimia sekä harjoitellut ryhmässä toimimista. 

Yllä olevia lapsen mainitsemia asioita hän ei kokenut asioiksi, joita ovat harjoitelleet koulua 

varten. Alla oleva toteamus sen sijaan kuvasti lapsen mielestä kouluun liittyviä harjoituksia: 

”No että pittää kuunnella opettajaa. Ei niin paljo kuitenkaan. Mutta piti aina kuunnella.” 

Kuva 3. Lapsi C valitsi valokuvakseen legolinnan. 
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Kuvassa 3. on C:n suosikki eskarivuodelta. B:n tavoin C tykkäsi leikkiä erilaisten rakennus-

palikoiden kanssa, legot olivat myös hänen suosikkilelujaan. Lapsi aikoi näyttää valitse-

maansa kuvaa kaverilleen, jonka lisäksi sanoi, että ”mulla on paras paikka seinälle sille!”. 

Lapsi ei nimennyt juuri muita mukavia tekemisiä esikouluvuoden ajalta legojen rakentami-

sen lisäksi. Kun tutkija kysyi, että tekeekö lapsi legoja myös kotona ollessaan, vastasi hän 

näin: 

”No en hirveesti, mä oon kotona eniten pihalla.” (Lapsi C.) Tämän pohjalta tutkija esitti 

jatkokysymyksen, että käytiinkö esikoulussa pihalla. Tähän lapsi vastasi myönteisesti ja ker-

toi, että pihalla on ollut mukava leikkiä erilaisia leikkejä muiden poikien kanssa. Lisäksi 

lapsi kertoi oppineensa vähän kirjoittamaan esikouluvuoden aikana. ”Vähän” tarkoittaessa 

sitä, että hän oppi kirjoittamaan oman nimensä isoilla kirjaimilla. Lukemaan lapsi ei vielä 

ollut oppinut. Kess (2001) viittaa tutkimuksessaan Ledgeriin, Smithiin & Richiin (1998), 

joiden tutkimuksessa useat lapset pitivät koulua oppimisen paikkana. Koulussa lapset pys-

tyivät valitsemaan samantapaisia tekemisiä päiväkotiin verrattuna vain välitunneilla ja ruo-

katunneilla. Kess viittaa myös Pramlingin, Klerfeltin & Williams Graneldin (1995) tutki-

mukseen, jossa lasten näkökulma päiväkotikulttuurin sisälsi muun muassa vapautta, valin-

nanmahdollisuuksia ja leikkiä koulukulttuuriin verrattuna, koulukulttuuriin katsottiin kuulu-

vaksi vaikeammat asiat ja päiväkotimaailman ollessa sallivampaa koulumaailman verrat-

tuna. (Kess, 2001, s. 111-112.) 

Kysymykseen ”onkos joku ollut sitten tylsää tekemistä” lapsi vastasi näin:  

”No vähän tylsempää ollu tuo tehtävien tekeminen. Koska ne on vähän semmosia..ejjoo mun 

lempipuuhaa.” (Lapsi C.) Rusasen (2008, s. 87) tutkimuksessa käy ilmi, että esikoulun teh-

täväkirjoja pidettiin ikävystyttävänä asiana, lapset olisivat halunneet enemmän aikaa sisällä 

tapahtuvaan leikkiin. 
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Kuva 4. Lapsi D valitsi valokuvakseen esikoulun säännöt. 

Kuvassa 4. on eskarisäännöt, jotka aikuiset ja lapset ovat tehneet yhdessä esikouluvuoden 

alussa. D halusi valita tämän kuvan muistoksi siitä syystä, että tämän avulla muistaa hyvät 

säännöt. Lisäksi hän kertoi, että tämän kuvan avulla voi opetella lukemaan, jos aapinen sat-

tuisi olemaan hukassa. Kysymykseen ”no ossaakko nä lukia vielä” lapsi vastasi seuraavaa: 

”Pikkusia, sellasia lyhyviä sanoja, niinku jonku tän kokosia (näyttää pientä legopalikkaa)” 

(Lapsi D.) 

Kirjoittamaan lapsi oli oppinut esikouluvuoden aikana, omien puheidensa mukaan ”No 

oman perheen nimen ja vähä muitaki. Mutta meijän perheen yhen nimeä en ossaa iliman 

apua (toisen vanhemman)”. (Lapsi D.) Korkeamäki (2001, s. 69) muistuttaa, että vaikka 

lukemaan ja kirjoittamaan oppimista tarkastellaan usein kouluopetuksen näkökulmasta kä-

sin, on lapsilla jo ennen tätä kuitenkin koettuna paljon kirjoitetun kielen oppimisesta eri yh-

teyksissä, joissa he ovat saaneet tietoa ja ymmärrystä kirjoitetun kielen toiminnasta. Mate-

maattisia taitoja lapsi kertoi myös harjoitelleensa: ”kertolaskuja tai no yhistettylaskuja..niin 

ja vähän miinuslaskuja..joissa vähennettään niin sitäki mä oon vähän harjotellu”. (Lapsi 

D.) 

Lapsi kertoi esikoulussa mukavinta olleen pelaamisen, niin erilaisilla välineillä, kuten erilai-

silla palloilla ja mailoilla, kuin myös lautapelien pelaaminen oli ollut mukavaa tekemistä. 

Lapsi mainitsi yhden päiväkodin huoneen olleen mukavan, koska siellä pystyi leikkimään 

eri leikkejä, kuten parturi- ja kauppaleikkiä. Ruokalassa oloa hän ei kokenut mukavaksi, 

koska:  
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”ku siellä vaan piti syyä..siellä on tylsää se syyä, koska se on niin heleppoa”. (Lapsi D.) 

Lisäksi lapsi kertoi tykänneensä esikoulussa eri leikeistä ja jumppasalissa olleista jumpista. 

”Pastillikone” oli myös tärkeä, josta sai joka ruoan jälkeen ottaa itselleen xylitolpastillin. 

Kuva 5. Lapsi E valitsi valokuvakseen esikoulukirjan. 

Kuvassa 5. on E:n valitsema kuva, josta halusi itselleen muiston. Lapsen mukaan kirjan te-

keminen on ollut mukavinta eskarissa ja kirjasta hän saa hyvän muiston koko eskarivuodesta. 

Lapsi oli ottanut kirjasta 10 kuvaa (yhteensä 18 kuvaa), joka kuvaa hyvin hänen innokkuut-

taan kirjaa kohtaan. Erityisen mukavana lapsi piti kirjainten tekoa, jonka lisäksi hän kertoi 

oppineensa esikouluvuoden aikana lukemaan ja kirjoittamaan. Rusasen (2008, s. 88) tutki-

muksesta ilmeni, että tehtävien tekemisestä pidettiin sen takia, koska samanlaisia tehtäisiin 

myös koulussa ja tehtävien tekeminen jo esikoulussa oli hyvää harjoittelua koulua varten. 

Lapsi kertoi esikoulussa tulleen pari kertaa läksyjä, joiden tekemistä hän piti mielekkäänä. 

Läksyt olivat olleet luonteeltaan: 

”Kirpputoriaiheisia ja roskien juttu aiheisia”. (Lapsi E.) 

Kysyttäessä, onko jokin muu asia ollut mukavaa eskarikirjan tekemisen lisäksi, lapsi näytti 

ottamaansa kuvaa omasta lokerostaan, jossa pitää vaatteitaan ja tavaroitaan. Lapsi kertoi sen 

olevan mukavan paikan, koska se on hänen omansa ja siihen tietää aina mennä, kun on ruo-

kailemaan tai ulkoilemaan lähdön aika. Tutkijan kysyessä, onko esikoulussa ollut joskus 

tylsää, tuli vastauksena nopeasti ja tomerasti ”EI!!”. (Lapsi E.) 
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Kuva 6. Lapsi F valitsi valokuvakseen legomökin.  

Rakentaminen oli myös Lapsi F:n lempiasia eskarissa. Lapsi mietti pitkään, minkä kuvan 

valitsee, molemmissa kuvissa oli kuitenkin legoaiheiset rakennelmat. Lopulta lapsi valitsi 

kuitenkin legomökin (kuva 6.), jota hän kuvasi tutkijalle tarkasti: ”tässä tämä on ovi ja tämä 

on ovi ja tuolla takana on kaks ovea ja sitte nuo on ikkunoita”. (Lapsi F.) Legoilla ja muilla 

rakennusaiheisilla leluilla rakentelu ja leikkiminen olivat lapsen suosikkitekemistä esikou-

lussa. Myös sählyn pelaaminen ja lautapeleillä pelaaminen oli ollut mukavaa. F:n kokemia 

mukavia kokemuksia oli myös Rusasen (2008, s. 87-89, 91) tutkimuksessa, jossa leikki mai-

nittiin useita kertoja, kun kysyttiin esikoulun parhaista asioista.  

Lapsi kertoi osaavansa vähän lukea, pieniä tekstejä. Kiinnostusta lukemaan oppimista koh-

taan kuitenkin oli, jota kuvastaa hyvin seuraava, innokkaasti kerrottu toteamus: 

”Siinä Aku Ankassa ossaan, ossaan, siinä oon osannu yhen pienen. Semmosen, että siinä oli 

ee ja sitte ii:tä, ii:tä aika monesti ja sitte loppuun äl. Joo kolmesti varmaan ii:tä. Ja sitte ee 

ja sitte kolmesti ii:tä tais olla. Ja sitte äl tai i sitte loppuun.” (Lapsi F.) 
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Kuva 7. Lapsi G valitsi valokuvakseen esikoulukirjan. 

Myös G:n valitsema lempiasia esikoulusta oli esikoulukirja (kuva 7.), koska hän tykkäsi esi-

kouluvuoden aikana tehdä kirjatehtäviä. Lapsi kertoi, että on oppinut eskarissa kirjoittamaan 

ja lukemaan, joka mahdollistaa innokkuuden kirjatehtäviä kohtaan.  

Joskus ulos meneminen oli ollut tylsää esikoulussa, koska sillä hetkellä ei olisi jaksanut eikä 

huvittanut. Rusasen (2008, s. 114) tutkimus muistuttaa, että joskus lapsilla tulee eteen sel-

laisia tilanteita ja asioita, jotka ovat tylsiä eikä niitä vaan yksinkertaisesti huvittaisi tehdä.  

Tässä tutkimuksessa Lapsi G totesi, että ”siellä ulukona ejjoo sohovaa eikä telekkaria.” Ul-

kona ollessaan kuitenkin lapsi kertoi leikkivänsä paljon erilaisia leikkejä, varsinkin tyttöjen 

kanssa (nimesi jokaiseen leikkiin samat 3 tyttöä). 

5.1.1 Tyttöjen ja poikien leikkien erilaisuus 

Tässä tutkimuksessa lasten kertomuksista nousi esiin tyttöjen ja poikien mielenkiinto erilai-

siin leikkeihin. Pojat nimesivät pääsääntöisesti leikeistä rakentamiseen liittyvät leikit, kuten 

legoleikit. Tytöt nimesivät leikeistä erilaiset lautapelit, eläinleikit ja erilaiset roolileikit. Tur-

tiainen (2003, s. 44-46) kuvaa, että tyttöjen ja poikien leikit alkavat erota selkeästi toisistaan 

neljän ja viiden ikävuoden aikana. Oleellista sukupuolten välisiin kehityskulkuihin vaikut-

tavat oleellisesti biologiset erot. Toisaalta tietynlaiset stereotypiat ovat yhteiskunnan luomia 

tytön käyttäytyessä rauhallisesti ja hoivaten, poikien ollessa kovaäänisempiä ja aggressiivi-

sempia. Pojat usein rakentelevat ja pelaavat, tyttöjen leikeissä ilmenee usein vastavuoroi-

suutta, esimerkiksi äiti-lapsi ja kauppias-asiakas leikeissä. (Turtiainen, 2003, s. 44-47.) 
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 Lapsen mielikuva omasta sukupuolesta ja sen suhde vastakkaiseen sukupuoleen voi vaikut-

taa leikin sisältöihin. Myös erilaiset mielikuvat sukupuoliin liittyen, kuten isän ja äidin rooli, 

voivat vaikuttaa leikin valintoihin. Useimmiten leikit menevät stereotypioiden mukaan, aina 

lapset eivät kuitenkaan innostu oman sukupuolensa leikeistä, vaan leikkivät vastakkaisen 

sukupuolen leikkejä. Lisäksi on olemassa leikkejä, kuten erilaiset pihaleikit ja piirtäminen, 

jotka ovat sukupuolineutraaleja. (Sinkkonen, 2004, s.75.) Myös luovat leikit eroavat tyttöjen 

ja poikien välillä. Tyttöjen leikit ovat lähempänä arkielämää, esimerkiksi hoivaleikit, kun 

taas poikien leikit ovat sankarin rooliin liittyviä. Leikit, jossa on jako hyvien ja pahojen vä-

lillä, esimerkiksi rosvo- poliisileikit, kuuluvat poikien leikkeihin. Nämä leikit tutustuttavat 

poikia miehisiin rooleihin ja leikkien avulla he opettelevat hallitsemaan vihamielisiä tuntei-

taan. Kahden-kolmen vuoden iässä pojat alkavat huomata olevansa erilaisia kuin äiti ja pyr-

kivät erottumaan kaikesta naisellisuudesta. Kehityksen kannalta sankarileikit ovat siten tär-

keitä. Tyttöjen ollessa läheisessä suhteessa äitiinsä varsinkin vauvaiässä on feminisyyden 

perusta ja tätä kautta tyttöjen hoivavietti on yhteydessä ainakin osittain samaistuessa äitiin. 

(Karppinen, Puurula & Ruokonen, 2001, s. 28-29.) 

Pojat hakevat rooliaan ryhmässä leikkien ja kilpailujen avulla mutta yhteisleikit tyttöjen 

kanssa kehittävät vuorovaikutuskykyä. Lisäksi yhteisleikit opettavat molemmille sukupuo-

lille erilaisia vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoja. Tämä on erittäin tärkeää lapsen kehi-

tyksen kannalta. (Turtiainen, 2003, s. 47.) Jarasto & Sinervo (2001, s. 176) lisäävät, että 

vaikka tyttöjen ja poikien leikit ovat erilaisia, viisi- ja kuusivuotiaille yhteisleikit ovat tär-

keitä ja siinä iässä alkaa kiinnostus vastakkaista sukupuolta kohtaan.  

5.1.2 Esikoululaisten akateemiset taidot 

Esikouluvuoden aikana lapset olivat harjoitelleet akateemisia taitoja, kirjainten opettelusta 

lukemiseen ja matemaattisten taitojen opetteluun. Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet (2014) kannustaa lasta kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti, leikkien ja 

eri aisteja käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä. Matematiikkaan ja sen osa-alueisiin tu-

tustutaan havainnollisesti ja yhdessä toimien sekä lapsia ohjataan huomioimaan arjesta ja 

ympäristöstä nousevaan matematiikkaan. Lapsia innostetaan myös lukumäärien havainnoin-

tiin ympäristöstä, liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaisesti. Ma-

temaattinen toiminta suunnitellaan sisältäen mahdollisuuden luokitteluun, vertailuun, asettaa 
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järjestykseen asioita ja esineitä löytäen sekä tuottaen säännönmukaisuuksia.  (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 36.) 

Niemi (2001) nimeää kolme aluetta, joilla voi harjaannuttaa lasta. Alueet ovat kuullun ym-

märtäminen, kielellinen tietoisuus ja leikkikirjoittaminen, joita on mahdollista kehittää leikin 

avulla. Tärkeimpänä lukemismotivaation kasvattajana ennen kouluikää nähdään olevan ai-

kuisen kanssa toteutuvat lukuhetket. Kun aikuinen esittää kysymyksiä lapselle, hänen ute-

liaisuus herää, joka mahdollistaa kuullun kehittymisen. Kysymykset, jotka nousevat aikuisen 

lukemisista, täytyy olla konkreettisia ja siinä tulee ottaa huomioon lapsen kehitystaso. Kyky 

erottaa sanan merkitys ja muoto ovat kielellistä tietoisuutta. Esiopetusikäinen osaa jo erotella 

eripituiset sanat, joka mahdollistaa esimerkiksi riimittelyä sekä sanan ensimmäisen ja vii-

meisen äänteen erottamisen. Leikkikirjoittaminen rohkaisee lasta kirjoittamaan ja lukemaan 

omannäköistä tekstiä, vaikka merkit eivät mitään tarkoittaisikaan. Kuitenkin lapsi usein tun-

nistaa suuraakkoset, jonka ansiosta lapsen tekstistä löytyy myös oikean näköisiä ja oikeita 

kirjaimia. Lapsen uteliaisuus kirjoitettua kieltä kohtaan ilmenee esimerkiksi siten, että aikui-

sen luettua lapselle kirjaa, puhuu lapsi luetun kirjan sisällöstä itsekseen kirjaa selaillen. 

(Niemi, 2001, s. 57-60.) 

Karikosken (2008) tutkimuksesta nousi esiin vanhempien odotuksia esikoulu vuodesta ja 

kouluun siirtymisestä. Vanhemmat korostivat, että esikoulussa harjoiteltaisiin sosiaalisia tai-

toja. Karikoski viittaa tutkimuksessaan Peltosen (2002), Seikkulan (2000), Yeboahinin 

(2002) ja Laddin (1996) tutkimuksiin, joissa myös sosiaalisuuteen painottuminen, kuten ryh-

mään sopeutuminen, ryhmän jäseneksi kasvaminen ja sosiaalisten taitojen merkitys tulivat 

vanhempien vastauksissa korostuneesti esille. Toisaalta, myös akateemisten taitojen opet-

telu, esimerkiksi aakkosten esiintyminen näkösällä paikalla seinällä auttoi lasta oppimaan jo 

koulussa tarvittavia taitoja. (Karikoski, 2008, s. 101-102.)  

5.1.3 Yhteenveto  

Tuloksista käy ilmi, että tutkimukseen osallistuneista lapsista lähes kaikki lapset (5/7) mai-

nitsivat leikin olevan yksi mukavimmista asioista esikoulussa. Kaksi lapsista ei maininnut 

leikkiä ollenkaan haastattelun aikana.  Lapset olivat saaneet positiivisia kokemuksia erilai-

sista leikeistä ja peleistä, muun muassa legoleikeistä, eläinleikeistä, lautapeleistä sekä erilai-

sista mailapeleistä. Lapset kertoivat leikkivänsä pääsääntöisesti muiden lasten kanssa, mutta 

välillä myös itsekseen. Yksinleikkiä ei kuitenkaan koettu niin mukavaksi, kuin ryhmäleikit.  
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Jokainen lapsi kertoi oppineensa lukemaan esikouluvuoden aikana, lopullinen ”ahaa-elä-

mys” lukemaan oppimisen kannalta oli tullut monella lapsella päiväkodin ulkopuolella. 

Myös matemaattisia taitoja oli harjoiteltu ja opittu esikouluvuoden aikana. 

Eskarikirjaan liittyviä kokemuksia ilmeni viiden lapsen puheissa, kokemusten ollessa pää-

sääntöisesti positiivisia. Yksi lapsi ei kokenut kirjan tekemistä mielekkääksi, yksi lapsi ei 

maininnut kirjaa ollenkaan. Kahden lapsen kokemukset olivat vahvasti eskarikirjaan liitty-

viä, jonka yhteyteen heidän useimmat kokemukset pohjautuivat. Myös päiväkodin liikunta-

salissa pidetyt jumppakerrat olivat mukavia kokemuksia, samoin kuin uimakoulussa käymi-

nen.  

5.2 Lasten odotuksia kouluun siirtymisestä 

Seuraava teksti kuvaa Lapsi A:n odotuksia tulevasta kouluvuodesta 

”Koulussa ei oo mukava tehä tehtäviä, koska ne on pitkiä...siellä EI leikitä!...tehhään niitä 

läksyjä..ja kotona tehhään kotiläksyjä..harjotellaan niiden vaikeiden tehtävien tekoa..mulla 

ei jännitä mikkään koulun alussa ku serkku on kertonu, mitä siellä tehhään..mukava ois jos-

kus ottaa päikkärit sängyssä ja kuunnella satuja, mutta ku siellä on niin paljo lapsia niin 

miten sinne mahtuu niin paljo sänkyjä.” Edellä mainitusta tekstistä viimeinen lause antaa 

hieman kuvaa L1:n näkemyksestä koulusta oppimisympäristönä. Kronqvist & Kumpulainen 

(2011) kuvaa oppimisympäristöjen olevan lähinnä kehitelty aikuistoimijoiden näkökul-

masta, jossa on unohdettu nuorempien oppijoiden näkemykset. Lapset ja nuoret ovat kuiten-

kin omien oppimisympäristöidensä keskeisiä toimijoita. Heidän huomioiminen tukisi lasten 

kasvua luovaan ja vastuulliseen toimijuuteen. (Kronqvist & Kumpulainen, 2011, s. 46.) 

Lapsi B kertoi koulu odotuksistaan näin: No pittää opetella kaikkea...ainaki matikkaa pittää 

opetella...ja sitte varmaan harjotellaan lukemaan. Haluan oppia lissää kirjottamaan. Vaikka 

mä ossaanki jo vähä lukea, haluan silti oppia enempi. Karikosken (2008, s. 94) tutkimuksessa 

osa lapsista osasi jo ennen kouluun siirtymistä akateemisia taitoja, jotka luokanopettaja sitten 

otti huomioon lasten tehtävissä ja tasoryhmien jaotteluissa. 

Lapsi C:n ajatuksia kouluun siirtymisestä: 

”Jäisin ennemmin eskariin, siellä (koulussa) ei ollu legoja. Pitää kaikkea alakaa harjottele-

maan ja oppimaan...niinku matikkaa ja kirjaimia, niitä pittää alkaa opettelemmaan...oispa 
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jottain retkiä.” Alangon (2010, s. 66) tutkimuksen mukaan alakoulussa merkityksellisenä 

asiana koettiin muun muassa retkiin ja tapahtumiin osallistumisen, joita koulu järjesti.  

Lapsi D kertoi ajatuksistaan kouluun siirtymisestä seuraavanlaisesti: Ku mennään välitun-

nille ulos, saa rimpuilla telineillä…Näkkee taas opeja ja sitte taas oppilaita. Ja niin. Ja tutus-

tuu uusiin oppilaisiin. Eniten jännittää koulumatka..jos tullee isoja poikia siinä matkalla..ja 

kaikkia isoja..ja jos myöhästyn koulusta, se vasta jännittääki! Kaikki vähä jännittäää!!! L4:n 

ensimmäiseen lauseeseen viittaa tutkimuksessaan myös Kyrönlampi-Kylmänen (2010, s. 

204) kertoen, että sisätilat ovat paikkoja, jossa aikuiset rajoittavat ja kontrolloivat lasten liik-

kumisia, kun taas ulkona ollessaan lapsi voi liikkua vapaammin. 

Lapsi E kertoi koulu odotuksistaan seuraavaa: mukava ku tehhään tehtäviä, joka on myös 

mukavinta. Välitunnit on kans mukavia, pääsee pihalle leikkimään ja näkkee kavereita. Ja 

syömäänki on kiva mennä, sielläki näkkee ainaki montaa kaveria. Ja ehkä joskus voi mennä 

sammaan pöytäänki. Koulun fyysiset tilat ja paikat ovat Kallion (2010) mukaan lapsille ”pa-

kollisia” paikkoja. Lapsen käydessä koulua useita päiviä vuoden aikana, muuttuvat koulun 

tilat lapselle ”normaaleiksi” elämisen tiloiksi. Suurimmalle osalle suomalaisista kouluun 

menemiselle ja siellä olemiselle ei ole vaihtoehtoja. (Kallio, 2010, s. 221.) Kaverit ja niiden 

tärkeys ilmenevät myös Peltosen (2002, s. 152) tutkimuksessa, jonka mukaan koulua edel-

tään aikaan eli esikoulussa viihtymiseen liittyy vahvasti kaverit ja esikoulussa olemisen viih-

tyvyyttä laskee se, että jos kavereita ei ole. 

Lapsi F:n ajatuksia kouluun siirtymisen mukavuudesta: 

Kysymyksestä ”onko kouluun mukava mennä?” virittyi seuraavanlainen keskustelu: 

L6: Emmää tiiä. Mutta en tiijä..en tiijä oliko.. en tiijä oliko Jarmolla kiva mennä ku Jarmo 

on jo menny kaikki luokat ja Jarmo on mun serkku.  

T: Niin se on käyny jo kaikki luokat?  

L6: Niin se on lukiossa jo, se on mun serkku.  

T: Niin et tiijä oliko sillä kiva mennä kouluun?  

L6: Niin en tiijä. Ja sitte Kalle myös on mun serkku, seki on jo koulussa. Ja Sanna kans, seki 

on koulussa.  

T: No sinähän voit niiltä kysyä, mitäs siellä koulussa tehtiinkään?  

L6: Joo niin voin…siellä tehhään läksyjä..Ei vaan eiku siellä tehhään tehtäviä. Vähä sama 

ku täällä viikkotehtävät. 
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Näin Lapsi F yritti muistella, että minkälaisia kokemuksia tutut lapset olivat hänelle kouluun 

menosta kertoneet. Myös Dockett & Perry (2004, s. 277) muistuttavat, että vanhempien 

ohella myös kouluun lähtevän lapsen sisaruksilla ja ystävillä on oma roolinsa, mahdollista-

vathan he koulun kulttuurin kokeneina kouluun tulevan lapsen ymmärryksen kehittymisen 

koulun kulttuuria kohtaan. Yllä olevasta keskustelusta voidaan huomata myös lapsen ajatus-

maailman yllätyksellisyys ja monimuotoisuus, joten aikuisella onkin joskus vaikeaa seurata 

lapsen ajatusten kulkua. Lapsella on kyky vaihtaa keskustelun aiheita sujuvasti. 

Kouluun lähteminen oli lapsesta mukavaa, vaikka eskariinkin olisi voinut tulla vielä uudel-

leen. Alangon (2010, s. 69) tutkimuksessa keskeisimpinä asioina kouluun liittyen nähtiin 

uuden oppiminen ja ajan viettäminen koulukavereiden kanssa. Myös Lapsi F viittaa lausah-

duksellaan samaan asiaan: ”Mukavinta kouluun menossa on ku on paljon tuttuja.” Myös 

Karilan (2006, s. 92) tutkimuksessa kavereiden rooli koulussa viihtymiselle oli vahva, kave-

reiden lukumäärä ja niiden merkitys kasvoivat, myös kouluajan ulkopuolisessa ajassa kave-

reiden läsnäolossa tapahtui kasvun merkkejä. 

Alle on koottuna G:n odotuksia kouluun siirtymisestä: 

”Koulussa on tylsää. Pitää istua vaan pelkällä pulupetilla joku koko yö. Läksyt on tylsää. 

Yks kaveri on sanonu että se saa melekein joka päivä läksyjä. Paitsi ei ihan. Välitunnit on 

mukavia ku saa leikkiä.” Seuraava lainaus on Forss-Pennasen väitöskirjasta (2006, s. 9):  

Kotona käyty keskustelu uuden ekaluokkalaisen kanssa viiden viikon niin sanotun pehmeän 

laskun jälkeen syksyllä 1995: 

 – ”Äiti, minä lopetan koulun.”  

– ”No mutta, kuinka niin lopetat koulun?”  

– ”No kuvittele vähä, viis viikkoo ollu koulua ja meillä on ollu vaan kaks kertaa liikuntaa. 

Toisen kerran pelattiin tervapataa ja polttopalloo, niinku jo pienenä päiväkodissa ja toisen 

kerran äänestettiin pelataanko sählyä, vai pidetäänkö juhlat ja tytöt voitti, ku niitä on enem-

män ja pidettiin juhlat.  

– ”Mutta, ei koulua niin vain voi lopettaa.” – ”No sitten tilaat lääkäriin ajan ja se luu, joka 

on mun pyllyssä leikataan pois, koska se tulee niin kipeeks kun pitää istua ja istua ja sitten 

mun on pakko lähtee liikkumaan ja opettaja suuttuu siitä ja laittaa mut seisomaan. Enkä 

minä halua sinne enää mennä.”  
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Äitinä olin sanaton – minne katosi se ilo ja innostus, uteliaisuus ja mielenkiinto koulua ja 

kaikkea sitä uutta kohtaan? Puutuiko se häntäluun ohella todellakin jo viidessä viikossa. 

Karikoski (2008) huomauttaa omassa tutkimuksessaan, että siirtymäprosessi esiopetuksesta 

alkuopetuksen pariin on vaihteleva ja yksilöllinen. Kuitenkin huomioitavaa on se, että mitä 

jyrkempiä kasvuympäristöjen toimintakulttuurien erot olivat, sitä suurempi roolimuutos lap-

sella oli ja siirtymäprosessi oli pidempi. (Karikoski, 2008, s.140-141.) 

5.2.1 Leikin vähyys koulussa 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten kertomuksista selviää, että he olivat huolissaan siitä, 

että koulussa leikitään huomattavasti vähemmän kuin koulussa. Lapset uskoivat koulussa 

leikin tapahtuvan ja olevan mahdollista vain välitunneilla. Koulun uskottiin olevan pääsään-

töisesti tehtävien tekemistä varten. Seuraavat lainaukset ovat esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteista (2014, s. 28) monipuoliset työtavat kappaleesta: ”Ohjattu ja lasten omaeh-

toinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät työtavat ovat 

olennainen osa esiopetuksen toimintaa” sekä ”Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat 

maailmaa. Tämän vuoksi leikki eri muodoissaan on keskeistä esiopetuksessa”. Seuraava lai-

naus on perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 30) työtavat kappaleesta: ”Tutkiva ja 

ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta edistä-

vät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa so-

veltaa osaamista”. Lainaukset osoittavat, että perusopetussuunnitelman opetussuunnitel-

massa leikki on huomioitu työtapana huomattavasti vähemmän verrattuna esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteisiin. Hakkaraisen (2004) mukaan arjen havainnot leikistä olettavat, 

että leikki on merkityksellistä ja hyödyllistä oppimisen kannalta. Tutkimusten mukaan opet-

tajajohtoiseen opetukseen verrattuna omaehtoista leikkiä hyödyntämällä ei olla nähty olevan 

vaikutusta uusien taitojen oppimiseen. Koska opettajajohtoinen työskentely vaikuttaa tuot-

tavan näkyvämpiä tuloksia, on tämän koettu vaikuttavan siihen, että opetussuunnitelmassa 

leikki ei ole kovinkaan näyttävästi esillä. (Hakkarainen, 2004, s. 161.) Oppimisen haasteet 

leikissä ovat kysymyksissä, jossa leikkijä arvioi olemustaan, mahdollisuuksiaan ja toisiin 

suhtautumistaan. Leikki ja asioiden kokeileminen pohjautuvat näihin kysymyksiin, vaikka 

lapsi ei näitä tietoisesti mietikään. Onko lapsi oppinut leikin avulla ja jos on, niin mitä, on 

hyvin vaikea määritellä koska tulos näkyy lapsessa yksilöllisenä kokemusjälkenä. (Hakka-

rainen, 2005, s. 11.) 
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Välituntien kilpailuleikit ovat suosiossa ja niissä leikeissä korostetaan liikunnallisia taitoja. 

Mikäli lapsi kokee ainaista epäonnistumista, voi se vähentää halukkuutta leikkiin osallistu-

miselle. Kuitenkin kouluikäiset osaavat usein ottaa huomioon taitotasoltaan erilaiset leikkijät 

oikeudenmukaisesti ja reilusti, pohtien muiden lasten asemaa peilaten sitä omiin tuntemuk-

siin. Lapsen sosiaalisiin ja moraalisiin kykyihin liittyen kouluikä on lapsen kehityksen kan-

nalta tärkeää aikaa, jossa leikit antavat hyvät mahdollisuudet vastavuoroisuuden ja empatian 

harjoittelulle. (Horelli, 2003, s. 9.) Lapsen leikistä on hyötyä myös opettajalle koska leikkiä 

havainnoiden opettaja parantaa oppilastuntemustaan, sillä vapaassa tilanteessa toimiessaan 

lapsi voi käyttäytyä hyvin eri tavoin verrattuna luokkatilanteeseen. Kaikkia osa-alueita on 

mahdoton havainnoida yhdellä kertaa, joten etukäteen olisi hyvä päättää, mihin aikoo leikin 

aikana kiinnittää huomiota. Opettaja voi keskittää huomionsa esimerkiksi yhden lapsen toi-

mintaan tai leikkitilanteen kokonaisuuteen. (Vilen, Vilhunen, Vartiainen, Siven, Neuvonen 

& Kurvinen, 2007, s.  

5.2.2 Tehtävien tekeminen 

Tutkimukseen osallistuneet lapset odottivat koulunkäynnin olevan lähinnä tehtävien tekoa. 

Lapset tarkoittivat tehtävien teon olevan lähinnä sellaista, jossa oppilaat istuvat pulpettiensa 

ympärillä tehden kirjatehtäviä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mu-

kaan työtavat vaihtelevat ja ne tukevat ja ohjaavat niin yksittäisen lapsen kuin koko oppilas-

ryhmän oppimista. Eri ikäkaudet ja erilaiset oppimistilanteet otetaan huomioon opetuksen 

työtavoissa. Tällä tavoin oppilailla on mahdollisuudet taitojensa osoittamiseen monin eri ta-

voin, jotka antavat oppimiseen iloa, onnistumisen kokemuksia ja tukevat eri ikäisten oppi-

laiden luovaa toimintaa. Itseohjautuvuus, ryhmään kuuluminen, draamatoiminta ja taiteelli-

set ilmaisukeinot auttavat lapsen motivaation vahvistumisessa edistäen myös itsetuntoa ja 

luovaa toimintaa sekä kasvattavat lapsia itsensä tunteviksi. Monipuolinen itseilmaiseminen 

auttaa lasta toimimaan vuorovaikutuksessa erilaissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kanssa. 

Yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu vuorovaikutuksellisissa työtavoissa. Oppiaineiden 

ominaispiirteet ja laaja-alainen osaaminen otetaan huomion työtapoja valittaessa, jossa op-

pimisen kannalta tärkeitä taitoja ovat tiedon hankinnan, käsittelyn, analysoimisen, esittämi-

sen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Työtavat valitaan yhteisesti 

oppilaiden ja opettajan kesken. Kun opettaja ohjaa oppilaita suunnittelemaan ja arvioimaan 

työskentelytapojaan, oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaalla tavalla. Näin opettaja 
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motivoi oppilaitaan ja se auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja työskentelystä 

kouluyhteisössä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 30-31.) 

5.2.3 Innokkuus kouluun siirtymisessä 

Broströmin (2000) tutkimus viittaa siihen, että lapset odottavat koulun alkua, vaikka siihen 

liittyy myös negatiivisia tuntemuksia. Koetut tunteet ovat muun muassa epävarmuus ja her-

mostuneisuus, jotka voivat kasvaa jopa pelon tunteeksi asti. Tällaiset tuntemukset tarkoitta-

vat sitä, että siirtymävaiheeseen esikoulusta alkuopetukseen tulisi kiinnittää huomiota ja 

tehdä siitä selkeä jatkumo. Valmiudet koulun aloitukseen ovat yhteydessä lapsen persoonal-

lisuuden, sosiaalisuuden ja älykkyyden kehitykseen. Monet muut eri tekijät ovat myös vai-

kuttamassa lapsen onnistuneeseen koulun aloitukseen. Lapsen itsensä lisäksi myös vanhem-

milla on iso ja tärkeä rooli lapsen koulutaipaleen aloituksessa, avainasemassa ovat vanhem-

pien tuki ja välittäminen. Myös laadukas esiopetus on yksi tärkeimmistä tekijöistä lapsen 

kouluun siirtymisen kannalta, onhan se yksi turvallinen kasvuympäristö, joka tukee lapsen 

kokonaisvaltaista oppimista kodin ohella. (Broström, 2000, s. 2, 4-5.) 

Koulun aloittaminen on hyvin merkittävä tapahtuma lapsen elämässä. Juuri koulun aloitus 

ja siihen liittyvät tapahtumat sekä kokemukset voivat määritellä suunnan lapsen koko moni-

vuotiselle koulunkäynnin ajanjaksolle. Koulun aloittamisen voidaan katsoa olevan statusky-

symys, joka nousee esikoululaisuuden vaihduttua peruskoululaisuuteen. Tätä vaihtuvuutta 

ja statuksen nousun mukanaan tuomaa tunnetta ei tulisi väheksyä lapselle. (Dockett & Perry, 

2001, s.1.) Koulun aloitus on lapsen tärkeä vaihe lapsen elämässä niin kulttuurisesti kuin 

subjektiivisesti koettuna. Sosiaaliset suhteet ja fyysiset olosuhteet muuttuvat, päiväkodista 

kouluun siirtyminen tuo mukanaan koululaisen roolin ja opiskelun. Myös lapsen lähipiiri 

valmistautuu uuteen ajanjaksoon ja se voi tuoda mukanaan joitain rituaaleja, kuten koulure-

pun ja erilaisten tarvikkeiden hankkimisen. Lapsen aloittaessa koulunkäynnin, voi lapsen 

vanhemmat kokea vahvojakin muistoja ja tunteita omista koulunkäynnin kokemuksistaan. 

(Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013, s. 8.) 

Tässä tutkimuksessa lähes kaikki lapsista odottivat kuitenkin innostuneena kouluun siirty-

mistä. Yksi lapsi (C) kuitenkin oli vähemmän innokkaana, joka ilmeni seuraavassa lyhyessä, 

mutta sitäkin ytimekkäämmässä vuoropuhelussa:  

(T=tutkija, C=tutkittava) 
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T: mikä on mukavinta koulun aloituksessa? 

C: ei oikeen mikkään. 

Esikouluun jääminen olisi ollut myös mukavaa osalle lapsista, vaikka hekin olivat innostu-

neena kouluun siirtymässä. Koulussa odotettiin olevan mukavaa nähdä kavereita, osa kertoi 

odottavansa näkevän myös sellaisia kavereita, jotka ovat oman koulutiensä jo aloittaneet. 

Lapset odottivat näkevän luokan ulkopuolisia kavereita niin välitunneilla kuin ruokalassa-

kin. 

5.2.4 Yhteenveto 

Lasten kanssa keskustelut kouluun siirtymisestä eivät olleet niin rikkaita kuin keskustelut 

esikouluun liittyvistä kokemuksista. Tämä selittynee ainakin joltain osin sillä, että lapsilla 

on enemmän kokemuksia esikoulun ajalta ja kouluun siirtyminen on vielä tulevaa, lähes en-

nalta arvaamatonta aikaa. Lasten tietämys kouluun siirtymisestä on omien kokemusten 

kautta vähäistä, kouluun tutustumispäivänä koetut hetket voitaneen ainoastaan lukea omiin 

koettuihin kokemuksiin. Muut kokemukset ovat tulleet muiden kokemusten kautta eri ker-

tomuksin, kuten esikoulunopettajan, kavereiden ja vanhempien kertomina. 

Lapset olivat saaneet kokemuksia koulusta joko omakohtaisesti (kouluun tutustumispäivä) 

ja/tai toisten lasten kokemuksista, joista kertoivat keskustelujen aikana. Lähes kaikki lapset 

odottivat koulussa olevan paljon tehtävien tekoa, osa puhui tehtävistä tehtävinä ja osa läk-

syinä. Tehtävien odotettiin olevan kirjatehtäviä. Vain yksi lapsista (B) viittasi odotuksissaan 

oppimiseen liittyvään asiaan, hän halusi oppia paremmaksi lukijaksi. 

Lasten puheissa esiintyi huolta siitä, että koulussa ei enää leikitä, koulunkäynti miellettiin 

pääsääntöisesti tehtävien tekemiseksi. Leikin nähtiin olevan mahdollista kuitenkin välitun-

neilla. Yksi lapsista (A) muisteli keskustelun aikana mennyttä aikaa ja toivoi saavansa eska-

rista kouluun mukaan vietäväksi päiväunet satuhetkineen.   

5.3 Lasten kokemuksia kouluun tutustumispäivästä 

Alla on lasten kertomia kokemuksia kouluun tutustumiskerrasta, joka oli ollut muutamaa 

viikkoa ennen tämän tutkimuksen tekoa. Osa kertomuksista on yhdistetty kahden tai useam-

man lapsen kertomaksi, koska ne olivat lähes identtisiä toistensa kanssa. 
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”Juotiin pillimehut ja käytiin tosi ministi välitunnilla. Heti ku me päästiin ulos niin piti lähteä 

sisälle!..Tehtiin tehtävä ja se oli heleppo, paitti se tehtävä ei ollu kirjasta.” 

”No semmosta ku se..se ope sano..ope anto sellasen paperin. Se piti värittää sitte, ope sano 

että millä värillä. Sitte siellä oli mun vanha naapuri ja sen kaveri. Ja näitä ketä on samassa 

eskarissa.” 

”Tehtiin läksyjä mutta sitte me saatiin välipala. Tai vaan pillimehu ku se oli aamupäivä.” 

”Tehtiin jottain tehtäviä, siinä piti vaan värittää.” 

”Tehtiin semmosia pikkutehtäviä, vaikeampia ku eskarissa. Ja sitte käytiin tosi minillä väli-

tunnilla. Vaatteet päälle ja sitte pihalle, kerkesin laskea vain kymppiin ja mentiin takasi si-

sälle.” 

Lasten kokemukset tutustumispäivästä olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Kaikki muis-

tivat sen, että tutustumispäivän aikana tehtiin tehtäviä, lisäksi mainittiin välitunnilla käynti 

ja välipalan saaminen. Kouluun tutustumispäivän aikana oli ollut kivaa nähdä myös oman 

esikouluryhmän ulkopuolelta tulleita kavereita. Kuitenkin, kokonaisuudessaan oman esikou-

luryhmän lasten kanssa oli ollut mukavaa osallistua tutustumispäivään. 
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6 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia kokemuksia esikoululaiset olivat kokeneet esi-

kouluvuoden aikana ja minkälaisia odotuksia esikoululaisilla on tulevasta koulun aloituk-

sesta. Valitsin tutkimusmenetelmäksi narratiivisuuden, koska olin kiinnostunut saamaan tie-

toa siitä, mitä ja miten lapset kertovat kokemuksistaan esikouluvuodesta sekä odotuksistaan 

kouluun siirtymisestä. 

Kuten luvusta 1.3 esikoulu ja koulu tutkimuksen kontekstina käy ilmi, on lapsen siirtyminen 

esikoulusta kouluun suuri vaihe lapsen elämässä. Jotta siirtyminen olisi lapselle mahdolli-

simman helppo ja luonnollinen, tarvitaan tähän nivelvaiheeseen monia eri tekijöitä. Lapsen 

vanhemmat ja muut tärkeät lähipiiriläiset, esikoulun lapset ja aikuiset sekä lapsen kaverit 

ovat tärkeässä roolissa lapsen kouluun siirtymisessä. Tärkeässä roolissa on myös lapsen tu-

levan luokan luokanopettaja, joka voi osaltaan pehmentää lapsen laskua päiväkoti/esikoulu 

maailmasta koulumaailmaan. Joskus yhteistyö esikoulun ja luokanopettajan välillä voi olla 

ongelmallista: lapsen tulevan luokanopettaja ei ole tiedossa kuin vasta kesällä, joskus las-

tentarhanopettaja ja luokanopettaja eivät löydä yhteistä aikaa suunnitellakseen esimerkiksi 

kouluun tutustumispäivää tai muita puolin ja toisin järjestettäviä vierailuja. Osasyyllinen voi 

olla myös siinä, että nivelvaiheessa työskentelevien aikuisten oma työ täyttää jo työajalle 

kuuluvat asiat ja toisen osapuolen huomioiminen nähdään lisätyönä, joka mahdollisesti pi-

täisi tehdä työajan ulkopuolella. Voisiko kuitenkin olla niin, että pienillä muutoksilla omassa 

työssään nivelvaiheessa työskentelevät aikuiset voisivat edes hetkisen työajastaan antaa yh-

teiselle suunnittelulle, jolla lasten siirtymistä esikoulusta kouluun voitaisiin kehittää ja pa-

rantaa? Tätä asiaa olisi mielenkiintoista tutkia haastatellen esikoulun opettajia ja luokanopet-

tajia sekä selvittää heidän näkemyksiään nivelvaiheeseen liittyvistä mahdollisuuksista ja on-

gelmakohdista. 

Tutkimusmatkan aikana oli niin ylä- kuin alamäkiäkin. Eniten päänvaivaa aiheutti tutkimuk-

sen analyysimenetelmän valinta koska koin, että valittavana oli suuri määrä menetelmiä, 

joita olisin voinut käyttää oman tutkimuksen analyysivaiheessa. Analyysivaiheen haasteesta 

huolimatta tutkimuksen tekeminen oli kuitenkin antoisaa ja mielenkiintoista. Antoisin osa 

tutkimuksen teossa oli keskustelut lasten kanssa, oli mielenkiintoista keskustella lasten 

kanssa ja nähdä heidän kasvoiltaan innostus, kun he kertoivat kokemuksistaan esikoulusta. 

Keskusteluihin oman mausteensa antoi tabletti, josta katselimme lasten ottamia valokuvia ja 

näiden avulla lapset pystyivät palaamaan ikuistamiinsa mukaviin ja tärkeisiin hetkiin, mitä 
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olivat esikouluvuoden aikana kokeneet. Keskusteluhetken aikana oli mukava huomata, 

kuinka lämpimään sävyyn lapset kertoivat kuluneesta esikouluvuodesta ja sen aikana teh-

dyistä asioista sekä opituista asioista. Lisäksi kouluun siirtymisen jännitys keskustelejen ai-

kana oli muutamaan otteeseen lähes käsin kosketeltavissa.   

Toisena jatkotutkimusmahdollisuutena näkisin olevan sen, että minkälaisia kokemuksia ja 

ajatuksia tutkimukseen osallistuneiden lapsilla on tullut muutaman viikon kouluviikon jäl-

keen ja verrata niitä ajatuksiin, mitä heillä oli ennen kouluun siirtymistä. Tämä kuitenkin 

olisi laajentanut työtä jo liian suureksi, mitä pro gradu- tutkielmalta odotetaan.  

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Strandellin (2010) mukaan perinteisessä lapsuudentutkimuksessa lapsi ei voi itse ottaa kan-

taa siihen, osallistuuko hän tutkimukseen vai ei. Päätäntävallan katsottiin olevan lapsen van-

hemmilla tai muilla lapsen toiminnassa mukana olevilla tahoilla, kuten opettajat. Lasten suo-

jelu ja lapsen aktiivinen osallistuminen on vaikea yhdistää toisiinsa, jolloin suojelu helposti 

heikentää lapsen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lapsuudentutkimuksessa ai-

neiston kerääminen on herättänyt eniten eettistä pohdintaa, onhan tässä tutkimuksen vai-

heessa tutkija konkreettisesti lasten kanssa tekemisissä. Tutkimuskentälle pääsy ja oleminen, 

tutkittavien suostumus ja heidän luottamuksensa saavuttaminen ovat erityisen vahvasti kyt-

köksissä tutkimuseettisiin kysymyksiin. (Strandell, 2010, s. 94-95.) 

Kun lapsia tutkitaan, tulisi tutkijan koko ajan huolehtia lapsiystävällisyydestä ja etiikasta. 

Lapsen osallistuminen tutkimuksen tekoon tulisi olla hauskaa ja arkipäiväistä. Lapselta ja 

lapsen vanhemmilta tulisi pyytää suostumus tutkimuksen osallistumiseen. Lapsen tulisi 

saada rauhassa tarkkailla ja tottua tutkijaan, ei-kielellinen viestintä on tärkeämpää kuin pu-

huminen. (Aarnos, 2001, s. 144-145.) 

Tuomen & Sarajärven (2009, s. 125) mukaan on yllättävää, kuinka vähän tutkimuksen etiik-

kaa ja tutkijan moraalia painotetaan laadullisen tutkimuksen oppaissa. Mitä enemmän tie-

donhankintakeinot ovat vapaamuotoisia, katsotaan niiden muistuttavan sitä enemmän arki-

elämän vuorovaikutusta. Tulisikin ajatella, että juuri näissä tapauksissa korostuvat tutkimus-

eettiset kysymykset. Tähän vaikuttaa kaksi asiaa. Ensimmäiseksi tutkijalla on institutionaa-

linen asema, jossa toisen väärin kohtelu tai vahingoittaminen on aivan erilainen verrattuna 
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arkielämän suhteisiin. Toisena asiana nousee se, että mitä avoimempi tiedonkeruumene-

telmä on, niin sitä vaikeampi on punnita tutkimusasetelman mahdollisia eettisiä ongelmia 

etukäteen. Laadullisen tutkimuksen erilaisissa perinteissä suhtaudutaan etiikkaan eri tavoin. 

On olemassa kaksi ääripäätä. Tutkimusetiikka on toisessa ääripäässä teknisluontoinen 

normi, jossa tutkimusetiikan ongelmat liittyvät tutkimustoimintaan. Näitä on esimerkiksi tut-

kimukseen osallistuvien informoiminen, aineiston keräämisen ja analyysin luotettavuus, 

anonymiteettiongelma ja tutkimustulosten esittämistapa eli siihen, millaisia keinoja tutkija 

saa käyttää. Tässä tapauksessa tutkimuksen metodologia nähdään strategisena tutkimuson-

gelmien ratkaisemisen pulmana. Toisessa ääripäässä kaikki tutkimuksessa tehdyt valinnat 

ovat moraalisia ja näin tutkimusetiikka on metodologinen seikka. Tutkimuksen taustalla 

oleva tiedekäsitys ja tutkimuksen metodiset valinnat ovat eettistä pohdintaa, jossa ratkais-

taan tutkimusaiheen valintaa ja sitä, mitä siinä pidetään tärkeänä. (Tuomi & Saarijärvi, 2009, 

s. 125, 128-129.) 

Tutkimusraportti on tutkijan tulkinnallinen konstruktio ja aineistoa raportoidessaan tutkija 

on myös tulkintojen tekijä. Tämä mahdollistaa sen, että jonkun toisen tutkijan olisi mahdol-

lista löytää samasta aineistosta erilaisen luokitusperustan ja painottaa joitakin muita aineis-

tosta nousevia ja löydettäviä ulottuvuuksia. (Kiviniemi, 2010, s. 83.) 

Tutkimuksen valokuva- ja haastatteluosuus tehtiin lapsille hyvinkin tutussa ympäristössä, 

päiväkodissa. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä uusi ja vieras paikka mahdollis-

taisi lasten käytöksen ja olemuksen muuttumisen epämukavampaan, lapsen mukavuusalu-

eelta poistumiseen. Tutkittavien henkilöllisyys täytyy pitää salassa koko tutkimuksen ajan 

ja myös sen jälkeen. Tässä tutkimuksessa lasten ja lastentarhanopettajan nimet ovat muutet-

tuja. Myös tutkimuksen toimintaympäristö tulee ottaa huomioon tutkimuksen teon aikana 

siten, että otetuista valokuvista tai mistään muustakaan tutkimuksen osasta ei selviä kohde, 

jossa tutkimus on tehty. 

Lasten ottamista valokuvista oli mielenkiintoista huomioida se, että kuinka samankaltaisia 

kuvia lapset olivat ottaneet. Lisäksi lapsen saadessa valita yhden, mieluisimman kuvan, oli-

vat nekin lähes identtisiä. Kolme lapsista valitsi kuvakseen esikoulukirjan ja kolme lapsista 

legot. Yksi lapsi erottui valitsemallaan kuvallaan muista lapsista, hän valitsi kuvakseen esi-

koulun säännöt. Lapsi valitsi yhden kuvan useiden, erilaisten kuvien joukosta, jotka hän oli 

ottanut. Kuvan valitseminen tapahtui rauhallisessa paikassa tutkijan kanssa, joten kuvan va-

litsemiseen ei ollut ainakaan välitöntä vaikutusta toisen lapsen valitsemalla kuvalla. Se, että 
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ovatko lapset jutelleet keskenään ottamistaan kuvista ennen keskustelua ja kuvan valitse-

mista tutkijan kanssa, jäi epäselväksi. Lisäksi lapset ovat voineet nähdä toisen tutkimukseen 

osallistuvan lapsen ottamassa kuvia. Jos näin on tapahtunut, se on voinut osaltaan vaikuttaa 

lasten valitsemiin valokuviin ja niiden samankaltaisuuteen. Legokuvan ottaneet lapset olivat 

leikkineet ja rakentaneet legoilla juuri kuvaushetkeä ennen. Tosin tuloksista selviää, että le-

goleikit ovat olleet vahvasti mukana pitkin esikouluvuotta, myös silloin kun tutkija oli ryh-

mässä tekemässä harjoitteluaan. 

Tutkimuksen aineisto on säilytetty vain tutkijan tietämässä paikassa ja se on ollut vain tut-

kijan käytössä. Aineiston analyysin aikana tutkija varmistui siitä, että ulkopuoliset eivät 

kuule tai näe aineiston eri osia. Tutkimuksen aineisto eli keskustelut lasten kanssa ja tulos-

tetut paperit tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 
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LIITE 1 

Arvoisat vanhemmat! 

Olen opiskelijana Oulun yliopistolla ja opiskelen varhaiskasvatusta. Teen pro gradu -tutkiel-

maa liittyen esikoulun ja koulun aloittamisen nivelvaiheeseen. Tutkielman tarkoitus on 

saada ymmärrystä ja tietoa lapsen ajatuksista liittyen esikouluvuoteen ja koulun aloittami-

seen. Pro gradu – tutkielman ohjaajana toimii yliopistonlehtori Taina Kyrönlampi (taina.ky-

ronlampi@oulu.fi). 

Tutkielma on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa lapsi kuvaa tabletilla haluamiaan ja 

mieleisiään paikkoja sekä tekemiään tuotoksia esikouluvuoden aikana. Lapsi valitsee otta-

mistaan kuvista mieleisimmät. Toisessa vaiheessa valitsemiensa valokuvien avulla lapsi saa 

tukea muistelmiinsa ja keskustelemme kuluneesta esikoulun vuodesta. Lisäksi keskuste-

lemme lapsen ajatuksista kouluun siirtymisestä. Tarkoitukseni on saada tarpeeksi aineistoa, 

joten valokuvaus/keskustelukertoja tulee muutama, kestoltaan 10-40 minuuttia. Kerään ai-

neistoa toukokuussa -16. 

Valokuvissa ei tule näkymään lapsia. Tutkielmassa ei myöskään mainita lapsen/päiväkodin 

nimeä, joten tutkittavien henkilöllisyys ei paljastu. Keskustelut nauhoitetaan, jotta saan lap-

sen mietteistä mahdollisimman paljon oleellista tietoa tutkielmaan liittyen. Litteroituani ai-

neiston hävitän tallenteet. 

Pyydän Teiltä lupaa saada nauhoittaa keskustelut lapsenne kanssa tutkielmaani varten. Li-

säksi pyydän lupaa, että lapsenne voi ottaa kuvia tabletilla. Toivon, että täytätte ja palautatte 

lupahakemuksen päiväkodin henkilökunnalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 

perjantaina 13.5.16. 

Tarvittaessa annan lisätietoja tutkielmaan liittyen. 

Ystävällisin terveisin, 

Pasi Leinonen (pasi.leinonen@student.oulu.fi, 040-xxxxxxx) 

Lapsen nimi: ______________________________ 

Annan luvan lapseni haastattelulle sekä lapsi voi ottaa kuvia tabletilla __ 

En anna lupaa lapseni haastattelulle eikä lapsi voi ottaa kuvia tabletilla __ 

Päiväys ja vanhemman allekirjoitus _______________________________________ 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

Tutkimuslupa-anomus lapsille 

 

HA-LU-AN  O-SAL-LIS-TU-A  PA-SIN  TUT-KI-MUK-SEEN  JA  KU-VA-TA  TAB-

LE-TIL-LA  MU-KA-VI-A  A-SI-OI-TA  ES-KA-RIS-TA 

 

VÄ-RI-TÄ  OI-KE-A  VAIH-TO-EH-TO 

 

        

 

HA-LU-AN  KES-KUS-TEL-LA  PA-SIN  KANS-SA ES-KA-RIS-TA JA KOU-LUUN  

LÄH-DÖS-TÄ 

 

VÄ-RI-TÄ  OI-KE-A  VAIH-TO-EH-TO 

 

         

 

LAP-SEN  AL-LE-KIR-JOI-TUS 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 3 

Opinnäytetyön tutkimuslupa-anomus 

 

 

 

Yksikkö, josta lupaa hae-

taan 

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi/varhaiskasvatus 

           

Oppilaitos Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

Opinnäytetyön työnimi Eskarin ja koulun nivelvaihe 

Opinnäytetyön tarkoitus Pro gradu-tutkielmalla on tarkoitus saada selville ymmärrystä ja 

tietoa lasten ajatuksista esikouluvuodesta ja kouluun siirtymi-

sestä. 

Opinnäytetyön kohde-

ryhmät tai aineisto 

Talvikankaan päiväkodin esikouluryhmä, 9 lasta 

Aineiston keruumene-

telmä ja keruuajankohta 

Haastattelut toukokuun -16 aikana. Tutkielmalle on päiväkodin 

ja esikoulunopettajan lupa sähköisesti, vanhempien lupa on ke-

rätty paperein. 

Tutkimusaineiston kuvaus 

ja tietotyypit 

Tutkimusaineisto kerätään lasten kanssa kuvaten esikouluvuo-

den kokemuksia ja kuvien avulla keskustellaan kuluneesta eska-

rivuodesta ja kouluun siirtymisestä. Keskustelut tallennetaan. 

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on saada ymmärrystä ja tietoa lapsen 

ajatuksista liittyen esikouluvuoteen ja koulun aloittamiseen. 



 

 

 

Tutkimusrekisterin hävit-

täminen ja arkistointi 

Tallenteet tuhotaan litteroinnin jälkeen 

Opinnäytetyöstä Oulun 

kaupungille aiheutuvat 

kustannukset  

Ei ole 

Opinnäytetyön tekijä(t), 

osoite ja puh.nro 

Pasi Leinonen 

 

 

Opinnäytetyön suunni-

telma hyväksytty 

29.4.16 

Opinnäytetyön ohjaajat Taina Kyrönlampi 

Yliopistonlehtori 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

Opinnäytetyön arvioitu 

valmistumisaika 

Kevät- 17 

Sitoumukset  

Liitteet  

 

Päivämäärä ja hakijoiden allekirjoitukset 

 

Paikka ja aika: Oulu 10/5 2016 

 

Hakijan/hakijoiden allekirjoitukset 

 



 

 

 

X
Pasi Leinonen

 

Lupa opinnäytetyöhön 
 

 Myönnetty hakemuksen mukaisena   

 Opiskelijan on toimitettava valmis opinnäytetyö sosiaali- ja terveystoimen käyttöön 

 

 Myönnetty seuraavin korjauksin tai ehdoin:       

 

 

 

 Hakemus hylätty 

 

 

Päiväys 

 

____/____ 200____ § _____ 

 

Päätöksentekijän allekir-

joitus 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4 

Oulun kaupunki 

Varhaiskasvatusjohtaja 

Ulla Rissanen 

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 

Tutkimuslupapäätös s 58/2016 

12.05.2016 OUKA/4219/07.01.04.02/2016 

Asia Tutkimuslupapäätös, Leinonen Pasi 

Asianosainen Leinonen Pasi 

Selostus asiasta Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija Pasi 

Leinonen tutkimuksella on tarkoitus saada selville ymmärrystä ja 

tietoa lasten ajatuksista esikouluvuodesta ja kouluun siirtymi-

sestä. 

Päätös perusteluineen 

Hyväksytään tutkimuslupasuunnitelma ja myönnetään tutkimus-

lupa hakemuksen mukaisesti. 

Perustelu: 

Tutkimus tukee varhaiskasvatuksen tutkimustyötä. 

Yksi kappale valmiista tutkimustyöstä on toimitettava varhais-

kasvatuksen käyttöön. 

Allekirjoitus  

Ulla Rissanen 

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 

044 703 5302 

Valmistelija ja puh. Niskakoski Anne puh. 044 703 6992 

Ilmoitus otto-oikeutetulle viranomaiselle 

 Ei Ü Kyllä 

Otto-oikeusviranomainen: Sivistys- ja kulttuurilautakunta 

Tiedoksiantaminen Pasi Leinonen 


