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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä käsityksiä esikoulunopettajilla ja 1. luokanopetta-

jilla on esikoulussa harjoiteltavista asioista. Mitkä ovat heidän mielestään niitä esikoulussa 

harjoiteltavia asioita, jotka tukevat lapsen koulun aloittamista? Tutkimuksessa selvitetään 

myös, ovatko näiden kahden opettajaryhmän käsitykset asiasta samanlaisia vai eroavatko ne 

toisistaan. 

Teoreettisessa viitekehyksessä käydään ensin läpi esikouluikäisen lapsen kehitystä motorisen, 

kielellisen, ajattelun, moraalin ja sosiaalisen kehityksen näkökulmista. Sen jälkeen määritel-

lään koulukypsyyttä, kouluvalmiutta, oppimisvalmiutta ja esiopetusta sekä tarkastellaan esi-

opetuksen tehtäviä. Viitekehyksessä syvennytään myös esikoulun ja koulun välisiin eroihin 

sekä tuodaan esille mitkä asiat aikaisempien tutkimusten mukaan helpottavat siirtymistä esi-

koulusta kouluun. 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus, jossa on käytetty fenomenografista lähes-

tymistapaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkossa täytettävällä kyselylomakkeella, ja ai-

neisto koostui 18 vastauksesta. Tutkimukseen osallistui pääosin Oulun seudulla työskentele-

viä esikoulunopettajia ja 1. luokanopettajia. Tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttäen feno-

menografiseen tutkimukseen liittyvää aineistolähtöistä analyysia.  

Tutkimuksen tulosten mukaan esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsityksissä on sekä 

yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Sosiaaliset taidot ja opiskeluun orientoitumiseen liittyvät 

taidot nähtiin tärkeimmiksi molemmissa ryhmissä. Myös motoriset taidot, tunnetaidot ja it-

sestä huolehtimisen taidot nähtiin tärkeäksi molemmissa ryhmissä, mutta niiden painotus 

erosi ryhmien välillä. Ryhmien välisiä eroja näkyi muun muassa tietotaidollisten, tässä tutki-

muksessa matematiikkaan ja äidinkieleen liittyvien, asioiden suhteen. Esikoulunopettajat pai-

nottivat 1. luokan opettajia enemmän tietotaidollisia asioita kouluun siirtymistä tukevana 

asiana.  

Aineisto jakaantui epätasaisesti esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien vastausten suhteen. 

Esikoulunopettajilta saatiin 13 vastausta ja 1. luokanopettajilta viisi vastausta. Tämän vuoksi, 

sekä myös aineiston pienuuden vuoksi, tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan yleistää. Kui-

tenkin tulokset antavat viitteitä siitä, miten esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsityk-

set vastaavat toisiaan ja miten ne eroavat toisistaan. 
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1 Johdanto 

Tämän tutkielman aihe liittyy esikoulun ja peruskoulun siirtymävaiheeseen eli nivelvaiheeseen. 

Pro gradu -tutkielmani aihe nousi omasta kiinnostuksesta esi- ja alkuopetukseen sekä niiden 

välissä olevaan siirtymävaiheeseen. Ihmisten välisissä keskusteluissa on tullut esiin, että esi-

koulunopettajilla ja luokanopettajilla on erilaisia, ristiriitaisiakin ajatuksia ja oletuksia siitä, 

mitä lapsen on tärkeää oppia esikoulussa, ja mitä olisi tärkeää osata koulun aloittamisen vai-

heessa. Keskusteluissa esiin tulleet erilaiset käsitykset aiheesta ovat osaltaan vaikuttaneet sii-

hen, että pro gradu -tutkielman aloittamisen vaiheessa ennakko-oletuksena on, että esikoulun-

opettajien ja 1. luokanopettajien käsitykset eivät ole täysin yhtenevät, vaan jollakin tavalla eroa-

vat toisistaan. Ajatusten erilaisuuden ja ristiriitaisuuksien vuoksi, sekä halusta syventää omaa 

tietämystäni esikoulusta ja siirtymävaiheesta, päädyin tutkimaan kyseistä aihetta. 

Tutkielmassa tutkitaan esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsityksiä siitä, mitä koulun 

aloittamisen kannalta tärkeitä asioita lapsen tulisi harjoitella esikoulussa. Tämän lisäksi tarkas-

tellaan, mitkä esikoulussa harjoitellut asiat esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien mielestä 

tukevat koulun aloittamista ja koulupolulle astumista. Tarkoituksena on tutkia näiden kahden 

opettajaryhmän käsityksiä asiasta, sekä mahdollisia ryhmien välillä olevia käsitysten yhtäläi-

syyksiä ja eroavaisuuksia.  

Opetussuunnitelmissa puhutaan koulutuksen jatkumosta (Opetushallitus 2014, s. 18; Opetus-

hallitus 2016, s. 12). Esiopetuksen opetussuunnitelmassa tuodaan esille, että lapsen siirtyessä 

esikoulusta kouluun, oppimisen tulisi muodostaa johdonmukainen jatkumo (Opetushallitus 

2016, s. 12). Oppimisen jatkumoa vahvistaa, mikäli esikoulussa ja 1. luokalla toimivien opet-

tajien käsitykset esikoulussa ja 1. luokalla harjoiteltavista asioista ovat lähellä toisiaan. Tällä 

tutkielmalla on tarkoitus selvittää, ajattelevatko tutkimukseen osallistuneet esikoulunopettajat 

ja 1. luokanopettajat samalla tavalla siitä, mitä koulun aloittamista tukevia asioita lasten tulisi 

harjoitella esikouluvuoden aikana.  

Pro gradu -työlläni on annettavaa erityisesti omalle kehittymiselleni ja kasvulleni luokanopet-

tajaksi. Tutkielman tekeminen syventää ammattitaitoani esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta 

sekä esikoulun tärkeydestä. Tutkimuksen toteuttaminen antaa tietoa useamman alalla toimivan 

ammattilaisen käsityksistä, kahden ammattiryhmän painotuksista sekä ammattiryhmien käsi-

tysten mahdollisista yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista.  
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2 5–7-vuotiaan lapsen kehitys 

Tässä luvussa luodaan katsaus 5–7-vuotiaan lapsen motoriseen, kielelliseen, ajattelun, moraalin 

ja sosiaalisuuden kehitykseen. Jokaisessa kehityksen osa-alueessa tarkastellaan lapsen kehi-

tystä noin viiden ja seitsemän ikävuoden välillä, sillä esikouluvuoden aikana lapset kuuluvat 

tähän ikäryhmään. Loppuvuodesta syntyneet lapset ovat vielä viisivuotiaita aloittaessaan esi-

koulun ja alkuvuodesta syntyneet lapset täyttävät pian esikoulun puolivälin jälkeen seitsemän 

vuotta. 

Kouluuntuloiän tienoilla lapsen kehityksessä tapahtuu paljon uusia asioita. Hakkarainen (2002) 

puhuu kirjassaan seitsemännen ikävuoden kriisisistä. Lapsi kokee asiat monitasoisemmin ja 

monimutkaisemmin kuin aiemmin, ja hän pystyy yleistämään kokemuksiaan. Muutoksia tapah-

tuu myös lapsen suhtautumistavassa. Lapsella on itsenäisempi suhtautuminen tapahtumiin, eikä 

se ole niin paljon sidoksissa tilanteisiin ja ympäristön paineisiin kuin aikaisemmin. (Hakkarai-

nen 2002, s. 45.) 

2.1 Fyysinen ja motorinen kehitys 

Puhuttaessa motorisesta kehityksestä, osa lähteistä käyttää termiä motoriset perustaidot ja osa 

käyttää termiä liikunnalliset perustaidot. Tässä työssä käytetään termiä motoriset perustaidot.  

Kun puhutaan motorisesta kehityksestä, tarkoitetaan sillä liikkeiden kehitystä (Ojanen, Ritmala, 

Sivén, Vihunen & Vilén 2013, s. 123). Motorisilla perustaidoilla tarkoitetaan niitä taitoja, joita 

tarvitaan arkipäivästä selviytymiseen. Näitä perustaitoja ovat mm. kävely, juoksu, hyppäämi-

nen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyönti. (Luukkonen & Sääkslahti 2004, s. 

8–9.) Motoriset perustaidot jaetaan liikkumistaitoihin, tasapainotaitoihin ja käsittelytaitoihin 

(Kalaja & Sääkslahti 2009, s. 8; Luukkonen & Sääkslahti 2004, s. 8–9).  Tasapainotaidoilla 

tarkoitetaan kehon tasapainon ylläpitämistä joko paikallaan tai liikkeessä, esimerkiksi kierto, 

kääntyminen, pysähtyminen ja harhauttaminen. Liikkumistaidot ovat niitä taitoja, joita käyttäen 

siirrytään paikasta toiseen, esimerkiksi kiipeäminen, kävely, juoksu ja laukka. Käsittelytaidot 

ovat niitä motorisia taitoja, joiden avulla käsitellään erilaisia välineitä ja telineitä, esimerkiksi 

työntö, vieritys, heitto, potku ja pomputus. (Luukkonen & Sääkslahti 2004, s. 8–9.) 

Motorinen kehitys jaetaan karkea- ja hienomotoriikkaan. Karkeamotoriikka on suurten lihas-

ryhmien käyttöä ja hallintaa, ja sitä käytetään esimerkiksi erilaisissa liikkumisen tavoissa. Hie-

nomotoriset taidot vaativat pienten lihasten hallintaa, ja hienomotoriikkaa käytetään tarkkuutta 
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vaativissa työskentelyissä. (Kalaja & Sääkslahti 2009, s. 8, Ojanen ja muut 2013, s. 128.) Luuk-

konen ja Sääkslahti (2004) jakavat motorisista perustaidoista käsittelytaidot karkeamotorisiin 

(mm. kiinniotto ja kuljetus) ja hienomotorisiin taitoihin (mm. kirjoittaminen ja saksilla leikkaa-

minen), joista karkeamotoriset taidot ovat pohjana hienomotoristen taitojen kehittymiselle. Mo-

toristen perustaitojen pohjalta on mahdollista oppia erilaisia liikunnan lajitaitoja. (Luukkonen 

& Sääkslahti 2004, s. 8–9.) 

Lapsen motorinen kehitys etenee kokonaisvaltaisista liikkeistä eriytyneisiin liikkeisiin. Ojasen 

mukaan viisivuotias lapsi omaa kaikki motorisen kehityksen perusvalmiudet. Hän osaa hyppiä 

molemmilla jaloilla erikseen ja kävellä kapeaa viivaa pitkin. Hän oppii ajamaan polkupyörällä 

(kaksipyöräisellä), hiihtämään ja luistelemaan. Viisivuotias luettelee numeroita, kirjoittaa oman 

nimensä sekä piirtää tähden ja kolmion. (Ojanen ja muut 2013, s. 123, 130.) Ojalan mukaan 

viisivuotiaan odotetaan osaavan seuraavia asioita: vaihtohyppy, kantapää-varvaskävely, käti-

syys on vakiintunut, kynäotteena on aikuismainen kolmisormiote ja hän osaa leikata saksilla 

ympyrän (Ojala 2015, s. 231–232). Useimmat lapset osaavat laukata viiden vuoden iässä ja 

hyvän juoksemisen perustaidon lapset saavuttavat 4–6 vuoden välillä. Tämän jälkeen juokse-

misessa kehitetään nopeutta sekä juoksemisen käyttämistä joustavasti eri tilanteissa ja entistä 

vaativammissa ympäristöissä, kuten erilaissa peleissä ja leikeissä. (Sugden, Wade & Hart 2013, 

s. 111, 113, 116.)  

Sugdenin, Waden ja Hartin (2013) mukaan 6–7 ikävuoteen mennessä lapsella on motoriset pe-

rusvalmiudet. Vaikka motoriset perustaidot ovat olemassa, liikkeet voivat olla vielä ”jalostu-

mattomia”, esimerkiksi liikkeiden nopeutta ja tarkkuutta tarvitsee edelleen kehittää. (Sugden, 

Wade & Hart 2013, s. 106, 141–142.) Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten asi-

antuntijaryhmän (2016) mukaan ennen koulun aloittamista lapsi yleensä hallitsee seuraavat lii-

kunnalliset taidot: juokseminen, laukkaaminen, yhdellä jalalla hyppely, hyppääminen kahdella 

jalalla ja loikkaaminen. Lapsen liikkumisen tavoitteeksi asetetaan, että lapsi osaa kävellä, 

juosta, loikkia, hyppiä, kiivetä, kulkea rappusissa sekä heittää, ottaa kiinni, lyödä ja potkaista 

palloa ennen koulun alkua. (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, s. 20.) 

Myös Ojala on samoilla linjoilla karkeamotoristen taitojen osalta: odotetaan, että kuusivuotias 

osaa juosta lujaa ulkona, ottaa pallon kiinni ja heittää pallon. Lisäksi seitsemänvuotiaan olete-

taan osaavan hypätä yhdellä jalalla paikallaan yli 20 kertaa. Hienomotoristen taitojen suhteen 

on oletuksena, että kuusivuotias lapsi osaa oikean kynäotteen, osaa jäljentää kolmion sekä sitoa 

kengännauhat. (Ojala 2015, s. 231–232.)  
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Koulun aloitusvaiheeseen Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden asiantuntijaryhmä (2016) 

asettaa tavoitteen, että lapsi osaa hiihtää, luistella, ajaa pyörällä ja liikkua matalassa vedessä 

(Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, s. 20). 6–7-vuotiailla liikkeiden voi-

mankäyttö on jo sen verran kehittynyttä, että he pystyvät aiempaa paremmin mukauttamaan 

liikkeidensä voimankäyttöä tehtävän ja tilanteen mukaan. He pystyvät tekemään hienovarai-

sempia ja tarkempia liikkeitä tilanteen vaatimusten mukaan. Tarkkuuden ja nopeuden havain-

nointi ja sen yhdistäminen ja täsmääminen toimintaan, esimerkiksi osuminen nopeasti lähesty-

vään palloon, ovat vielä vaativia 6–7-vuotiaille. Suurin osa tämän ikäisistä lapsista ei vielä 

pysty tähän, vaan he vielä harjoittelevat näitä kehittyviä taitoja. 6–7-vuotiaasta lähtien pallon 

kiinniottotaidoissa tapahtuu suurta kehitystä. Tämä johtuu arviointikyvyn kehittymisestä ja re-

aktioajan lyhenemisestä. (Sugden, Wade & Hart 2013, s. 120, 142.)  

Kouluiässä lapsen elämässä on paljon erilaisia toimintoja, jotka hiovat hieno- ja karkeamoto-

riikkaa (Ojanen ja muut 2013, s. 129). Myös Sugden ym. tuovat esille, että seitsemänvuotiaana 

lapsen elämänpiiri laajenee ja monipuolistuu, jolloin sitä kautta tulee lisää vaatimuksia myös 

motorisille kyvyille ja taidoille. Tällöin liikunnallisia taitoja kehitetään ja monipuolisestaan jo 

kehittyneiden motoristen perustaitojen pohjalle. Kun perusliikuntataidot ovat kehittyneet, lap-

set 6–7-vuotiaasta lähtien kehittävät liikuntataitojaan edelleen sen mukaan, mistä liikuntalajista 

ja millaisesta liikunnasta he ovat kiinnostuneet. (Sugden, Wade & Hart 2013, s. 106, 179.) 

2.2 Kielellinen kehitys 

Viisivuotias osaa käyttää kieltä joustavasti tilanteen mukaan ja hallitsee myös vaikeat äidinkie-

len äänteet. Hän hallitsee tuhansia sanoja ja pystyy noudattamaan kolmiosaisia ohjeita. Hän 

osaa kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa ja kertoa ajatuksiaan ja tapahtumia niin, että 

myös vieras kuulija ymmärtää. (Ojanen ja muut 2013, s. 136–137.) Noin viisivuotiaana lapsi 

hallitsee perussäännöt äidinkielen taivutuksista (Lyytinen & Lyytinen 2003, s. 97; Ojanen ja 

muut 2013, s. 136), ja osaa käyttää adjektiivien vertailumuotoja ja harvemmin esiintyviä sija-

muotoja. Kertoessaan eri aikoina olleista tai tulevista tapahtumista lapsi käyttää pää- ja sivu-

lauseita sekä aktiivi- ja passiivilauseita. Hän osaa taivuttaa verbejä eri persoonissa yksikössä ja 

monikossa subjektin mukaan. Lapsi käyttää ajanilmaisuissaan jonkin verran myös toistuvia ai-

kakäsityksiä, esimerkiksi viikonpäiviä, kuukausia ja vuodenaikoja. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 

s. 99–100.) 
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Kuusivuotias lapsi on kiinnostunut kirjaimista ja lukemisesta. Vaikka sanavarasto on laaja, noin 

14 000 sanaa, puhe voi olla vielä joustamatonta. Erilaiset käsitteet, kuten ”mustasukkainen” tai 

”kaksikielinen” lapsi saattaa ymmärtää vielä konkreettisesti ja yksipuolisesti. (Ojanen ja muut 

2013, s. 136 – 137.) Alle kouluikäiset eivät vielä ymmärrä, että adjektiivit ovat monimerkityk-

sisiä, eli niillä voidaan kuvata ihmisten psykologisia ominaisuuksia ja esineiden fyysisiä omi-

naisuuksia. Tällaisia adjektiiveja ovat esimerkiksi kylmä ja kova. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 

s. 109.) Kuusivuotias lapsi osaa kertoa johdonmukaisesti etenevän tarinan ja kertoa tarinasta 

myös tärkeitä yksityiskohtia, kuten kuka teki, mitä teki ja miten tarina päättyi (Lyytinen & 

Lyytinen 2003, s. 104; Ojanen ja muut 2013, s. 136–137). 

Noin seitsemänvuotiaana lapsi hallitsee puhuessaan kielen tavallisimmat rakenteet ja muodot 

(Ojanen ja muut 2013, s. 136). Kouluiässä lapsi oppii vielä äidinkielen kielioppisääntöjen uu-

delleen muokkausta, yhdistelyä ja poikkeuksia (Lyytinen & Lyytinen 2003, s. 97). Kouluikäi-

nen lapsi käyttää sujuvasti puhuttua kieltä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja käyttää 

aiempaa joustavammin abstrakteja käsitteitä (Ojanen ja muut 2013, s. 136). 

2.3 Ajattelun kehittyminen 

Piaget’n teorian valossa esikoululainen ja koulunaloittaja elää välivaihetta kahden kehitysvai-

heen välillä. Hän on siirtymässä esioperationaalisesta vaiheesta konkreettisten operaatioiden 

vaiheeseen. Esioperationaalinen vaihe sijoittuu kahdesta noin seitsemään ikävuoteen saakka, 

konkreettisten operaatioiden vaihe noin seitsemästä vuodesta noin yhteentoista ikävuoteen 

saakka. (Piaget, Palmgren & Helkama 1988, s. 62, 105–106.) 

Esioperationaalisessa vaiheessa lapset ovat ajattelussaan tiedostamattomasti itsekeskeisiä, jol-

loin oma näkökulma on etusijalla. He eivät vielä kykene asettumaan toisen asemaan, vaan ajat-

televat asioita vain omasta näkökulmastaan käsin. Tämän vuoksi lapsi ei vielä ymmärrä vasta-

vuoroisuuden periaatetta eikä pysty vielä ajattelemaan käänteisesti. Hän esimerkiksi ymmärtää, 

että hänellä on veli, mutta ei ymmärrä, että hän itse on oman veljensä veli. (Piaget ja muut 1988, 

s. 41–42, 77.) Esioperationaalisessa vaiheessa lapset käyttävät kieltä itsekeskeisesti, jolloin he 

eivät kykene keskustelemaan keskenään, vaan esittävät toisilleen ristiriitaisia väitteitä. Piaget’n 

mukaan lapset käyttävät usein yhteisöllistä yksinpuhelua, jolloin jokainen puhuu itsekseen sa-

malla luullen kuuntelevansa ja ymmärtävänsä muita. Esioperationaalisessa vaiheessa lapsen 

puhe ei tähtää kysymysten esittämiseen tai tietojen välittämiseen, joiden Piaget ajattelee olevan 

sosiaalistunutta kieltä. (Piaget, Inhelder & Rutanen 1977, s. 117; Piaget ja muut 1988, s. 41.)  
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Esioperationaalisen vaiheen itsekeskeinen ajattelu esiintyy symbolisessa leikissä, joka on omi-

nainen leikin muoto esioperationaalisessa vaiheessa. Symbolisen leikin tehtävänä on korjata ja 

täydentää todellisuutta lapsen toiveiden mukaan. Symbolisesta leikistä Piaget käyttää myös ter-

mejä mielikuvitusleikki tai jäljittelyleikki. (Piaget ja muut 1988, s. 43–44.) Alle seitsemänvuo-

tiaiden lasten ajattelulle on myös tyypillistä animismi, elottomien kohteiden ja esineiden elol-

listaminen (Ojala 2015, s. 28; Piaget ja muut 1977, s. 108).  

Esioperationaalisen kauden loppupuolella, 5 ½–6 vuoden iässä lapsi tekee johtopäätökset asi-

oista havaintojensa ja näkemänsä perusteella, eikä hän vielä kykene loogiseen ajatteluun. Tä-

män ikäinen lapsi kykenee muodostamaan esineistä ryhmiä yhden ominaisuuden perusteella. 

(Piaget ja muut 1977, s. 101; Piaget ja muut 1988, s. 13, 52.) 5–6-vuotias ei vielä ymmärrä 

säilyvyyden käsitettä. Tästä esimerkkinä ovat säilyvyyskokeet, joissa sama neste kaadetaan eri 

muotoiseen astiaan. Esioperationaalisella kaudella lapsi ajattelee, että nesteen määrä on muut-

tunut, konkreettisten operaatioiden kaudella oleva lapsi ymmärtää nesteen määrän säilyneen 

samana. (Piaget ja muut 1977, s. 96; Piaget ja muut 1988, s. 70)  

Ulkoa muistamisen kehittyminen on lapsilla nopeaa kuuden ja kymmenen ikävuoden välillä. 

Kuusivuotias pystyy hyvin painamaan asioita mieleen sekä kykenee muistamaan laajoja asia-

kokonaisuuksia. Tämän ikäisellä motivaatio uuden oppimiseen on korkealla ja hän nauttii uu-

sien asioiden oppimisesta. Arajärvi tuo esille, että 5–6-vuotiaana lapsi oppii ymmärtämään abst-

rakteja käsitteitä, mikä on edellytyksenä sille, että lapsi oppii syy-seuraussuhteita. (Arajärvi 

1990, s. 27, 83.) Piaget (1988) mukaan lapsi oppii ymmärtämään syy-seuraussuhteita 7–8 vuo-

den iässä (Piaget ja muut 1988, s. 66).  

Seitsemänvuoden iässä lapsen itsekeskeisyys alkaa vähitellen häviämään, mikä vuoksi hän pys-

tyy myös asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään tätä kautta myös toisen ihmisen näkö-

kulman. Lapsi alkaa ajatella itsenäisesti, ja hän pystyy erottamaan oman ajattelun toisten ajat-

telusta. Lapsi pystyy aiempaa paremmin toimimaan yhdessä muiden kanssa. Tällöin myös ryh-

mässä toiminen onnistuu paremmin. Seitsemänvuotias pystyy jo miettimään ennen toimimista, 

hän on oppinut harkitsemisen taitoa. Siirtyessään konkreettisten operaatioiden vaiheeseen noin 

seitsemänvuotiaana, lapset kiinnostuvat sääntöleikkien leikkimisestä. Sääntöleikeissä on tär-

keää, että säännöt ovat voimassa koko pelin ajan ja kaikki noudattavat yhteisesti hyväksyttyjä 

pelisääntöjä. (Piaget ja muut 1988, s. 44, 63–64.) 
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Konkreettisten operaatioiden kaudesta Piaget käyttää myös käsitettä ” loogisen ajattelun alku-

vaihe”. Noin seitsemänvuotiaana lapsi oppii loogista ajattelua – hän ei enää perusta johtopää-

töksiään ainoastaan omiin havaintoihinsa ja intuitioon. Seitsemän vuoden iästä lähtien lapsi 

ymmärtää lukusarjat, yhteenlaskun ja sille käänteisen vähennyslaskun, sekä kertolaskun ja sille 

käänteisen jakolaskun. (Piaget ja muut 1988, s. 23, 52, 78.) 7–8-vuotiaana lapsi ymmärtää ai-

neen säilyvyyden: aineen määrä pysyy samana, kun sen muotoa muutetaan tai kun esimerkiksi 

neste kaadetaan toiseen, erimuotoiseen astiaan. Lapsi myös osaa luokitella asioita kahden omi-

naisuuden perusteella. (Piaget ja muut 1977, s. 50–51, 102.)   

2.4 Moraalinen kehitys 

Kohlbergin mukaan moraalisen toiminnan perusmotiivina on syyllisyys. Lapset käyttäytyvät 

moraalisesti välttääkseen syyllisyyttä. (Kohlberg 1964, s. 384.) Kohlberg jakaa moraalikehi-

tyksen kolmeen tasoon, joista jokainen taso jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen taso on 

esisovinnaisen moraalin taso, toinen taso sovinnaisen moraalin taso ja kolmas jälkisovinnaisen- 

tai periaatteellisen moraalin taso. Moraalikehityksen vaiheet ovat ikään liittyviä, mutta eivät 

ikäsidonnaisia. (Reimer 1989, s. 8–10.) Alle 9-vuotiaat lapset ovat moraalin kehityksessään 

yleensä esisovinnaisen tason vaiheissa (Peltonen 2000, s.169).  

Esisovinnaisen moraalin tason ensimmäisessä vaiheessa yksilö välttää vahingoittamasta toisia 

ja tottelee itsekkäistä syistä (Reimer 1989, s. 8). Toiminta tai teko on hyvä tai paha riippuen sen 

fyysisistä seurauksista. Auktoriteetin voima on suuri, oikein toimimisen taustalla on myös pelko 

auktoriteetin reaktiosta. (Ojanen ja muut 2013, s. 171; Reimer 1989, s. 8.) Tässä vaiheessa yk-

silön toimintaa ohjaa rangaistuksen pelko. Hän tottelee sääntöjä välttääkseen rangaistusta. 

(Kohlberg 1964, s. 400; Reimer 1989, s. 8–10.)  

Esisovinnaisen moraalin toisessa vaiheessa moraalista toimintaa ohjaa toiminnasta hyötyminen 

ja palveluksen saaminen (Kohlberg 1964, s. 400). Yksilö noudattaa sääntöjä, kun se on omien 

etujen ja tarpeiden mukaista. Tässä vaiheessa yksilö ajattelee, että myös muut toimivat omien 

tavoitteiden ja etujen pohjalta. Oikein on myös se, mikä on reilua tai kun toimitaan sopimuksen 

mukaan. (Reimer 1989, s. 8.) Reiluus tarkoittaa vastavuoroista palvelua: ”Anna sinä tämä mi-

nulle, niin minä annan tämän sinulle” (Ojanen ja muut 2013, s. 171).  
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2.5 Sosiaalinen kehitys 

Eriksonin psykososiaalisen teorian mukaan ihmisen kehitys kulkee kahdeksan kehitysvaiheen 

kautta (Erikson 1962, s. 239). Jokaisessa kehitysvaiheessa ihmisellä on edessään jokin kehitys-

kriisi, joka hänen tulee ratkaista. Kehityskriisit johtuvat siitä, että ihmisen kehittyessä ympäristö 

tuo hänen eteensä uusia vaatimuksia. Esikouluikäinen lapsi elää kahden kehityskriisin väli-

maastossa. Kolmen ja kuuden ikävuoden välillä kehityskriisinä on aloitteellisuus vastaan syyl-

lisyys, seitsemän ja kahdentoista ikävuoden välillä ahkeruus vastaan alemmuus. (Lehtovirta, 

Kuokkanen, Peltola & Tuohimaa-Kirveskari 1999, s. 123–125.) Miller jakaa kehityskriisit osit-

tain eri ikävuosille: aloitteellisuus – syyllisyys ajoittuu noin neljästä viiteen ikävuoteen ja ah-

keruus – alemmuus noin kuudesta ikävuodesta murrosikään saakka (Miller 2016, s. 141–142).  

Aloitteellisuus–syyllisyys -vaiheessa lapsi on oma-aloitteinen ja hän iloitsee lisääntyneistä tai-

doistaan (Erikson 1962, s. 245). Lapsi on utelias, aloitekykyinen, tekee paljon asioita sekä 

omaksuu ympäristön asenteita ja sukupuolensa mukaista käyttäytymistä (Miller 2016, s. 141). 

Lapsi ihailee vanhempiaan ja haluaa olla heidän kaltaisensa. Lapsi on kiinnostunut tekemään 

asioita yhdessä muiden lasten kanssa ja yhdessä toimiminen onnistuu. (Erikson 1994, s. 78, 86.)   

Lapsi testaa oman toimintansa rajoja (Lehtovirta ja muut 1999, s. 125). Ympäristö asettaa lap-

selle rajoituksia ja toisinaan myös pysäyttää lapsen aloitteellisuuden. Tässä vaiheessa vaarana 

on se, että lapselle kehittyy liiallinen syyllisyydentunne tai liian voimakas itsekontrolli. (Erik-

son 1962, s. 245–247.)  

Kuusivuotias on kiinnostunut asioista kodin ulkopuolella ja kaverit alkavat tulla tärkeämmiksi. 

Hän kokeilee rajojaan ja tarvitsee aikaa vapaalle leikille. Kuusivuotias lapsi osaa toimia ryh-

mässä noudattaen yhdessä sovittuja sääntöjä, mutta hän tarvitsee välillä tukea sääntöjen muis-

tamisessa. (Ojanen ja muut 2013, s. 170.) 

Ahkeruus–alemmuus -vaiheessa lapset ovat tiedonhaluisia ja he haluavat oppia uusia asioita 

(Erikson 1994, s. 87–88). Lapset oppivat uusia asioita koulussa, kotona ja kavereiden luona. 

Onnistuneet kokemukset antavat lapselle ahkeruuden ja toimeliaisuuden tunteen, tunteen päte-

vyydestä ja hallinnasta. Epäonnistuminen tuo riittämättömyyden ja alemmuuden tunteen, tun-

teen että ei osaa. Lapset pyrkivät tekemään asiat hyvin ja päättämään sen minkä ovat aloittaneet. 

(Miller 2016, s. 142.)  
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Seitsemänvuotiaana lapsi pystyy toimimaan isossa ryhmässä, ja leikkiminen itsenäisesti kave-

reiden kanssa pienessä ryhmässä onnistuu. Ison ryhmän keskellä lapsi tarvitsee myös yksilöl-

listä huomiota. Uudet asiat ja uusien taitojen oppiminen kiinnostavat. Aikuisen tuki ja kannus-

taminen on tärkeää, varsinkin oppimistilanteissa. (Ojanen ja muut 2013, s. 170.)  
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3 Eskarilaisesta koulunaloittajaksi ja koululaiseksi                                      

Tässä luvussa keskitytään siirtymävaiheeseen esikoulusta kouluun ja siihen vaikuttaviin asioi-

hin. Alkuun tarkastellaan siirtymää yleisesti sekä kerrotaan mitä muutoksia lapsi kohtaa siirty-

essään esikoulusta kouluun. Sen jälkeen määritellään kouluvalmiutta, koulukypsyyttä ja oppi-

misvalmiutta ja niiden suhdetta toisiinsa. Esiopetusta määritellään eri lähteiden pohjalta ja kat-

sotaan, mitä esiopetukseen liittyvät lait sanovat esiopetuksesta. Esiopetuksen tavoitteita ja teh-

täviä tarkastellaan myös opetushallituksen, lakien sekä eri lähteiden pohjalta. Tämän jälkeen 

keskitytään esiopetuksen ja koulun eroavaisuuksiin, sekä siihen, mitkä asiat voivat helpottaa 

lapsen siirtymistä esikoulusta kouluun.  

Siirtymällä tarkoitetaan usein sitä prosessia, jolloin siirrytään yhdestä kontekstista toiseen (Ac-

kesjö 2013, s. 390). Fabian tuo esille, että kouluun siirtymisessä siirtymä on muun muassa ajan-

jakso ensimmäisen vierailun ja asettumisen välillä. Siirtymä voi olla myös koululuokan tai opet-

tajan vaihtuminen lukuvuosien välillä tai kesken lukuvuotta. (Fabian 2007, s. 6.) Lapset aloit-

tavat siirtymäprosessin ennen kuin he konkreettisesti vierailevat koulussa tai aloittavat koulun. 

Siirtymäprosessi näyttää olevan vähitellen etenevä prosessi, joka alkaa ensimmäisen vierailun 

valmisteluilla; opettajan kertoessa vierailusta ja lasten keskustellessa siitä. Näiden myötä myös 

lasten ajatukset suuntautuvat enemmän tulevaisuudessa olevaan siirtymään. Siirtymän aikana 

lapset rakentavat muuttuvaa identiteettiään. Esikoulunopettajilla on tärkeä asema lapsen kou-

luunsiirtymäprosessin tukijoina, ja Ackesjö tuo esille myös opettajien yhteistyön tärkeyden. 

(Ackesjö 2013, s. 387, 407.)  

Koulun aloittaminen on suuri muutos lapsen elämässä (Corsaro & Molinari 2000, s. 16; Fabian 

2000, s. 142; Karikoski 2008, s. 13). Siirtyminen esikoulusta kouluun on yksi keskeinen lapsen 

elämän siirtymä (Karila, Kivimäki & Rantavuori 2013, s. 25). Siirtymävaiheessa olevilla eri-

laisilla kouluun tutustumisen toiminnoilla on kaksi päämäärää: se, että lapset ja vanhemmat 

saavat tietoa ja kokemuksia koulusta, sekä kommunikaatio esikoulun ja koulun henkilökunnan 

välillä (Margetts 2007, s. 44).  

Linnilä (2006) tuo esille, että aikuiset ja lapset antavat koulun aloitukselle erilaisia merkityksiä 

Aikuisilla koulun aloitukseen liittyy kouluvalmius, pärjääminen ja tulevaisuus, mutta lapsille 

koulun aloitus merkitsee jotain muuta. Lapset elävät nykyhetkeä, ja heille kouluun lähteminen 
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on luonnollinen tapahtuma tietyn ikäisenä. Heille merkitsevää on yhteisöllisyys. Kouluyhtei-

söön kuulumisen ja kiinnittymisen kautta syntyy koululaisen identiteetti, joka on Linnilän mu-

kaan tärkeämpää kuin kouluvalmius. (Linnilä 2006, s. 257–258.) 

3.1 Koulukypsyys, kouluvalmius, oppimisvalmius 

Koulukypsyydelle, kouluvalmiudelle ja oppimisvalmiudelle ei löydy kirjallisuudesta selkeitä 

määritelmiä. Käsitteitä käytetään sekä päällekkäisinä tarkoittaen samaa asiaa että erillisinä kä-

sitteinä sisällyttäen niihin eri merkitykset, riippuen mitä kirjoittaja haluaa painottaa. (Hakkarai-

nen 2002, s. 67; Linnilä 2006, s. 99.) Brotherus tuo esille, että kouluvalmiutta on määritelty jo 

pitkään eri painotuseroilla (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002, s. 229). Kolehmainen, Saa-

rinen ja Kontu käyttävät termejä kouluvalmius ja koulukypsyys toistensa synonyymeinä. Ter-

miä koulukypsyys he käyttävät viitatessaan aikaan ennen 1970-lukua ja termiä kouluvalmius 

viitatessaan aikaan 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Oppimisvalmiuskäsite on tullut myöhem-

min kouluvalmiuskäsitteen rinnalle. (Kolehmainen, Saarinen & Kontu 2015, s. 32, 34.) Hakka-

raisen mukaan oppimisvalmiuksien ja kouluvalmiuksien välillä on selkeä ero, mutta toisaalla 

hän tuo esille, että kouluvalmiuden ja oppimisvalmiuden käsitteitä käytetään osittain päällek-

käin. Hänen mukaansa kouluvalmiuden ja koulukypsyyden käsitteet lähtevät koulun ja opetta-

jan näkökulmista ja tarpeista, kun oppimisvalmiudet-käsite lähtee yksilön elinikäisen oppimi-

sen ajatuksesta. (Hakkarainen 2002, s. 10, 67–68.) Linnilä puolestaan tuo esille, että oppimis-

valmius-käsite painottaa lasta ja lapsen mahdollisuuksia oppimiseen (Linnilä 2006, s. 98).  

Perinteisen kouluvalmius-ajatuksen taustalla on kypsyysteoreettinen näkemys, jonka mukaan 

lapsi on valmis kouluun, kun hän täyttää tietyt kriteerit (Karikoski 2008, s. 64). Kun lapsen 

kognitiiviset, fyysiset ja sosiaaliset taidot ovat kypsyneet tarpeeksi, hänellä on riittävät koulu-

valmiudet (Linnilä 2006, s. 30). Perinteisesti kouluvalmiutta tarkasteltaessa on kiinnitetty huo-

miota älylliseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehittymiseen (Hakkarainen 2002, s. 67). Ka-

rikoski ja Linnilä lisäävät tähän vielä fyysiset valmiudet ja motoriset taidot (Linnilä 2006, s. 

36–37; Karikoski 2008, s. 62). 

Lapsella on riittävät fyysiset valmiudet koulunkäyntiin, kun hän kestää fyysisesti sen rasituk-

sen, jonka koulumatka ja koulupäivä aiheuttavat. Motoriset valmiudet ovat riittävät, kun lapsi 

pystyy istumaan paikallaan noin puoli tuntia, hän pystyy huolehtimaan omasta pukeutumises-

taan, ruokailustaan ja WC-käynneistään sekä hänellä on riittävä silmän ja käden yhteistyö, jotta 

lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on mahdollista. Älylliset valmiudet sisältävät riittävän 
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sanavaraston, kyvyn puheen ymmärtämiseen, taidon keskusteluun sekä taidon kertoa suullisesti 

omista tunteista, asioista ja kokemuksista. Tunne-elämän valmiudet ovat riittävät, kun lapsi ky-

kenee irtautumaan vanhemmistaan ja kodistaan muutaman tunnin ajaksi. Hänellä on myös halu 

ja tahto oppia uusia asioita ja itsenäistyä, hän kykenee kohtaamaan pettymyksiä sekä ottamaan 

huomioon myös muita. Sosiaalisten valmiuksien kohdalla lapsella tulee olla kyky myötäelämi-

seen, hän pystyy osoittamaan myönteisiä tunteita sekä pystyy kuuntelemaan toisia. Lapsi osaa 

kertoa oman mielipiteensä ja pystyy myös puolustamaan sitä, hän kykenee sopeutumaan ryh-

mätilanteisiin sekä pystyy tekemään kompromisseja ja noudattamaan sääntöjä. (Ojanen ja muut 

2013, s. 184–185.) Linnilä (2006) painottaa koulun aloituksessa erityisesti itsenäistymisen mer-

kitystä. Riittävä itsenäistyminen koulunaloittamisen vaiheessa on välttämätöntä. Toinen vielä 

tärkeämpi asia on, että lapsella on aloitteellisuuden kyky. (Linnilä 2006, s. 41.)  

Kun kouluvalmiutta on ajateltu perinteisestä näkökulmasta, se ei ole ottanut juurikaan huomi-

oon lapsen elämäntilannetta. Lapsen kouluvalmiutta mietittäessä on otettu huomioon lähinnä 

lapsen kehollinen ja kognitiivinen puoli. Linnilä painottaa, että kun tarkastellaan kouluval-

miutta, yksilön lisäksi huomioon tulee ottaa myös konteksti ja ympäristö, jossa lapsi toimii. 

(Linnilä 2006, s. 19, 62.) Perinteisen kouluvalmius-käsitteen rinnalle on tullut myös ajatuksia 

siitä, miten koulu pystyy vastaanottamaan ja kohtaamaan erilaisia ja eri kehitysvaiheissa olevia 

lapsia (Brotherus ja muut 2002, s. 230; Karikoski 2008, s. 64).  

3.2 Esiopetus 

Esiopetusta määritellään eri tavoin, ja määrittelyt poikkeavat toisistaan suurestikin. Esiopetuk-

sen määrittelyssä on eroja erimerkiksi riippuen siitä, ajatellaanko esiopetus laajasti vai suppe-

asti. Laajimman käsityksen mukaan esiopetus on kaikkea sitä kasvatusta, joka koskee alle op-

pivelvollisuusikäisiä lapsia ja jota toteutetaan kodin ulkopuolella. Keskilaaja käsitys näkee esi-

opetuksen olevan 3–6-vuotiaiden kasvatus- ja opetustoimintaa, ja suppean käsityksen mukaan 

esiopetus on vain kuusivuotiaiden tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. (Brotherus ja muut 

2002, s. 27–28.) Suppeasti ajateltu esiopetus on Linnilän mukaan koulumaista toimintaa, joka 

on suunnattu kuusivuotiaille ja joka tähtää pääosin kouluvalmiuksien kehittämiseen. Esiopetus 

voidaan ajatella myös laajasti, jolloin se on kaikkea alle kouluikäisiin kohdistuvaa kasvatusta 

ja opetusta, jossa tietoisesti ja tavoitteellisesti tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. 

(Linnilä 2011, s. 22; Linnilä 2006, s. 107.) Hakkaraisen mukaan kaikki toiminta, joka edeltää 
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koulua, voidaan ajatella esiopetukseksi. Esiopetuksen käsitettä tulisi laajentaa niin, että se kos-

kee kaikkea 0–8-vuotiaiden opetusta. Hakkarainen ei tee eroa sen välille, onko opetus tahallista 

vai tahatonta. (Hakkarainen 2002, s. 8, 14, 66–67.) 

Esiopetusta on järjestetty ja kehitetty Suomessa 1970-luvulta lähtien. Alusta saakka sen yhtenä 

tehtävänä on ollut lapsen oppimisvalmiuksien ja oppimisedellytysten edistäminen. Esiopetus 

on toiminut myös varhaiskasvatuksen ja koulun yhdistäjänä. (Linnilä 2011, s. 21; Linnilä 2006, 

s. 107.) Brotherus ja muut (2002, s. 29) tuovat esille, että perinteisesti esiopetus on käytännössä 

liitetty päiväkotitoimintaan ja sen tarkoitus on ollut vahvistaa kuusivuotiaiden lasten kouluval-

miuksia.  

Esiopetus valmentaa lasta tulevaan koulunkäyntiin ja tukee myös lapsen tasapainoista kehitystä 

(Brotherus ja muut 2002, s. 234). Yksi esiopetuksen tarkoituksista on valmentaa sekä lapsia että 

vanhempia siirtymisessä kouluun (Ojala 2015, s. 87). Myös Karikoski (2008) tuo esille, että 

esiopetuksessa lapsia valmennetaan koulua varten sekä pyritään tasoittamaan lasten välisiä 

eroja kehityksessä ja eri kouluvalmiuksissa. Esikoulussa on perinteisesti otettu huomioon, että 

koulu tulee olemaan lasten seuraava kasvuympäristö. Karikoski kritisoi sitä, että koulu ja esi-

koulu molemmat valmentavat lasta seuraavaan elämän vaiheeseen, mutta eivät sen hetkiseen 

elämään. (Karikoski 2008, s. 34–35.) Myös Hakkarainen kritisoi esiopetuksen tarkoitusta val-

mentaa lähinnä seuraavaa vaihetta, eli koulunkäyntiä, varten ja kehittää kouluvalmiuksia en-

simmäistä luokkaa ajatellen. Esiopetuksessa tulisi ennemmin kehittää yleisiä oppimisvalmiuk-

sia kuin kouluvalmiuksia. (Hakkarainen 2002, s. 8, 14, 66–67.) Brotherus painottaa, että esi-

opetus ei saa olla aikaisemmin aloitettua alkuopetusta (Brotherus ja muut 2002, s. 234).  

Opetushallituksen mukaan esiopetus on kuusivuotiaille annettavaa opetusta, jonka tavoitteena 

on edistää lapsen oppimisedellytyksiä ja kehitysedellytyksiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

tehdään yhteistyötä kotien ja huoltajien kanssa. Esiopetuksen tavoitteena on myös vahvistaa 

lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa sekä puuttua niihin ongelmiin, jotka vaikuttavat 

lapsen kehitykseen ja oppimiseen. (Opetushallitus 1.) 

Perusopetuslaki (1998/628) määrää esiopetuksesta seuraavasti: ”Oppivelvollisuuden alkamista 

edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esi-

opetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.”  Perusopetuslain mukaan esiopetuksen ja pe-

rusopetuksen tavoitteena on ”tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyi-
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seen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Li-

säksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyk-

siä.” (Perusopetuslaki 1998/628.) 

Esiopetuksen järjestämisestä vastaa kunta, joka on velvollinen järjestämään esiopetusta alueel-

laan asuville esiopetusikäisille (Perusopetuslaki 1998/628). Esiopetusta voidaan järjestää joko 

koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa, riippuen kunnan päätöksestä 

(Opetushallitus 2). Esiopetus kestää yhden vuoden. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

oleva lapsi voi saada esiopetusta kahden vuoden ajan, ja hänellä on oikeus saada esiopetusta 

sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. (Perusopetuslaki 1998/628.) Esiopetusta annetaan 

esiopetusvuoden aikana vähintään 700 tuntia, ja lapsen esiopetuspäivä saa olla enintään viiden 

oppitunnin mittainen (Perusopetusasetus 1998/852).  

3.3 Eroja esikoulun ja koulun välillä 

Kuten jo aiemmin on tullut esille, siirtyminen esikoulusta kouluun on yksi keskeinen lapsen 

elämän siirtymä (Karila ja muut 2013, s. 25). Kun lapsi siirtyy esikoulusta kouluun, hän kohtaa 

siirtymävaiheessa monia muutoksia (Karila ja muut 2013, s. 25; Pyhältö, Soini, Pietarinen & 

Havu-Nuutinen 2010, s. 194; Soini, Pyhältö & Pietarinen 2013, s. 8). Yksi suuri muutos siirty-

mävaiheessa on siirtyminen erilaiseen toimintakulttuuriin. Esikoulun ja koulun toiminnassa on 

eroavaisuuksia, joihin vaikuttavat muun muassa esikoulun ja koulun erilainen tehtävä, erilainen 

lapsikäsitys, opettajien erilaiset koulutukset, esikoulun ja koulun omat käsitykset oppimisesta 

ja kasvattamisesta sekä opettamisen ja kasvattamisen perinteet. (Karikoski 2008, s. 32, 39.) 

Uuden toimintakulttuurin lisäksi kouluun siirtyminen tuo mukanaan myös uuden kouluympä-

ristön (Karikoski 2008, s. 13; Kopisto, Brotherus, Paavola, Hytönen & Lipponen 2011, s. 73), 

sekä uudet säännöt, uudet aikataulut, strukturoidummat tunnit ja enemmän akateemisten taito-

jen oppimista (Corsaro & Molinari 2000, s. 30).  

Esi- ja alkuopetuksen toimintaympäristöt ovat yhdenmukaisemmat kuin aiemmin (Haring, 

Havu-Nuutinen & Mäkihonko 2008, s. 20). Tästä huolimatta siirtyessä esiopetuksesta kouluun 

lapsi kohtaa selkeän muutoksen varsinkin pedagogisessa toimintakulttuurissa. Usein esiopetus 

on eheytettyä, kun alkuopetus sitä vastoin useimmiten perustuu eri oppiaineille. (Soini ja muut 

2013, s. 8.) Esiopetuksen pedagogiikka on enemmän lapsikeskeistä, joustavaa oppimisenpeda-

gogiikkaa, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia ja leikkiä. Koulun pedagogiikka on enemmän 

opettaja- ja oppiainekeskeistä ja tavoitteellista oppimisenpedagogiikkaa. (Karikoski 2008, s. 
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44.) Soini ym. tuovat esille, että alkuopetuksen pedagogiikka ei ole samanlainen kaikissa al-

kuopetusluokissa, vaan se vaihtelee riippuen kontekstista (Soini ja muut 2013, s. 8). Myös esi-

opetuksen toimintakulttuuri on riippuvainen siitä, onko esiopetus järjestetty päiväkodissa vai 

koulussa. Päiväkodin ja koulun omat perinteet ja traditiot vaikuttavat opetussuunnitelmissa, toi-

mintaympäristöissä sekä myös toiminnassa, jotka omalta osaltaan vaikuttavat esiopetukseen. 

(Brotherus 2004, s. 246.)  

Siirtyessään esikoulusta kouluun lapsi muokkautuu itse sekä vaikuttaa omalta osaltaan ympä-

ristöön ja ympäristön sosiaalisiin käytäntöihin (Soini ja muut 2013, s. 10). Kouluun siirtyminen 

merkitsee muutoksia sosiaalisissa suhteissa (Soini ja muut 2013, s. 8), kun koulun aloituksessa 

lapselle tulee uusi opettaja ja uudet luokkakaverit (Karikoski 2008, s. 13). Kouluun siirtyminen 

merkitsee lapselle uusien kaverisuhteiden luomista ja niiden rinnalla jo olemassa olevien kave-

risuhteiden ylläpitämistä (Corsaro & Molinari 2000, s. 30). Karikoski (2008) huomioi tutki-

muksessaan, että esikoulun opettajan vaihtuessa koulun opettajaan, myös opettajan rooli muut-

tuu. Esikoulussa opettaja on lapsikeskeinen ohjaaja ja hoitaja, koulussa opettaja on lämmin ja 

autoritatiivinen kasvattajaopettaja, joka yleensä huomioi lapset yksilöinä. (Karikoski 2008, s. 

98.) Esikoulun ja koulun henkilökunnan perinteet tehdä tiimityötä poikkeavat myös toisistaan. 

Myös tavat, joilla vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä, ovat erilaiset esikoulussa ja kou-

lussa. (Kopisto ja muut 2011, s. 74.) Karikoski tuo esille, että esikoulussa opettaja on vanhem-

pien yhteistyökumppani, joka tapaa vanhempia päivittäin. Tämän vuoksi esikoulun aikuisten ja 

vanhempien käymät keskustelut lapsen kasvattamisesta tapahtuivat luontevasti. Koulussa opet-

taja tekee vanhempien kanssa yhteistyötä, tapaamiset ovat virallisempia ja yhteistyötä on vä-

hemmän. Yhteistyö opettajan kanssa liittyy lapsen kouluoppimiseen ja on vähemmän henkilö-

kohtaista kuin esikoulussa. (Karikoski 2008, s. 98–99.) 

Lapsen siirtyessä kouluun myös fyysinen ympäristö usein muuttuu (Brotherus ja muut 2002, s. 

225; Fabian 2000, s. 142; Margetts 2002, s. 105; Soini ja muut 2013, s. 8). Päiväkotirakennus 

usein muuttuu erilaiseen koulurakennukseen, leikkialueet vaihtuvat luokkahuoneisiin ja niiden 

kalustukseen (Margetts 2002, s. 105). Päiväkodissa olevan esiopetuksen toimintaympäristöön 

on perinteisesti liittynyt kodinomaisuus. Kouluopetuksessa tehokas opiskelu on luonut vaati-

mukset oppimisympäristölle. Oppimisympäristöt on pyritty rakentamaan ja muokkaamaan so-

veltuvaksi riittävän tehokkaaseen opiskeluun. Esikoulun ja alkuopetuksen oppimisympäristöjen 

ei tarvitse olla samanlaisia, sillä esiopetuksen ja alkuopetuksen lähtökohdat ovat myös erilaiset. 

(Brotherus ja muut 2002, 90–91.) 
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Lapsen siirtyessä esikoulusta kouluun rooli muuttuu esikoululaisen roolista koululaisen rooliin 

(Fabian 2000, s. 142; Karikoski 2008, s. 32). Lapsen roolin muutos tuo mukanaan opiskelun 

(Pyhältö ja muut 2010, s. 195; Soini ja muut 2013, s. 8). Häneltä edellytetään erilaisia valmiuk-

sia kuin aiemmin, mikä tuo lapselle sekä mahdollisuuksia kasvuun, että myös haasteita. Siirty-

mässä lapsi muokkaa käsitystään tiedosta sekä käsitystään siitä, millainen hän on oppijana. 

(Soini ja muut 2013, s. 8, 10.) 

Siirtymän aikana leikkivästä esikoululaisesta tulee oppiva koululainen, johon vaikuttaa esikou-

lun ja koulun erilaiset käsitykset lapsesta. Karikosken tutkimuksessa vanhempien näkökulmasta 

katsottuna esikoulussa painottuu sosiaalinen kasvu ja kehitys. Esikoulun käsitys lapsesta on 

kokonaisvaltainen, joka huomioi lapsen kasvukontekstin sekä kasvun kehityksen ja oppimisen 

tarpeet. Lapsen katsottiin olevan esikoulussa aloitteellinen ja itsenäinen toimija, joka oppii toi-

minnan ja leikin kautta. Koulun lapsikäsitys on suppeampi käsitys lapsesta oppijana, ohjatta-

vana, arvioitavana ja koulutoverina. Koulun käsityksessä lapsesta painottui koululaisen asema 

ja sen mukanaan tuoma tavoitteellinen oppiminen ja oppimisen kognitiivinen edistäminen. 

Koulussa lapsi suorittaa tehtävät yksilöllisesti, ottaa opettajan opetuksen vastaan passiivisena 

ja lapsen työskentelyä kontrolloidaan ja arvioidaan. (Karikoski 2008, s. 38, 89–90, 99.)  

3.4 Siirtymän helpottaminen 

Usein siirtymiä arvioidaan lapsen valmiuksien pohjalta. Toisaalta niitä voidaan arvioida myös 

sen pohjalta, miten ympäristö sopeutuu lasten erilaisiin tarpeisiin. (Soini ja muut 2013, s. 11.) 

Kouluun siirtyminen on joillekin lapsille luonnollinen ja saumaton tapahtuma, toisille lapsille 

se voi olla suurikin muutos ja myllerys (Fabian 2000, s. 142). Lasten kokemukset siirtymästä 

vaihtelevat lapsen mukaan. Jokaisen lapsen siirtymään vaikuttavat lapsen persoona, taidot, ky-

vyt, taustat ja aiemmat kokemukset. (Fabian 2007, s. 9; Margetts 2002, s. 106.)  

Margetts (2007, s. 49) kirjoittaa artikkelissaan, että sopeutumista kouluun voi helpottaa, jos 

lapsella on ollut mahdollisuus muodostaa kaveruussuhteita luokkakavereihinsa jo ennen koulun 

alkua. Myös muut tutkijat huomasivat tutkimuksissaan, että koulun aloittamista helpotti, mikäli 

koulua oli aloittamassa samaan aikaan myös tuttu ystävä (Fabian 2000, s. 150; Kopisto ja muut 

2011, s. 73–74). Tämä vaikutti positiivisesti erityisesti emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvin-

vointiin (Fabian 2000, s. 152). Kouluun siirtymistä näyttää helpottavan myös, mikäli lapset 

voivat esiopetusvuoden aikana tutustua tuleviin alkuopetuksen opettajiin sekä muihin alkuope-
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tuksen oppilaisiin. Myös tutustuminen tulevan alkuopetuksen tiloihin sekä kokemuksen saami-

nen perusopetuksen toimintatavoista jo esiopetusvuoden aikana auttaa lasta siirtymisessä kou-

luun. (Kopisto ja muut 2011, s. 73–74.) 

Correia ja Marques-Pinto (2016) tutkivat lapsen kouluun sopeutumista vanhempien, esikoulun-

opettajien ja luokanopettajien näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan kouluun sopeutumista hel-

pottaa lapsen itsehillintätaidot sekä kyky sietää pettymyksiä. Sopeutumista helpottaa myös, mi-

käli lapsella on kyky luoda suhteita ja hän pystyy kohtaamaan muutoksia. (Correia & Marques-

Pinto 2016, s. 256.)  

Siirtymään ja siirtymäprosessiin vaikuttaa myös se, miten esikoulun ja koulun toimintakulttuu-

rit eroavat toisistaan sekä kuinka suuri muutos toimintakulttuurien välillä on. Mikäli toiminta-

kulttuurit eivät poikkea toisistaan paljoa, vaan täydentävät toisiaan, silloin muutos ei ole lap-

selle suuri. (Karikoski 2008, s. 32–33, 35.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa käydään vaiheittain läpi, miten tutkimus on toteutettu. Ensin kerrotaan tutkimus-

kysymykset eli ne tutkimusongelmat, joihin tällä tutkimuksella on pyritty saamaan vastaukset. 

Sen jälkeen syvennytään tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin ja kerrotaan, miten tutki-

muksen aineiston on kerätty. Tämän jälkeen selostetaan aineiston analyysi ja sen eteneminen 

vaiheittain. Analyysin eri vaiheita selkiytetään havainnollistavien esimerkkien kautta.  Lopuksi 

tarkastellaan vielä tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusongelma on jaettu kolmeen tutkimuskysy-

mykseen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita selvittämään siirtymävaiheessa mukana olevien 

opettajien ajatuksia. Mitkä ovat heidän mielestään niitä asioita, jotka tukevat lapsen koulun 

aloittamista ja mitä siihen liittyviä asioita on tarpeen harjoitella esikoulussa? Erityinen kiinnos-

tus tutkijalla on siihen, eroavatko opettajaryhmien käsitykset toisistaan, ja pitääkö tutkijan en-

nakko-oletus tutkimuksen tuloksista paikkaansa vai saadaanko tutkimuksesta ennakko-oletuk-

sen vastaisia tuloksia. Tutkimuksen edetessä tutkimuskysymykset täsmentyivät ja tarkentuivat. 

Lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset:  

1) Millaisia ovat esikoulunopettajien käsitykset siitä, mitä koulun aloittamisen kannalta tärkeitä 

asioita lapsen tulisi harjoitella esikoulussa? 

2)  Millaisia ovat 1.luokan opettajien käsitykset siitä, mitä koulun aloittamisen kannalta tärkeitä 

asioita lapsen tulisi harjoitella esikoulussa? 

3) Miten esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsitykset eroavat toisistaan?  

   

4.2 Metodologiset lähtökohdat 

Seuraavaksi syvennytään tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin, joihin perehdytään lähde-

kirjallisuuden kautta. Aluksi tarkastellaan mitä on kvalitatiivinen tutkimus, millaista se on luon-

teeltaan sekä perustellaan kvalitatiivisen tutkimusotteen valitsemista tähän tutkielmaan. Sen 
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jälkeen kuvaillaan fenomenografista lähestymistapaa ja kerrotaan, miten sitä on sovellettu tä-

män tutkimuksen tekemisessä. Metodologiset lähtökohdat -luvun lopuksi syvennytään vielä ky-

selylomakkeeseen aineistonkeruumenetelmänä sekä tuodaan esille, millä tavoin tämän tutki-

muksen aineiston on kerätty.  

4.2.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tiede pyrkii syventämään ihmisten ymmärrystä erilaisista todellisuuden ilmiöistä (Aaltola 

2015, s. 22). Laadulliseen tutkimukseen ovat vaikuttaneet monet tutkimustraditiot, minkä 

vuoksi laadullista tutkimusta myös on monenlaista ja laadullista tutkimusta voi tehdä erilaisten 

lähestymistapojen kautta. Tästä johtuen laadulliselle tutkimukselle asetettuja tavoitteita voi 

myös olla monia erilaisia. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole aina ilmiön ymmärtämi-

nen, vaan se voi olla myös kyseenalaistaminen, ilmiön kuvaus tai ymmärryksen syventäminen. 

(Puusa & Juuti 2011a, s. 48.) 

Perttulan (1995) mukaan ihmistieteelliseen tutkimukseen soveltuu käytettäväksi sekä kvalita-

tiivinen että kvantitatiivinen tutkimusote. Hän suosittelee käytettäväksi kvalitatiivista tutkimus-

otetta, kun tutkitaan esimerkiksi niitä ilmiöitä, jotka perustuvat ihmisten väliseen vuorovaiku-

tukseen tai ilmiöitä, joiden perusta on ihmisen tajunnassa. Tajunnalliset ilmiöt ovat olemassa 

jonkun ihmisen kokemuksessa; ne ovat ihmisen luomia merkityksiä hänen kokemasta maail-

masta. (Perttula 1995, s. 40–41.) Creswell’n mukaan kvalitatiivinen tutkimus on tarpeen silloin, 

kun halutaan syvällistä ymmärrystä aiheesta, kun halutaan tutkia tiettyä ryhmää tai joukkoa tai 

kun halutaan kuulla vaiettuja tai hiljaisia ääniä (Creswell 2007, s. 40).  Puusa ja Juuti (2011b) 

kirjoittavat laadullisen tutkimuksen merkityksellisyydestä. Laadullinen tutkimus on tärkeää, 

koska kaikkea ei voida tutkia määrällisesti ja selittää matemaattisten kaavojen avulla. Tutki-

muskohteet ovat usein näkymättömiä, kuten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät il-

miöt. Laadullinen tutkimus myös sallii moniäänisyyden ja vähemmistöjen äänet. (Puusa & Juuti 

2011b, s. 31.)  

Tieteen ihanteena on tehdä objektiivista tutkimusta. Tieteen objektiivisuus tarkoittaa sitä, että 

tutkijan oletuksilla ja ennakkokäsityksillä tutkittavasta asiasta tai tutkijan tekemillä ratkaisuilla 

tutkimuksen aikana ei ole vaikutusta tutkimustuloksiin. (Aaltio & Puusa 2011, s. 153.) Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa ei voida saavuttaa täyttä objektiivisuutta, sillä tutkija ja se, mitä hän 

tietää, vaikuttavat tutkimukseen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, s. 161; Puusa & Juuti 
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2011a, s. 49–50). Tutkijan teoreettiset näkökulmat ja näkemykset tutkittavasta ilmiöstä vaikut-

tavat myös osaltaan tutkimukseen ja sen etenemiseen (Kiviniemi 2015, s. 74). Laadulliselle tut-

kimukselle on ominaista ajatella, että todellisuudesta saatava tieto on subjektiivista (Puusa & 

Juuti 2011a, s. 47). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata todellista elämää, todellisuutta. Tutkitta-

vana olevaa asiaa pyritään tutkimaan mahdollisimman monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

(Hirsjärvi ja muut 2013, s. 161.) Laadullisessa tutkimuksessa ihminen on tärkeässä asemassa. 

Hän on sekä tutkimuksen tekijä että myös tutkimuksen kohde. Laadullisessa tutkimuksessa 

yleensä tutkitaan ihmisten ajatuksia, käsityksiä ja tuntoja. Tavoitteena on saada esille tutkimuk-

seen osallistujien näkökulma. (Puusa & Juuti 2011a, s. 52, 56.) Tutkijat ovat kiinnostuneita 

siitä, mitä merkityksiä tutkittavana olevat henkilöt antavat eri ilmiöille (Kiviniemi 2015, s. 80; 

Puusa & Juuti 2011b, s. 41).  

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista prosessinomaisuus ja joustavuus. Tutkija ei välttä-

mättä pysty etukäteen jäsentämään, miten tutkimus ja sen eri vaiheet etenevät, vaan eri vaiheet 

muotoutuvat ja muokkautuvat tutkimuksen edetessä. Tutkimustehtävä, teorianmuodostus, ai-

neistonkeruu ja aineiston analyysi kehittyvät ja täsmentyvät tutkimusprosessin edetessä. (Kivi-

niemi 2015, s.74.) Tutkimuksen toteutusta ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa (Hirsjärvi ja 

muut 2013, s. 164).  

Teoria on oleellinen osa laadullista tutkimusta (Puusa & Juuti 2011a, s. 52; Tuomi & Sarajärvi 

2018, s. 23). Tuomi ja Sarajärvi käyttävät termejä teoria ja viitekehys teoksessaan tarkoittamaan 

samaa asiaa, eli tutkimuksen teoreettista osuutta. Teoriassa eli viitekehyksessä tutkija tuo esille 

tutkimuksen kannalta oleelliset käsitteet ja niiden väliset suhteet. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 

23–24.) Teorian muodostuksen kautta tutkija syventää omaa tietämystään ja ymmärrystään tut-

kimuksen aiheesta perehtymällä alan teoksiin ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen teoria 

toimii myös pohjana aineiston keräämiselle. (Puusa & Juuti 2011a, s. 53–54.) Laadullisessa 

tutkimuksessa aineisto on keskeisessä asemassa (Kiviniemi 2015, s.74). Tutkijan tavoitteena 

on tuoda esiin odottamattomia seikkoja, ja sen vuoksi laadullisessa tutkimuksessa ei testata 

etukäteen muodostettua teoriaa, vaan keskitytään aineiston syvälliseen tarkasteluun (Hirsjärvi 

ja muut 2013, s. 164).    

Yksi tyypillinen piirre laadullisessa tutkimuksessa on, että aineiston keräämisen väline on ih-

minen, eli aineiston ja tiedon kerääjä on tutkija itse (Creswell 2007, s. 38; Hirsjärvi ja muut 

2013, s. 164; Kiviniemi 2015, s. 74; Puusa & Juuti 2011a, s. 55–56). Tutkija voi käyttää apuna 
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aineiston keräämisessä mittaria tai välinettä. Tutkija suosii aineiston keräämisessä omaa tutki-

mustaan varten rakennettua mittaria, jonka hän on itse rakentanut. (Creswell 2007, s. 38.) Kva-

litatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei välttämättä ole lähellä tutkittavia, vaan tutkimuksesta riip-

puen tutkittavat voivat olla lähellä tai etäällä (Hirsjärvi ja muut 2013, s. 194). Kiviniemi puo-

lestaan kirjoittaa aineistonkeruumenetelmistä jotka vievät tutkijan lähelle tutkittavaa (Kivi-

niemi 2015, s. 74). Myös Puusa ja Juuti (2011a) tuovat esille, että tavoittaakseen tutkittavien 

näkökulman tutkija tarvitsee tutkittaviin läheisen suhteen (Puusa & Juuti 2011a, s. 52). Tutkit-

tavia ei valita satunnaisesti, vaan heidät valitaan harkitusti tutkimuksen tarkoitukseen sopien 

(Hirsjärvi ja muut 2013, s. 164; Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 98). Tutkittavien tapausten ajatel-

laan olevan ainutlaatuisia, ja tämä ajatus vaikuttaa myös aineiston tutkimiseen ja käsittelyyn 

(Hirsjärvi ja muut 2013, s. 164).  

Tutkimuksen aineisto kerätään tilanteissa, jotka ovat todellisia ja luonnollisia tilanteita. Aineis-

ton hankinnassa käytetään sellaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä, jotka 

antavat tilaa tutkittavien näkökulmille. (Hirsjärvi ja muut 2013, s. 164.) Tällaisia menetelmiä 

ovat erilaiset haastattelu- ja havainnointimenetelmät (Puusa & Juuti 2011a, s. 56; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 83) sekä valmiit aineistot, jotka ovat tutkijasta riippumattomia, kuten lehtiar-

tikkelit ja elämäkerrat (Puusa & Juuti 2011a, s. 56). Tuomi ja Sarajärvi listaavat vielä kyselyn 

sekä tiedon, joka on saatu erilaisista dokumenteista. Näitä erilaisia aineistonkeruumenetelmiä 

voidaan käyttää erikseen tai yhdistellen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 83.)  

Tämä pro gradu -tutkielma on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimuksen tavoit-

teena on kuvailla siirtymävaihetta yhdestä näkökulmasta, joka liittyy esikoulunopettajien ja 1. 

luokanopettajien työelämään. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata esikoulunopettajien ja 1. 

luokanopettajien käsityksiä sekä syventää tutkijan omaa ymmärrystä aiheesta. Tutkimuksessa 

ei painoteta määrällisiä asioita tutkimuksen aiheesta ja ilmiöstä, vaan keskitytään siihen, mitä 

ajatuksia tutkittavilla on aiheesta. Näiden lisäksi laadulliseen tutkimusotteeseen päädyttiin sen 

vuoksi, että tutkimuksessa tutkitaan kahta tiettyä ryhmää, esikoulunopettajia ja 1. luokanopet-

tajia, sekä näiden ryhmien käsityksiä.  

 

4.2.2 Lähestymistapana fenomenografia 

Metsämuuronen tuo esille, että sana ”fenomenografia” tarkoittaa ”ilmiön kuvaamista tai ilmi-

östä kirjoittamista” (Metsämuuronen 2006a, s. 108). Fenomenografiasta puhutaan lähteestä 
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riippuen tutkimussuuntauksena tai lähestymistapana. Huusko & Paloniemi puhuvat fenomeno-

grafiasta tutkimussuuntauksena ja lähestymistapana, kun Koskinen puhuu fenomenografisesta 

lähestymistavasta (Huusko & Paloniemi 2006, s. 163; Koskinen 2011, s. 268). Fenomenogra-

fian juuret ovat kasvatustieteellisissä tutkimuksissa (Koskinen 2011, s. 268) ja fenomenogra-

fista tutkimussuuntausta käytetäänkin laadullisessa tutkimuksessa ja erityisesti kasvatustie-

teissä (Huusko & Paloniemi 2006, s. 162–163). Se on luonteeltaan kuvailevaa (Koskinen 2011, 

s. 268).   

  

Fenomenografiassa ajatellaan, että on olemassa yksi maailma, joka on samalla sekä todellinen 

että ihmisen kokema maailma. Ihmiset muodostavat käsityksiä niistä kokemuksista, joita he 

saavat todellisuudesta. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 164.) Todellisuutta ei pystytä kuvaamaan 

sellaisenaan, vaan se pyritään kuvaamaan ihmisten kokemusten ja käsitysten kautta. Lähtökoh-

tana on jokaisen yksilöllisesti kokema elämismaailma sekä se, miten tämä maailma näyttäytyy 

yksilöille. (Niikko 2003, s. 14–15.) Fenomenografinen lähestymistapa tutkii ihmisten erilaisia 

käsityksiä asiasta (Huusko & Paloniemi 2006, s. 163). Fenomenografinen tutkimus ei pyri et-

simään tieteellistä totuutta, vaan se keskittyy siihen, miten ihmiset käsittävät ja ymmärtävät 

erilaiset arkipäivän ilmiöt (Koskinen 2011, s. 268). Fenomenografia pyrkii löytämään, kuvai-

lemaan, analysoimaan ja ymmärtämään ilmiöstä olevia erilaisia käsityksiä sekä näiden käsitys-

ten eli ajattelutapojen erilaisuutta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti siihen, miten käsityk-

set eroavat toisistaan. Fenomenografisessa tutkimuksessa tarkoituksena ei ole tuottaa yksilöta-

son kuvauksia, vaan selvittää käsitysten eroja tietyssä ryhmässä. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 

163, 165.) 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään toisen asteen näkökulmaa, joka on menetelmänä 

epäsuora (Niikko 2003, s. 24–25). Ensimmäisen asteen näkökulmassa tutkija kuvaa jotain to-

dellisuuden ilmiötä sellaisena, miten hän itse kokee sen (Niikko 2003, s. 24; Uljens 1991, s. 

82). Toisen asteen näkökulmassa ollaan kiinnostuneita toisten ihmisten tavasta kokea jokin asia, 

heidän ajatuksistaan tai kokemuksistaan ympäröivästä maailmasta. Tutkija pyrkii kuvaamaan 

ihmisten erilaisia näkökulmia tutkittavana olevasta ilmiöstä. Tutkija kuvaa tutkittavaa ilmiötä 

tietyn ryhmän näkökulmasta; miten he kokevat ja käsittävät ilmiön. Ihmisten näkökulmat voivat 

olla käsityksiä tai kokemuksia. Toisen asteen näkökulmassa keskeisinä käsitteinä käytetään ter-

mejä käsitys ja kokemus. Käsitys tarkoittaa syvällistä ymmärtämistä tai näkemystä jostakin. 

(Niikko 2003, s. 24–25.) 
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Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään kirjalliseen muotoon muokattuja aineistoja, kuten 

haastatteluja, kirjoitelmia tai kyselyitä. Aineistonkeruussa on tärkeää ja keskeistä kysymyksen-

asettelun avoimuus, jotta se antaa mahdollisuuden erilaisille käsityksille. (Huusko & Paloniemi 

2006, s.163–164.) Haastattelun voi tehdä eri tavoin: yksilöhaastatteluna, ryhmähaastatteluna, 

postitettuna lomakehaastatteluna, paikan päällä kerättynä lomakehaastatteluna tai puhelimitse 

tehtynä haastatteluna. Lomakehaastattelua, jossa on kaikille vastaajille valmiit kysymykset sa-

massa järjestyksessä, pidetään strukturoituna haastatteluna. Strukturoitu haastattelu on tarkoi-

tuksen mukaista, kun haastateltavia on monta ja he edustavat melko yhtenäistä ryhmää. (Met-

sämuuronen 2006a, s. 111–112, 114.)  

Fenomenografinen tutkimus jakaantuu karkeasti neljään vaiheeseen: ongelmanasettelu, teoreet-

tinen perehtyminen, aineistonhankinta ja aineiston analyysi. Ensimmäisessä vaiheessa, ongel-

manasettelussa, tutkija kiinnittää huomiota johonkin asiaan josta näyttää olevan toisistaan poik-

keavia käsityksiä. Teoreettisen perehtymisen vaiheessa tutkija syventyy asiaan teoreettiselta 

pohjalta. Aineistonhankinnassa tutkija haastattelee ihmisiä heidän käsityksistään tutkittavasta 

asiasta. Aineiston analyysissä tutkija luokittelee aineistosta esiin nousseet käsitykset niiden 

merkitysten perusteella ja muodostaa niistä ylemmän tason merkitysluokkia. Ylemmän tason 

merkitysluokilla tutkija pyrkii selittämään käsityksien erilaisuuden. (Ahonen 1994, s. 115; Met-

sämuuronen 2006a, s. 108–109.) 

Tässä tutkimuksessa selvitetään 1. luokanopettajien sekä päiväkodissa ja koulussa työskentele-

vien esikoulunopettajien käsityksiä. Tutkimuksen tavoitteena on saada esille opettajien näkö-

kulma niistä esikoulun aikana harjoiteltavista asioista, jotka tukevat koulun aloittamista. Tutki-

muksessa tarkastellaan, minkä asioiden opettajat ajattelevat olevan tärkeäitä lapsen harjoitella 

esikouluvuoden aikana, sekä mitkä esikoulussa harjoitellut asiat heidän mielestään tukevat kou-

lun aloittamista ja koulupolulle astumista. Tutkimus keskittyy opettajien käsitysten tutkimi-

seen, ja kyselyyn vastanneet opettajat edustavat kahta ammattilaisryhmää. Opettajien käsitysten 

tarkastelun ja kuvailun lisäksi tutkimuksessa vertaillaan näiden ammattiryhmien käsitysten 

mahdollisia eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia.  Koska työssä tutkitaan ja kuvaillaan ihmis-

ten käsityksiä ja tiettyyn ryhmään kuuluvien ihmisten käsityksiä, oli luontevaa valita työhön 

fenomenografinen lähestymistapa. Tutkittavaan aiheeseen perehdytään toisen asteen näkökul-

masta, eli tutkija kuvailee toisten ihmisten käsityksiä siitä, miten he käsittävät ne esikoulussa 

harjoiteltavat asiat, jotka tukevat lapsen koulun aloittamista. Myös tämä toisen asteen näkökul-

man käyttäminen puolsi sitä, että lähestymistavaksi valittiin fenomenografia. 
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4.2.3 Kyselylomake aineistonkeruun menetelmänä 

Tutkimuksen mittari on se väline, joka antaa tutkijalle tietoa tutkittavasta asiasta. Empiirisen 

aineiston hankkimiseksi käytetään välineenä tutkimuksen mittaria. Mittari voi olla vain yksi 

kysymys, mutta yleensä mittari on laajempi. Mitä luotettavampi on tutkimuksessa käytetty mit-

tari, sitä luotettavampi on myös tehty tutkimus. (Metsämuuronen 2006b, s. 49–50.) Mittari tulee 

aina testata etukäteen pilottitutkimuksella, koska mittarin luotettavuus kertoo myös tutkimuk-

sen luotettavuudesta (Metsämuuronen 2006b, s. 49–50).  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keräämisessä voidaan käyttää haastatteluja, havain-

nointia ja kirjallista materiaalia. Näitä aineiston keräämisen tapoja voidaan käyttää erikseen tai 

yhdistellen. (Metsämuuronen 2006a, s. 111.) Haastattelu menetelmänä mukautuu monenlaisiin 

tarkoituksiin ja tilanteisiin (Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 11). Haastattelun päämääränä on kerätä 

tietoa haastateltavilta, ja tutkimusta tehtäessä tutkimuksen tavoitteet suuntaavat ja ohjaavat 

haastattelua (Ruusuvuori & Tiittula 2017, s. 47). Haastattelu on aina vuorovaikutteista, riippu-

matta siitä, mitä haastattelumenetelmää tutkija käyttää, koska tiedon tuottamisessa ovat osalli-

sena sekä haastattelija että haastateltava (Leinonen, Otonkorpi-Lehtoranta & Heiskanen 2017, 

s. 90). 

Haastatteluja on monenlaisia, ja haastattelua menetelmänä käytetään monella tavalla. Yleensä 

haastattelu on henkilökohtainen ja tapahtuu kasvokkain. Haastattelu voi olla myös kasvokkain 

tapahtuva ryhmähaastattelu, postitettu tai itseohjautuvasti täytettävä kyselylomake tai puheli-

men välityksellä tehty kysely. (Fontana & Frey 2000, s. 645–646.) Tuomi ja Sarajärvi (2018) 

jakavat haastattelun lomake-, teema- ja syvähaastatteluun. Kaikilla näillä haastattelun muo-

doilla voidaan tutkia eri ilmiöitä. Haastattelujen erot tulevat esille kyselyssä, joka on haastatte-

lujen pohjana sekä siinä, miten vapaa tai strukturoitu tutkimuksen toteutus on. Vaikka lomake-

haastattelua tai lomakekyselyä yleensä käytetään määrällisessä tutkimuksessa, sitä voi myös 

käyttää kerätessä aineistoa laadulliseen tutkimukseen. Tuomen mukaan kyselyn ja haastattelun 

välille ei ole tarpeen tehdä jyrkkää erottelua, vaikka ne eivät tarkoitakaan täysin samaa asiaa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 87, 85.) 

Hirsjärven ja kumppaneiden mukaan kyselyssä käytetään haastattelumenetelmää tai kyselylo-

makkeita. He jakavat aineiston keräämisessä käytettävät kyselyt posti- ja verkkokyselyihin sekä 
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kontrolloituihin kyselyihin. Käyttäessään postikyselyä tai verkkokyselyä tutkija ei mene paikan 

päälle sinne, missä tutkittavat ovat, vaan lähettää kyselylomakkeen tutkittaville, jotka lähettävät 

sen takaisin tutkijalle. Kontrolloidussa kyselyssä tutkija joko vie kyselylomakkeen henkilökoh-

taisesti tutkittaville antaen samalla informaatiota tutkimuksesta, tai kerää kyselyt takaisin hen-

kilökohtaisesti tutkittavien täytettyä kyselylomakkeen. (Hirsjärvi ja muut 2013, s. 183, 196–

197.) 

Kyselylomakkeessa vastauksia haluttuihin asioihin voidaan saada eri tavoin. Voidaan käyttää 

esimerkiksi avoimia kysymyksiä tai kysymyksiin annetaan valmiit vastausvaihtoehdot. Valmiit 

vastausvaihtoehdot soveltuvat hyvin taustatietojen selvittämiseen. (Valli 2015, s. 98, 105.) 

Haastattelut voidaan jakaa täysin strukturoituihin, osittain strukturoituihin tai strukturoimatto-

miin (Fontana & Frey 2000, s. 645–646). Strukturoidussa haastattelussa kaikilta haastateltavilta 

kysytään samat kysymykset samassa järjestyksessä ja haastateltava valitsee itselleen sopivim-

man vastausvaihtoehdon valmiina olevista vastauksista. Puolistrukturoidussa haastattelussa ky-

symykset ovat kaikille haastateltaville samat ja haastateltava vastaa kysymyksiin omin sanoin. 

(Eskola & Vastamäki 2015, s. 29.) Hyvärisen mukaan mikään haastattelu ei käytännössä voi 

olla täysin strukturoimaton, koska tutkijalla on tiedossa vähintään tutkimuksen aihe. Yleensä 

laadullisessa tutkimuksessa käytetään puolistrukturoituja haastatteluja. (Hyvärinen 2017, s. 21.) 

Kyselyhaastattelusta käytetään kirjallisuudessa eri nimityksiä. Kyselyhaastattelun lisäksi siitä 

käytetään termejä standardoitu haastattelu, strukturoitu haastattelu ja lomakehaastattelu. Kyse-

lyhaastattelussa tutkija on kiinnostunut yksittäisistä vastauksista osana laajempaa aineistoa. Ai-

neisto jaetaan kategorioihin, joiden kautta kuvataan laajempia ihmisryhmiä. (Leinonen ja muut 

2017, s. 88.) Hirsjärven ja muiden mukaan haastattelua tai kyselylomaketta on tarkoituksenmu-

kaista käyttää silloin, kun haluaa selvittää, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat tai kokevat (Hirs-

järvi ja muut 2013, s. 185). Perinteistä kyselyhaastattelua on kritisoitu sen vuoksi, että se ei 

anna tarpeeksi tilaa tutkittavan ajatuksille ja kokemuksille (Hyvärinen 2017, s. 25). 

Verkkokysely toimii samoin kuin postikysely, mutta kyselyn lähetys ja siihen vastaaminen teh-

dään verkon välityksellä. Verkkokysely voidaan lähettää vastaajille esimerkiksi tietyn sähkö-

postilistan välityksellä tai koulutoimen kautta. Verkkokyselystä saatava aineisto on valmiiksi 

sähköisessä muodossa. Tällöin kyselyn vastauksia ei tarvitse litteroida tai syöttää erikseen säh-

köiseen muotoon, joten litterointi- ja syöttövaiheen virheen jäävät pois. Näin aineistosta saa-

daan luotettavampi. (Valli & Perkkilä 2015, s. 110–111.)  
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Kun tutkija rakentaa kyselylomaketta, hänellä ei välttämättä ole käytössä valmista mittaria tai 

tutkittavaa asiaa ei pysty mittaamaan suoraan. Tässä tilanteessa tutkija joutuu itse luomaan tut-

kimuksen mittarin, eli hän muodostaa kyselylomakkeen kysymykset tutkimuksen teorian ja 

keskeisten käsitteiden pohjalta. (Valli 2015, s. 85.) Kyselylomake pitää testata etukäteen pilot-

titutkimuksella (Hirsjärvi ja muut 2013, s. 204). Testaamalla kyselylomaketta etukäteen, voi-

daan selvittää ja arvioida kysytäänkö tutkittavan ilmiön kannalta olennaisia asioita, ovatko ky-

symykset tarpeellisia ja onko lomake toimiva (Leinonen ja muut, 2017, s. 99). Testaamisen 

kautta kyselylomake voidaan muokata ja korjata käytettäväksi varsinaisessa tutkimuksessa 

(Hirsjärvi ja muut 2013, s. 204). 

Tämän tutkimuksen aineiston keräämiseksi rakennettiin kyselylomake, jonka kysymykset muo-

dostettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään kyselylo-

maketta aineistonkeruumenetelmänä, koska tutkimukseen haluttiin saada useita vastauksia mo-

lemmista ammattiryhmistä ja haluttiin selvittää, mitä esikoulunopettajat ja 1. luokanopettajat 

ajattelevat asiasta.  Käytännössä kysely toteutettiin verkkokyselynä, koska tällä tavalla on mah-

dollista saada kohtuullisilla resursseilla tarpeeksi kattava aineisto tutkimukseen. Lisäksi ver-

kossa täytettävää kyselylomaketta puolsi myös tutkimukseen käytettävissä oleva rajallinen 

aika. Verkossa olevaan kyselyyn on myös helppo ja nopea vastata, ja jokainen vastaaja voi 

täyttää kyselylomakkeen itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Tutkimuksen aineisto ana-

lysoitiin fenomenografisessa tutkimuksessa yleisesti käytettävällä aineistolähtöisellä analyy-

silla. Seuraavissa luvuissa kerrotaan tarkemmin aineiston keräämisestä ja tutkimuksen analyy-

sin etenemisestä.   

4.3 Aineiston kerääminen  

Aineiston keräämiseksi tutkimuksessa käytettiin lomakekyselyä, joka oli osittain strukturoitu 

ja osittain puolistrukturoitu. Tutkimuksessa käytettävä kyselylomake testattiin pilottikyselyllä 

ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista, ja pilottikyselystä saatujen palautteiden pohjalta ky-

sely muokattiin varsinaiseksi kyselyksi, jolla aineisto kerättiin. Kyselyn taustakysymykset 

muotoiltiin strukturoiduiksi kysymyksiksi, joissa kyselyyn vastaajat joko valitsivat itselleen 

parhaiten sopivan vaihtoehdon tai kirjoittivat kysymykseen lyhyen vastauksen. Opettajien kä-

sityksiä tutkittavasta aiheesta kysyttiin puolistrukturoidulla kysymyksellä, joka oli kaikille vas-

taajille sama ja johon vastaajat saivat vastata vapaasti. Siinä vastaajia pyydettiin kirjoittamaan 

annetun kysymyksen pohjalta vapaamuotoinen kirjoitelma.  
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Kysely toteutettiin verkkokyselynä Google Forms -sovelluksen kautta. Aineisto on kerätty pää-

osin Oulun seudulla työskenteleviltä esikoulun- ja 1. luokanopettajilta. Ennen kuin varsinainen 

kysely lähetettiin vastaajille, aineiston keräämiselle haettiin tarvittavat tutkimusluvat. Tässä ta-

pauksessa tutkimusluvat haettiin Oulun kaupungilta ja tutkimuksessa mukana olleen yksityisen 

päiväkodin johtajalta. Kysely lähetettiin Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden välityksellä Ou-

lun kaupungin päiväkoteihin ja alakouluihin, sekä yksityisen päiväkodin johtajan välityksellä 

niihin päiväkodin yksiköihin, joissa oli esiopetusta. Kysely toteutettiin alkuvuodesta viikoilla 

7–9 (yksityiset päiväkodit) sekä viikoilla 8–11 (Oulun kaupungin päiväkodit ja alakoulut). Ky-

selyyn tuli 18 vastausta. Vastauksista 5 oli 1. luokanopettajilta ja 13 esikoulunopettajilta (kuvio 

1). Esikoulunopettajista 11 toimi esikoulunopettajana päiväkodissa ja 2 työskenteli esikoulun-

opettajana koulussa (kuvio 2). 

 

   

                         

     

 

 

Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen esikoulunopettajiin ja 1. luokanopettajiin 

 

   

 

 

 

 

Kuvio 2.  Kyselyyn vastanneiden jakautuminen päiväkotien esikoulunopettajiin, koulun 

esikoulunopettajiin ja 1. luokan opettajiin 
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4.4 Aineiston analyysi 

Fenomenografiassa empiirinen aineisto on tärkeässä asemassa, sillä tutkimus tehdään sen poh-

jalta. Lähestymistapana on aineistolähtöisyys, jolloin luokittelu (kategorisointi) tapahtuu ai-

neistosta käsin ja tulkinta tehdään aineiston kanssa vuorovaikutuksessa. (Huusko & Paloniemi 

2006, s. 166.) Fenomenografisen analyysin tekemiseen ei ole tietynlaista ja selkeästi määritel-

tyä menettelytapaa, mutta Uljensin (1991) kehittämää analyysimallia käytetään yleisesti poh-

jana fenomenografisen lähestymistavan analyysissa (Huusko & Paloniemi 2006, s. 166; Niikko 

2003, s. 32–33; Uljens 1991, s. 90–92).  

Fenomenografiassa ei voida erottaa analyysin tapaa sisällöstä jota on analysoitu, koska analyysi 

on aina sidoksissa aineistoon, sen sisältöön ja siinä oleviin merkityksiin. Tapa tehdä analyysiä 

ja analyysin tekniikka vaikuttaa aina siihen millaisia tuloksia saadaan. (Uljens 1991, s. 89.) 

Analyysissa tulkinta ja merkitysten etsiminen kulkevat rinnakkain ja niitä tehdään samaan ai-

kaan. Tutkijan tekemät ratkaisut analyysin eri vaiheissa vaikuttavat analyysin etenemiseen ja 

seuraaviin valintoihin. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 166.) Analyysissa ei tarkastella tutkimuk-

seen osallistuvien vastauksia yksittäisinä tapauksina, vaan tutkimuksen aineistosta muodoste-

taan analyysissa kokonaisuus (Häkkinen 1996, s. 39).   

Seuraavaksi kerrotaan, miten tutkimuksen analyysi on toteutettu sekä tuodaan esille esimerk-

kejä analyysin eri vaiheista. Ensin analysoitiin esikoulunopettajien vastauksista koostuva ai-

neiston osa ja sen jälkeen 1. luokanopettajien vastauksista koostuva aineiston osa. Tutkimuksen 

analyysi on toteutettu kuviossa 3 olevien vaiheiden kautta (s. 32). Analyysin vaiheet pohjautu-

vat Uljensin (1991) kehittämään malliin fenomenografisen analyysin vaiheista (Huusko & Pa-

loniemi 2006, s. 166; Niikko 2003, s. 32–33; Uljens 1991, s. 90–92). 
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Kuvio 3.  Analyysin etenemisen vaiheet 

 

 

2. vaihe: Käsitysryhmät 

merkityksellisten ilmausten lajittelu käsitysryhmiin 

1. vaihe: Merkitykselliset ilmaukset 

aineiston lukeminen ja merkityksellisten ilmausten  

etsiminen aineistosta 

4. vaihe: Ylemmän tason kategoriat eli kuvauskategoriat 

ylemmän tason kategorioiden eli kuvauskategorioiden 

muodostaminen alakategorioita yhdistelemällä 

 

3. vaihe: Alatason kategoriat 

käsitysryhmien yhdistäminen alakategorioiksi 

 

Kuvauskategoriasysteemi 

horisontaalinen, vertikaalinen tai hierarkkinen 
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Aineiston analyysi alkaa tutkijan perehtymisellä aineistoon lukemalla aineistoa huolellisesti 

läpi (Uljens 1991, s. 90). Analyysin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään tutkittavien tuotta-

miin ilmauksiin. Tutkija etsii aineistosta tutkimuskysymyksensä kannalta merkityksellisiä il-

mauksia. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 166–167; Niikko 2003, s. 33; Uljens 1991, s. 90.) Mer-

kityksellisistä ilmauksista käytetään lähdekirjallisuudessa myös termejä tärkeät ilmaukset tai 

merkitysyksiköt, riippuen kirjoittajasta (Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003). Merkityk-

sellisiä ilmauksia etsiessä tutkija kiinnittää huomion ilmauksen ajatukselliseen kokonaisuuteen, 

ja ilmaisu tulkitaan suhteessa siihen yhteyteen, josta se on peräisin (Ahonen 1994, s. 143; 

Huusko & Paloniemi 2006, s. 166–167). Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa tutkija pyrkii 

hahmottamaan tutkittavien kokonaiskäsitystä ilmiöstä. Merkityksellisten ilmausten etsimisessä 

analyysiyksikkönä voi olla esimerkiksi sana, lause, kappale tai laajempi kokonaisuus. (Niikko 

2003, s. 33, 55.) Analyysiyksikköä ei voida tutkimuksessa päättää eikä muotoilla etukäteen, 

koska analyysi on aina sidoksissa kontekstiin (Häkkinen 1996, s. 39). 

Aineiston analyysi aloitettiin lukemalla aineistoa huolellisesti läpi useaan kertaan. Aineistosta 

keskityttiin etsimään tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset asiat ja merkitykselliset ilmauk-

set, jotka kirjoitettiin ylös omaksi tiedostoksi. Mikäli yhden vastaajan kirjoitelmassa esiintyi 

täysin sama ilmaus useammin kuin yhden kerran, näitä ilmauksia käsiteltiin yhtenä ilmauksena. 

Ilmauksista pyrittiin ymmärtämään vastaajien käsityksiä ja ajattelutapaa. Joitakin ilmauksia tul-

kittiin sen mukaan mitä vastaajan ajateltiin tarkoittaneen, esimerkiksi: “koulun aloittamista hel-

pottaa jos karkeamotoriikka ikätasolla”, tulkittiin ilmaukseksi, että lapsen on tärkeää harjoitella 

esikoulussa karkeamotoriikkaa. Ilmauksia löytyi esiopettajien teksteistä yhteensä 187 ja 1. luo-

kanopettajien vastauksista 55. Alla esimerkki-ilmauksia aineistosta 

”huolehtia omista tavaroistaan” 

”kyetä itsenäiseen työskentelyyn”    

”osata toimia ison ryhmän täysipainoisena jäsenenä” 

”toisten lasten kunnioittaminen” 

”toisen kannustaminen” 

”pettymysten sietäminen” 

”jotta osaa tehdä hommia kaikkien kanssa” 
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Aineistossa oli toisinaan yksi ilmaus yhdessä virkkeessä, ja usein löytyi useampia ilmauksia 

samasta virkkeestä. Alla on esimerkki yhdestä virkkeestä, josta löytyi useita ilmauksia. Myös 

muiden virkkeiden ilmaukset eroteltiin toisistaan seuraavan esimerkin mukaan, jossa tärkeät 

ilmaukset on alleviivattu. Esimerkkivirke on yhden esikoulunopettajan vastauksesta (E3):  

 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“   

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

“On tärkeää huomioida toiset kunnioittavasti ja huomaavaisesti, osata olla vuorovaikutuksessa 

kaverin kanssa, osata odottaa, vuorotella ja jakaa, myös opettajan huomiota.“ 

 

Analyysin seuraavassa vaiheessa tutkija lajittelee ja ryhmittelee etsimänsä merkitysyksiköt tee-

moiksi tai ryhmiksi (Huusko & Paloniemi 2006, s. 168; Niikko 2003, s. 34, 55). Merkityksistä 

etsitään samanlaisuuksia, erilaisuuksia, harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Merkityksellisiä il-

mauksia verrataan toisiinsa, ja ryhmittely tehdään siltä pohjalta. (Niikko 2003, s. 34, 55.) Ryh-

mittelyssä vähänkin erilaiset merkitykselliset ilmaukset laitettiin eri ryhmiin, koska niiden pie-

netkin eroavaisuudet haluttiin säilyttää. Kirjaimien harjoittelu ja äidinkielen alkeet laitettiin eri 

ryhmiin, kuten myös tunteiden näyttäminen, tunteiden tiedostaminen ja tunnetaidot. Esikoulun-

opettajien vastauksista 187 merkityksellisestä ilmauksesta muodostui 80 käsitysten ryhmää ja 

1. luokanopettajien vastauksien 55 ilmauksesta muodostui 26 käsitysten ryhmää. Jokainen 



35 

 

ryhmä kertoo jonkin käsityksen niistä esikoulussa harjoiteltavista tärkeistä asioista, jotka tuke-

vat koulun aloittamista. Esimerkki käsitysryhmien muodostumisesta näkyy taulukossa 1 (s. 36), 

josta tulee esille, miten käsitysryhmät ovat rakentuneet. Käsitysryhmän otsikko kertoo, mitä 

ilmauksia kyseinen käsitysryhmä sisältää. Esimerkiksi Muiden huomioiminen -käsitysryhmä 

sisältää ne aineistosta löytyneet ilmaukset, jotka liittyvät toisten ihmisten huomioon ottamiseen 

ja Erilaisuuden hyväksyminen -käsitysryhmä sisältää ne ilmaukset, jotka liittyvät käsitysryh-

män nimen mukaan erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden hyväksymiseen. 

Seuraavaksi edellisen vaiheen ryhmittelyn pohjalta rakennetaan alatason kategoriat. Tutkija te-

kee luokittelun kategorioihin vertailemalla ilmauksia muihin samassa kategoriassa oleviin il-

mauksiin sekä muiden kategorioiden ilmauksiin. (Niikko 2003, s. 36, 55.) Vertailun pohjalta 

tutkija miettii ja muodostaa jokaiselle kategorialle rajat, joiden pohjalta hän luokittelee saman-

laiset merkitysyksiköt tietyn kategorian alle (Huusko & Paloniemi 2006, s. 167–168). Katego-

rioiden sisällä olevien ilmausten ei tulisi mene päällekkäin jonkin toisen kategorian ilmausten 

kanssa, vaan jokaisen kategorian tulisi kertoa erilainen tapa kokea ilmiö (Niikko 2003, s. 36).  

Alatason kategoriat muodostettiin vertailemalla toisiinsa sekä jo muodostettuja käsitysryhmiä 

että niiden sisällä olevia käsityksiä. Alakategoriat pyrittiin muodostamaan niin, että niiden si-

sällä olevat käsitykset eivät menisi päällekkäin toistensa kanssa, mikä oli toisinaan haastavaa. 

Tässä vaiheessa joidenkin ilmausten kohdalla tarvitsi palata niiden alkuperäiseen kontekstiin 

tarkistamaan ilmausten asiayhteys, jonka seurauksena muutama ilmaus vaihtoi analyysin tässä 

vaiheessa paikkaa toiseen käsitysryhmään. Pääosin jokainen alatason kategoria rakentui kah-

desta tai useammasta käsitysryhmästä. Poikkeuksen teki yksi 1. luokanopettajien aineistossa 

oleva alatason kategoria, joka rakentui yhdestä käsitysryhmästä. Seuraava esimerkki (taulukko 

1, s. 36) näyttää, miten alatason kategoriaan Muiden ihmisten kohteleminen ja kunnioittaminen 

on yhdistetty käsitysryhmät Muiden huomioiminen, Muiden hyväksyminen, Erilaisuuden hy-

väksyminen, Kaikkien kanssa toimeentuleminen ja Tapakasvatus.  
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Taulukko 1.  Esimerkki alatason kategorian rakentumisesta 

Ilmaus Käsitysryhmä Alatason kategoria 

⚬ on tärkeää huomioida toiset kun- 

   nioittavasti ja huomaavaisesti 

⚬ opettelevat luontevasti toisen  

   huomioimista 

⚬ toisten huomioonottaminen 

⚬ on tärkeää harjoitella toisten  

   huomioonottamista 

⚬ kaverit muistaa ottaa huomioon 

⚬ toisten huomioiminen 

⚬ harjoitellaan muiden huomioimista 

⚬ toisten huomioimisen opettelu 

 

 

 

 

 

Muiden huomioiminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muiden ihmisten 

kohteleminen ja 

kunnioittaminen 

⚬ toisten hyväksyminen Muiden hyväksyminen  

⚬ erilaisten mielipiteiden hyväksyminen 

⚬ erilaisuuden hyväksyminen 

Erilaisuuden hyväksy-

minen  

⚬ kaikkien kanssa toimeentuleminen 

⚬ käyttäydyn asiallisesti kanssaihmisiäni 

kohtaan 

Kaikkien kanssa toi-

meentuleminen  

⚬ tapakasvatus Tapakasvatus  

 

Alatason kategorioita tehtäessä ensin rakennettiin alatason kategoriat esikoulunopettajien vas-

tauksista. 1. luokanopettajien käsitysten luokittelu alatason kategorioihin tehtiin samoin kuin 

esikoulunopettajien käsitysten kohdalla. Samanlaiset käsitysryhmät luokiteltiin samannimisiin 

alatason kategorioihin kuin esikoulunopettajien alatason kategorisoinnissa. Kun kategorisointi 

on molempien ryhmien käsitysten analysoinnissa tehty samojen linjausten mukaan, silloin 

myös ryhmien välisten käsitysten vertailu on mahdollista ja luotettavampaa.  

Esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien aineistosta pystyttiin rakentamaan muuten saman-

kaltaiset alatason kategoriat, mutta 1. luokanopettajien alatason kategorioita on vähemmän. Esi-

koulunopettajien alatason kategorioissa on seuraavat kategoriat, joihin liittyviä ilmauksia ei tul-

lut esille 1. luokanopettajien aineistosta, tai niihin liittyviä ilmauksia oli niin vähän (1–2 kap-

paletta), että niistä ei pystytty rakentamaan omaa alatason kategoriaa. Näitä kategorioita, jotka 
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rakentuivat vain esikoulunopettajien käsityksistä, ovat Tietotaidolliset valmiudet ja taidot, 

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen ja Itseilmaisu.  

Seuraavassa vaiheessa muodostettuja kategorioita yhdistetään ylemmän tason kategorioiksi eli 

kuvauskategorioiksi.  Tässä yhdistäminen pyritään tekemään teoreettisista lähtökohdista käsin. 

(Niikko 2003, s. 36.) Osa alatason kategorioista yhdistyi luontevasti yhdeksi ylemmän tason 

kategoriaksi, esimerkiksi Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus. Osa alatason kategorioista ei sel-

keästi yhdistynyt mihinkään toiseen alatason kategoriaan, jolloin alatason kategoria pidettiin 

sellaisena myös ylemmän tason kategoriana. Yksi tällainen kategoria oli Motoriset taidot. Tässä 

analyysissa esikoulunopettajien käsityksistä alakategorioita yhdistelemällä syntyi kuusi ylem-

män tason kategoriaa ja 1. luokanopettajien käsityksistä rakentui viisi ylemmän tason katego-

riaa. Ylemmän tason kategoriat ovat osittain samat molemmissa ryhmissä ja osittain erilaiset. 

Alemman tason kategorioiden yhdistymistä ylemmän tason kategorioiksi käydään läpi tarkem-

min seuraavassa luvussa, jossa esitellään myös tutkimuksen tuloksia. 
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksesta saatuja tuloksia, eli millaisia vastauksia tutkimuk-

sessa on saatu tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulokset esitellään tutkimuskysymysten mukai-

sessa järjestyksessä. Tutkimustulosten yhteydessä tuodaan esille aineistosta tekstilainoja, joi-

den perään on merkitty kyselyyn vastaajan koodi (kuvio 4–5, s. 42–43 ja kuvio 6, s. 46). Koo-

dissa oleva kirjain (E) tarkoittaa esikoulunopettajaa ja kirjain (L) 1. luokanopettajaa. Ensim-

mäisessä alaluvussa kerrotaan, mitä tutkimustuloksia on saatu ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen: Millaisia ovat esikoulunopettajien käsitykset siitä, mitä koulun aloittamisen kannalta 

tärkeitä asioita lapsen tulisi harjoitella esikoulussa? Toisessa alaluvussa tarkastellaan toiseen 

tutkimuskysymykseen saatuja vastauksia, jolloin kerrotaan 1. luokanopettajien käsityksiä niistä 

esikoulussa harjoiteltavista tärkeistä asioita jotka tukevat lapsen koulun aloittamista. Kolman-

nessa alaluvussa tuodaan esille tutkimustuloksia liittyen kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli 

syvennytään näiden kahden ryhmän käsitysten yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin. Sen jälkeen 

verrataan tämän tutkimuksen tuloksia muiden samaan aiheeseen liittyvien tutkimusten tulok-

siin. Lopuksi pohditaan vielä tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 

5.1 Esikoulunopettajien käsityksiä koulun aloittamista tukevista asioista 

Esikoulunopettajien vastauksista löydettyjen ilmausten pohjalta syntyi kuusi ylemmän tason 

kategoriaa, ja jokaiseen ylemmän tason kategoriaan yhdistettiin yhdestä neljään alatason kate-

goriaa. Ylemmän tason kategorioiden rakentuminen sekä aineistossa olevien ilmausten jakau-

tuminen ylemmän tason kategorioihin näkyy kuviossa 4–5 (s. 42–43). Ylemmän tason katego-

rian nimen jälkeen oleva numero kertoo, minkä verran kyseiseen ylemmän tason kategoriaan 

liittyviä ilmauksia aineistossa oli. Määrällisesti eniten ilmauksia on kategoriassa Sosiaaliset 

taidot ja vuorovaikutus, jossa on 57 ilmausta. Sen jälkeen määrällisesti suurin kategoria on 

Orientoituminen opiskeluun, joka sisältää 32 ilmausta. Tämän jälkeen on Itseilmaisu ja itsestä 

huolehtiminen, Tietotaidolliset valmiudet ja taidot, Tunnetaidot ja itsetuntemus ja Motoriset 

taidot. Motoriset taidot -kategoria on ilmausten määrän perusteella pienin.  Analyysissa mu-

kana olleiden ilmausten lisäksi aineistossa oli yksi ilmaus, ”oman osoitteen ja koulureitin tur-

vallinen kulkeminen”, joka ei sopinut oikein mihinkään ryhmään ja jäi aineiston ulkopuolelle. 

Tämän tutkimuksen tulokset kertovat, että esikoulunopettajat pitävät sosiaalisia taitoja ja vuo-

rovaikutustaitoja tärkeimpinä asioina, joita lasten tulisi harjoitella esikoulussa ja jotka tukevat 

lapsen koulun aloittamista. Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus -kategoriaan yhdistettiin ne 
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alatason kategoriat, jotka liittyvät toisten ihmisten kohtelemiseen ja kunnioittamiseen, sosiaa-

lisiin taitoihin, yhdessä toimimiseen kaverin kanssa sekä toimimiseen ryhmässä. Kuviossa 4–

5 (s. 42–43) näkyvät ylemmän tason kategorioihin yhdistetyt alatason kategoriat, sekä jokai-

seen ylemmän tason kategoriaan liittyvät tekstilainat aineistosta. Sosiaaliset taidot ja vuoro-

vaikutus -kategoriaan on yhdistetty seuraavat alatason kategoriat: Muiden ihmisten kohtelemi-

nen ja kunnioittaminen, Sosiaaliset taidot, Ryhmässä toimimisen taidot sekä Yhteistoiminta 

kaverin kanssa. Tekstilainat liittyvät niihin alatason ja ylemmän tason kategorioihin, joiden 

vieressä tekstilainat ovat. Esimerkiksi seuraavat kuviossa olevat tekstilainat kuvastavat esi-

koulunopettajien käsityksiä liittyen sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutukseen: 

”harjoitellaan muiden huomioimista” (E4) 

”erilaisten mielipiteiden hyväksyminen” (E11)  

”kaikkien kanssa toimeentuleminen” (E1) 

”toisten hyväksyminen” (E 11) 

”kaveritaidot, aina vaan tärkeämpää pärjätä toisten kanssa” (E13) 

”on hyvä osata toimia parin kanssa” (E3) 

”leikkitaidot” (E10) 

   

Orientoituminen opiskeluun -kategoria rakentui niistä alatason kategorioista, jotka liittyvät lap-

sen omaan työskentelyyn sekä opiskeluun orientoitumiseen ja sen harjoittelemiseen (kuvio 4–

5, s. 42–43). Näiden asioiden nähtiin myös olevan olennaisia esikoulussa harjoiteltavia asioita 

tulevaa koulunkäyntiä ajatellen. Asioiden ja tehtävien loppuunsaattaminen, itsenäinen työsken-

tely sekä keskittyminen ovat asioita jotka ovat osa lapsen omaa työskentelyä. Opiskeluun orien-

toituminen sisältää niitä asioita, joiden katsotaan olevan osa koulumaista opiskelua ja joita tar-

vitaan koulussa opiskellessa. Näitä ovat esimerkiksi puheenvuoron pyytäminen, ohjeiden kuun-

teleminen ja ohjeiden mukaan toimiminen, sekä omaan työskentelyyn liittyvät asiat kuten kes-

kittyminen, oman toiminnan ohjaus sekä asioiden ja tehtävien loppuun saattaminen.  

 

Itseilmaisu ja itsestä huolehtiminen -kategoriaan yhdistettiin ne alatason kategoriat, jotka liit-

tyvät itsensä ilmaisemiseen sekä itsestä huolehtimiseen, muun muassa arjen asioista huolehti-

miseen (kuvio 4–5, s. 42–43). Koulun arjessa selviytymiseen ja toimimiseen tarvitsee osata 
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huolehtia omasta ruokailusta, wc-käynneistä, pukeutumisesta ja omista tavaroista. Itseilmai-

suun liittyvät esimerkiksi omien ajatusten ja mielipiteiden kertominen, jotka myös ovat hyviä 

ja tarpeellisia taitoja koulun aloittamisessa. 

 

Tietotaidolliset valmiudet ja taidot -kategoria oli omana alatason kategoriana, ja se oli luonte-

vaa säilyttää edelleen omana ylemmän tason kategoriana (kuvio 4–5, s. 42–43). Se rakentuu 

niistä asioista, jotka liittyvät kognitiiviseen puoleen, tässä tapauksessa lähinnä äidinkieleen ja 

matematiikkaan liittyviin asioihin. Matematiikan ja äidinkielen alkeiden harjoittelu sekä nu-

meroiden ja kirjainten harjoittelu nähtiin myös olevan niitä tärkeitä asioita jotka tukevat kou-

lun aloittamista. 

   

Tunnetaidot ja itsetuntemus -kategoria muodostui niistä alatason kategorioista, jotka liittyvät 

itsetuntemukseen ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen sekä tunnetaitoihin ja 

tunteisiin liittyvistä asioista (kuvio 4–5, s. 42–43). Tunnetaidot, tunteiden tiedostaminen, 

näyttäminen, pettymysten sietäminen sekä itsehillintä nousivat esille esikoulunopettajien vas-

tauksista tunnetaitoihin liittyvinä tärkeinä asioina. Näiden lisäksi esikoulussa tulisi harjoitella 

myös oman itsensä realistista arviointia sekä sen tiedostamista, mitä vielä tarvitsee harjoitella. 

  

Motoriset taidot -kategoria oli omana alatason kategoriana, joka myös pidettiin edelleen 

omana ylemmän tason kategoriana yhdistämättä sitä muiden kanssa (kuvio 4–5, s. 42–43). 

Tämä kategoria sisältää erilaisia hieno- ja karkeamotoriikkaan ja motorisiin taitoihin liittyviä 

asioita. Sekä hienomotoriset taidot (esimerkiksi kynän ja saksien käyttö) että karkeamotoriset 

taidot (esimerkiksi perusliikuntataidot ja karkeamotoriikka) ovat myös niitä asioita, joita tulisi 

harjaannuttaa esikouluvuoden aikana.  
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5.2 1. luokanopettajien käsityksiä koulun aloittamista tukevista asioista 

1. luokanopettajien vastauksista löydettyjen ilmausten pohjalta syntyi viisi ylemmän tason ka-

tegoriaa, ja jokaiseen ylemmän tason kategoriaan yhdistettiin yhdestä neljään alatason katego-

riaa.  Kuviossa 6 (s. 46) näkyvät ylemmän tason kategorioihin yhdistetyt alatason kategoriat 

sekä jokaiseen ylemmän tason kategoriaan liittyvät tekstilainat aineistosta. Sosiaaliset taidot ja 

vuorovaikutus -kategoriaan yhdistettiin neljä alatason kategoriaa, ja Orientoituminen opiske-

luun -kategoria rakentui kahdesta alatason kategoriasta. Motoriset taidot, Itsestä huolehtiminen 

ja Tunnetaidot -kategoriat säilyivät samoina sekä alatason kategorioina että ylemmän tason ka-

tegorioina. Aineistossa olevien ilmausten jakautuminen ylemmän tason kategorioihin näkyy 

myös kuviossa 6 (s. 46). Suluissa oleva numero kertoo sen, minkä verran kyseiseen ylemmän 

tason kategoriaan liittyviä ilmauksia aineistossa oli. Eniten ilmauksia on kategoriassa Sosiaali-

set taidot ja vuorovaikutus, jossa on 21 ilmausta. Toiseksi suurin kategoria on Orientoituminen 

opiskeluun, jossa on 14 ilmausta. Seuraavaksi ovat kategoriat Motoriset taidot ja Itsestä huo-

lehtiminen, ja näiden jälkeen määrällisesti pienin kategoria on Tunnetaidot.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 1. luokanopettajien käsitysten mukaan erityisesti sosi-

aalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu esikoulussa helpottavat lapsen koulun aloit-

tamista. Ryhmässä toimimisen taidot, kaveritaidot ja taidot olla vuorovaikutuksessa kaverin 

kanssa, kuten myös toisten ihmisten kunnioittaminen ovat tärkeitä taitoja harjoitella esikou-

lussa. Tekstilainat kuviossa 6 (s. 46) kuvastavat tähän kategoriaan liittyviä esikoulussa harjoi-

teltavia asioita, jotka tukevat lapsen koulun aloittamista.  

Orientoituminen opiskeluun -kategoria sisältää sekä niitä asioita jotka liittyvät koulumaiseen-

opiskeluun että omaan työskentelyyn liittyviä taitoja (kuvio 6, s. 46). Omaan työskentelyyn 

liittyvien taitojen, kuten keskittymisen ja oman toiminnan ohjaamisen, katsottiin auttavan lasta 

koulun aloituksen vaiheessa. Sinnikkyys ja ponnistelu vaikeankin asian saavuttamiseksi ovat 

myös niitä tärkeitä asioita, jotka tukevat koulun aloittamista.  Opiskeluun orientoituminen ja 

sitä kautta koulussa tarvittavien taitojen harjoittelu, kuten viittaaminen, ohjeiden mukaan toi-

miminen ja matematiikan alkeiden harjoittelu nähtiin myös tarpeellisiksi.  

Erilaisten motoristen taitojen kehittäminen sekä karkeamotoriikan ja hienomotoriikan harjaan-

nuttaminen on tarpeellista esikouluvuoden aikana. Oikean kynäotteen harjoitteleminen ja pe-

rusliikuntataidot painottuivat 1. luokanopettajien motoristen taitojen kategoriassa. Myös koulun 

arjessa selviytymisen taitoja, kuten omasta pukeutumisesta, ruokailusta, wc-käynneistä ja 
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omista tavaroista huolehtimista, ajateltiin olevan tarpeellista harjoitella esikoulussa. 1. luokan-

opettajien käsitysten mukaan myös tunteisiin liittyvien taitojen harjoittelun katsottiin olevan 

tärkeää. Erilaisten tunnetaitojen, epäonnistumisen kestämisen ja pettymysten sietämisen har-

joittelu nähtiin olevan niitä asioita jotka myös tukevat lapsen koulun aloittamista. 
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5.3 Esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsitysten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuk-

sia 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja niistä muodostettuja kuvauskategoriasys-

teemejä, vastaten niiden pohjalta viimeiseen tutkimuskysymykseen. Ylemmän tason kategori-

oiden muodostamisen jälkeen voidaan muodostaa kuvauskategoriasysteemi tai tulosavaruus 

(Huusko & Paloniemi 2006, s. 167; Niikko 2003, s. 37). Kuvauskategoriasysteemi voi olla ho-

risontaalinen, vertikaalinen tai hierarkkinen. Horisontaalisessa kuvauskategoriasysteemissä ka-

tegoriat/luokat ovat keskenään tasa-arvoisia joka suhteessa. Vertikaalisessa systeemissä kate-

goriat voidaan asettaa tiettyyn järjestykseen esimerkiksi yleisyyden tai ajan perusteella. Hie-

rarkkisessa systeemissä kuvauskategoriat ovat eriarvoisia toisiinsa nähden esimerkiksi teoreet-

tisuuden tai laaja-alaisuuden perusteella. (Niikko 2003, s. 38.) Esikoulunopettajien ja 1. luo-

kanopettajien käsityksistä on molemmista rakennettu tutkimuksen analyysin tuloksena omat 

kuvauskategoriasysteemit (kuviot 7 ja 8, s. 48), joiden pohjalta tarkastellaan esikoulunopetta-

jien ja 1. luokanopettajien käsitysten yhteneväisyyksiä ja toisaalta myös eroavaisuuksia. Tutki-

muksen kuvauskategoriasysteemi on vertikaalinen, jolloin kategoriat on asetettu tiettyyn järjes-

tykseen tietyn kriteerin perusteella. Tässä tapauksessa kriteerinä toimii ylemmän tason katego-

riassa olevien ilmausten määrä, eli kuvauskategoriat on asetettu järjestykseen sen perusteella, 

minkä verran yhdessä kuvauskategoriassa on ilmauksia. Kuvauskategoriasysteemin laatikoiden 

sisällä oleva numero kertoo kyseiseen kategoriaan sisältyvien ilmausten määrän.  
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Kuvio 7. Kuvauskategoriasysteemi, esikoulunopettajien käsitykset 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Kuvauskategoriasysteemi, 1. luokanopettajien käsitykset 

1. LUOKANOPETTAJIEN  KÄSITYKSET 

ESIKOULUNOPETTAJIEN  KÄSITYKSET 

TUNNETAIDOT JA ITSETUNTEMUS (22)  

 

MOTORISET TAIDOT (21)  

 

SOSIAALISET TAIDOT JA VUOROVAIKUTUS (21) 

 

ORIENTOITUMINEN OPISKELUUN (14)  

 

MOTORISET TAIDOT (11) 

 

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN (5)  

 

TUNNETAIDOT (4)  

 

SOSIAALISET TAIDOT JA VUOROVAIKUTUS (57) 

 

ORIENTOITUMINEN OPISKELUUN (32)  

 

ITSEILMAISU JA ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN (28) 

 

TIETOTAIDOLLISET VALMIUDET JA TAIDOT (27) 
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Sekä esikoulunopettajien että 1. luokanopettajien käsityksistä löytyi eniten niitä ilmauksia, 

jotka liittyivät sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutustaitoihin. Molempien ryhmien vastauksissa 

oli ilmauksia liittyen sosiaalisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoihin, oman vuoron odottamiseen, 

toisten kuuntelemiseen ja ryhmässä toimimisen taitoihin, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja 

hyvään kohtelemiseen sekä toisten huomioimiseen. Myös kaveritaidot nähtiin tärkeänä molem-

missa ryhmissä. Leikkimisen taidot korostuivat vähän enemmän esikoulunopettajien vastauk-

sissa. Lisäksi esikoulunopettajien vastauksissa oli ilmauksia liittyen vuorotteluun, jakamiseen 

ja erilaisuuden hyväksymiseen, ja 1. luokanopettajien vastauksissa oli ilmauksia liittyen reiluun 

voittamiseen ja häviämiseen sekä toisen kehumiseen ja kannustamiseen. Tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot nähtiin molemmissa ryhmissä tär-

keinä taitoina, joita tulisi harjoitella esikoulussa ja joiden myös katsottiin tukevan lapsen koulun 

aloittamista.  

Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen jälkeen ilmausten määrän perusteella seuraavaksi 

suurin ylemmän tason kategoria oli molemmilla ryhmillä Orientoituminen opiskeluun. Molem-

pien ryhmien vastauksista nousi esiin ilmauksia liittyen ohjeiden kuuntelemiseen, ohjeen mu-

kaan toimimiseen ja puheenvuoron pyytämiseen. Myös oman toiminnan ohjaukseen ja työs-

kentelytaitoihin liittyviä ilmauksia löytyi molemmista ryhmistä. 1. luokanopettajien vastauk-

sissa painottui enemmän sinnikkyyden kehittäminen, ”ettei heti luovuteta jos ei ole omasta mie-

lestä kivaa”.  Esikoulunopettajien vastauksissa painottuivat enemmän keskittymiseen sekä asi-

oiden ja tehtävien loppuun saattamiseen liittyvät ilmaukset. Esikoulunopettajien vastauksissa 

oli myös ilmauksia liittyen koulumaiseen työskentelyyn, joita ei noussut esille 1. luokanopetta-

jien vastauksista.  

Seuraavan ylemmän tason kategorian kohdalla ryhmät jakaantuvat eri suuntiin (kuviot 7 ja 8, 

s. 48). 1. luokanopettajien kolmas kuvauskategoriasysteemin ryhmä on Motoriset taidot, joka 

on esikoulunopettajilla määrällisesti pienin ryhmä. Molemmissa ryhmissä motoristen taitojen 

ilmauksissa on pääosin samoja asioita. Vastauksista löytyi ilmauksia liittyen perusliikuntatai-

toihin, kynän käyttöön sekä hieno- ja karkeamotoriikkaan. Lisäksi esikoulunopettajien vastauk-

sissa oli ilmauksia liittyen saksien käyttöön.  

Esikoulunopettajien kuvauskategoriassa kolmas ryhmä on Itseilmaisu ja itsestä huolehtiminen. 

Itsestä huolehtimiseen liittyviä ilmaisuja oli molempien ryhmien vastauksissa. Omasta pukeu-
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tumisesta, ruokailusta, wc-käynneistä sekä omista tavaroista huolehtiminen tuli esille molem-

missa ryhmissä. Itseilmaisu, kuten omien ajatusten ja mielipiteiden kertominen ja oman roolin 

ottaminen, painottui enemmän esikoulunopettajien vastauksissa.   

Esikoulunopettajien kuvauskategoriasysteemissä seuraava kategoria on Tietotaidolliset valmiu-

den ja taidot, jota ei ole ollenkaan 1. luokanopettajien kuvauskategoriasysteemissä. 1. luokan-

opettajien vastauksista löytyi niin vähän ilmauksia liittyen tietotaidollisiin asioihin, että niistä 

ei voitu muodostaa omaa kategoriaa. Esikoulunopettajien vastauksista löytyi useita ilmauksia 

liittyen joko matemaattisiin tai äidinkielellisiin valmiuksiin ja taitoihin. Tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että esikoulunopettajat painottavat 1. luokanopettajia enem-

män tietotaidollisten asioiden harjoittelemisen tärkeyttä kouluun siirtymistä tukevana asiana.  

Molemmissa ryhmissä tuli esille jonkin verran myös tunnetaitoihin liittyviä ilmauksia. Molem-

pien ryhmien kuvauskategoriasysteemissä Tunnetaidot -kategoria on viidentenä. Pettymysten 

sietäminen, epäonnistumisen kestäminen sekä tunnetaidot painottuivat molempien ryhmien 

Tunnetaidot -kategoriassa. Lisäksi esikoulunopettajien vastauksissa oli eritelty tunnetaitoja esi-

merkiksi tunteiden hallintaan ja tunteiden näyttämiseen. Esikoulunopettajien kuvauskatego-

riasysteemissä Tunnetaidot yhdistettiin Itsetuntemus -kategorian kanssa. Itsetuntemus -katego-

ria sisältää käsityksiä liittyen avun pyytämiseen, omien vahvuuksien tiedostamiseen, sekä sen 

tiedostamiseen, mitä vielä tarvitsee harjoitella. Itsetuntemukseen liittyvien ilmausten perus-

teella ei pystytty rakentamaan omaa kategoriaa 1. luokanopettajien käsityksistä niiden vähäi-

syyden vuoksi, joten se kategorian osa jäi pois 1. luokanopettajien kuvauskategoriasysteemistä. 

 

5.4 Tulosten kokoava lopputarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tulosten perusteella tutkimuksessa olleiden kahden opettajaryhmän käsitysten vä-

lillä on sekä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Sekä esikoulunopettajat että 1. luokanopettajat 

pitävät sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja niinä tärkeimpinä esikoulussa harjoiteltavina 

taitona, jotka tukevat koulun aloittamista. Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen lisäksi 

opiskeluun ja työskentelyyn liittyvien asioiden harjoittelu nähtiin molemmissa ryhmissä olevan 

niitä asioita, joita on tärkeää harjoitella esikoulussa koulun aloittamisen näkökulmasta. Sosiaa-

listen taitojen ja vuorovaikutustaitojen sekä opiskelutaitojen jälkeen esikoulunopettajien käsi-

tyksissä painottuvat ensin itsestä huolehtimisen taidot, sen jälkeen tietotaidolliset valmiudet ja 
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taidot, tunnetaidot sekä motoriset taidot, kun 1. luokanopettajien käsityksissä painottuvat ensin 

motoriset taidot ja sen jälkeen itsestä huolehtiminen ja lopuksi tunnetaidot. Esikoulunopettajien 

käsityksissä painottuivat myös 1. luokanopettajia enemmän tietotaidolliset valmiudet ja taidot, 

sekä itseilmaisuun ja itsetuntemukseen liittyvät taidot.  

Tutkimuksen tulosten perusteella sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot nähtiin molemmissa 

ryhmissä tärkeimpinä esikoulussa harjoiteltavina asioina, jotka tukevat lapsen koulun aloitta-

mista. Zoyah Kinkead-Clarkin (2015) tutkimustulokset ovat samassa linjassa tämän pro gradu 

-tutkielman tulosten kanssa. Hänen tekemässään tutkimuksessa vanhemmat painottivat opetta-

jan roolin tärkeyttä lapsen kouluun siirtymisen vaiheessa, kun tutkimukseen osallistuneet opet-

tajat korostivat, että lapsen on tärkeää hallita sosiaalisia taitoja aloittaessaan koulun. (Kinkead-

Clark 2015, s. 72.) O’Kane tuo myös esille samanlaisia eri tutkimuksista saatuja tuloksia, joiden 

mukaan opettajat ajattelevat sosiaalisten taitojen olevan tärkeimpiä taitoja, joita lapsella tulisi 

olla koulun aloittamisen vaiheessa (O’Kane 2007, s. 68).  

Tutkimuksen tuloksista löytyi yhteyksiä myös opetushallituksen asettamien esiopetuksen ta-

voitteiden kanssa. Teoreettisessa viitekehyksessä on tuotu esille opetushallituksen linjaus esi-

opetuksen tavoitteista, jonka mukaan yksi esiopetuksen tavoitteista on vahvistaa lapsen sosiaa-

lisia taitoja (Opetushallitus 1). Tutkimuksen tulosten perusteella esikoulujen tehtäväksi nähtiin 

nimenomaan sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja tukeminen. 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan kouluun siirtyessä lapsen sosiaaliset suhteet muuttuvat 

(Soini ja muut 2013, s. 8). Muutoksen sosiaalisiin suhteisiin tuovat muun muassa uusi opettaja 

ja uudet luokkakaverit (Karikoski 2008, s. 13). Uudessa tilanteessa, jossa on paljon uusia vuo-

rovaikutussuhteita, lapsen vuorovaikutustaitojen sekä ryhmässä toimimisen taitojen merkitys 

korostuu, ja hyvät sosiaaliset taidot helpottavat kouluun sopeutumista. Tähän tulokseen ovat 

tulleet tutkimuksessaan myös Correia ja Marques-Pinto, joiden mukaan lapsen on helpompi 

sopeutua kouluun, jos hän pystyy luomaan suhteita (Correia & Marques-Pinto 2016, s. 256). 

Correia ja Marques-Pinto toivat myös esille, että jos lapsi pystyy sietämään pettymyksiä ja hä-

nellä on riittävästi itsehillintätaitoja, nämä asiat osaltaan helpottavat lapsen kouluun sopeutu-

mista. Samoja asioita nousi esille myös tässä pro gradu -tutkielmassa. Sekä esikoulunopettajien 

että 1. luokanopettajien vastauksissa oli ilmauksia liittyen pettymysten sietämiseen. Nämä il-

maukset olivat osa Tunnetaidot -kategoriaa, ja tutkimuksen tulosten mukaan tunnetaidot olivat-

kin yksi niistä taidoista, joiden ajateltiin molemmissa ryhmissä tukevan koulun aloittamista.  
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Pettymysten sietäminen on yhteydessä myös siihen, mitä kouluvalmiuksia lapsella tulisi olla 

hänen aloittaessaan koulun. Tutkimuksen tuloksissa sekä aineiston ilmauksissa oli yhtäläisyyk-

siä viitekehyksessä esille tuotuun kouluvalmius -käsitteeseen. Aineistosta löytyneissä ilmauk-

sissa, ja näin ollen myös kuvauskategoriasysteemin tekstilainoissa, nousi esille niitä asioita mitä 

kouluvalmiuden mukaan lapsen tulisi hallita koulun aloittamisen vaiheessa. Ilmaukset oli tässä 

tutkimuksessa jaoteltu osittain eri tavoin eri kategorioiden alle kuin viitekehyksessä esille tuo-

dussa kouluvalmiuden määritelmässä. Pettymysten sietäminen tuli esille tunne-elämään liitty-

vänä sekä tässä tutkimuksessa että siinä, mitä kouluvalmiuden ajatellaan sisältävän. Molemmat 

opettajaryhmät katsoivat, että jos lapsi pystyy sietämään pettymyksiä, se osaltaan on tukemassa 

lapsen koulun aloittamista. Kouluvalmiuden mukaan tunne-elämän valmiuksiin liittyy myös 

kyky ottaa muita huomioon. Muiden huomioonottaminen oli liitetty tässä tutkimuksessa sosi-

aalisiin taitoihin. Tämän tutkimuksen mukaan esikoulunopettajat painottivat 1. luokanopettajia 

enemmän taitoa ottaa muita huomioon koulun aloittamista tukevana asiana. Tutkimuksessa 

nousi esille sosiaalisiin taitoihin liittyvänä myös toisten kuunteleminen sekä ryhmätilanteissa 

toimiminen, jotka ovat osa sosiaalisia valmiuksia myös kouluvalmiuden mukaan. Näihin asioi-

hin liittyviä ilmauksia löytyi sekä esikoulunopettajien että 1. luokanopettajien vastauksista. Mo-

lemmissa ryhmissä nousi esille asioita, jotka tutkimuksessa liittyvät itsestä huolehtimiseen ja 

kouluvalmius-käsitteen mukaan ovat osa motorisia taitoja. Näitä asioita ovat omasta pukeutu-

misesta, ruokailusta ja wc-käynneistä huolehtiminen. Näiden lisäksi opettajien vastauksista 

nousi esille myös omien ajatusten esille tuominen, oman mielipiteen kertominen sekä omista 

asioista kertominen, jotka kouluvalmiuden mukaan liittyvät taitoon kertoa omista asioista ja 

kokemuksista. Tämä taito on liitetty kouluvalmiudessa älyllisiin valmiuksiin.   

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Eettisyys on sidoksissa tutkimuksen luotettavuus- ja arviointikriteereihin. Tutkimuksen eetti-

syys on osa tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Hyvässä tutkimuksessa ollaan sitouduttu tut-

kimuksen tekemisen eettisiin ohjeisiin ja käytäntöihin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 149–150.) 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta määrittelee tutkimusetiikan seuraavasti:  

”eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista ja edistämistä tutkimustoi-

minnassa sekä tieteeseen kohdistuvien loukkausten ja epärehellisyyden tunnistamista ja torju-

mista kaikilla tieteenaloilla.” (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 4–5). 
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Tutkimuksen eettinen peruslähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen (Hirsjärvi ja muut 2013, 

s. 25). Tutkijan on huolehdittava, että tutkimukseen osallistuminen ei vahingoita tutkimukseen 

osallistujia. Tutkimukseen osallistujien tulee pystyä luottamaan, että tutkimukseen osallistumi-

nen ei ole heille millään tavalla vahingollista. (Lichtman 2013, s. 52.) Kun tutkija tekee empii-

ristä tutkimusta, hänen tulee huolehtia tutkimukseen osallistuvien henkilöiden anonymiteetin 

säilymisestä. Tämä tarkoittaa, että tutkimukseen osallistuvia henkilöitä ei voi tunnistaa tutki-

muksesta. (Lichtman 2013, s. 52; Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 27.) Myös tutkimukseen osallis-

tujien yksityisyydestä tulee huolehtia niin, että se säilyy koko tutkimuksen ajan (Lichtman 

2013, s. 52–53).  Tässä tutkimuksessa on huolehdittu tutkimukseen osallistujien anonymitee-

tistä sillä, että tutkimukseen osallistujat vastasivat nimettöminä verkossa olevaan kyselyyn saa-

mansa linkin kautta. Kyselyn linkki lähetettiin ensin Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripal-

veluiden kautta kaupungin koulujen rehtoreille ja päiväkotien johtajille, jotka lähettivät sen 

eteenpäin esikoulunopettajille ja 1. luokanopettajille. Yksityisen päiväkodin johtaja välitti tut-

kijan hänelle lähettämän linkin eteenpäin päiväkodissa toimiville esikoulunopettajille.  Tällä 

tavoin toimittuna tutkittavien yhteystiedot eivät ole tutkijankaan tiedossa. Kyselyn vastausten 

perusteella tutkimukseen osallistujia ei ole myöskään mahdollista tunnistaa.  

Tutkijan tulee pitää aineisto ainoastaan tutkijan saatavilla ja tutkimuksessa olevia tietoja tulee 

käsitellä luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistujia informoidaan tutkimuksesta ja tutki-

muksen luonteesta. Ihmisille tulee antaa mahdollisuus valita osallistuvatko he tutkimukseen vai 

eivät. Heitä ei voi millään lailla pakottaa mukaan tutkimukseen. Tutkimukseen osallistujilla on 

myös mahdollisuus keskeyttää tai peruuttaa osallistumisensa tutkimukseen. (Lichtman 2013, s. 

53–54.) Tutkimukseen osallistujille on annettu tietoa tutkimuksesta saatekirjeen kautta sekä 

mahdollisuus kysyä halutessa lisätietoja tutkijalta. Tutkimukseen osallistuminen on ollut va-

paaehtoista ja jokainen tutkimukseen osallistuja on voinut päättää osallistumisestaan tutkimuk-

seen.   

 

Luotettavuus on olennaista tieteessä ja tieteellisissä tutkimuksissa (Aaltio & Puusa 2011, s. 

153). Perinteisesti tutkimuksen luotettavuutta on mitattu reliabiliteetin ja validiteetin kautta 

(Metsämuuronen 2006a, s. 56; Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 161), ja molemmat tarkoittavat luo-

tettavuutta (Metsämuuronen 2006a, s. 56). Termejä on käytetty alun perin määrällisen tutki-

muksen piirissä ja laadullisen tutkimuksen puolella niitä onkin kritisoitu siitä, että ne eivät vas-
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taa tarpeeksi hyvin laadullisen tutkimuksen tarpeisiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 161). Relia-

biliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta eli saadaanko kahdella tai useammalla mit-

tauksella sama tulos. Tutkimuksen mittari on reliaabeli, jos sillä saadaan samankaltaisia tulok-

sia eri mittauskerroilla. Validiteetti kertoo luotettavuudesta sen, mitataanko tutkimuksessa sitä 

mitä on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 2006a, s. 56.) 

Tutkimuksessa käytettävä mittari testattiin etukäteen pilottitutkimuksella, jonka kautta lisättiin 

mittarin, tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen, luotettavuutta. Tutkimuksessa käytettävän mit-

tarin luotettavuus on suoraan suhteessa tutkimuksen luotettavuuteen (Metsämuuronen 2006b, 

s. 49–50). Mittarin luotettavuuden parantaminen pilottitutkimuksen kautta on vaikuttanut edis-

tävästi myös tutkimuksen luotettavuuteen.  

Kirjallisuus ei anna tarkkoja ja yksiselitteisiä ohjeita, miten laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta tulisi arvioida (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 166). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

tarkastellaan useiden eri tekijöiden kautta. Arvioinnin kohteet ja käytettävät käsitteet vaihtele-

vat riippuen kirjallisuudesta. Tutkimuksen objektiivisuutta ei ole tärkeää arvioida laadullisessa 

tutkimuksessa, koska laadullista tutkimusta ei pystytä tekemään objektiivisesti. (Puusa & Kuit-

tinen 2011, s. 167.) Koska ihmistieteellisessä tutkimuksessa on toisistaan poikkeavia tutkimus-

menettelyjä, myös kriteerit, joilla arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, ovat toisistaan poik-

keavia (Perttula 1995, s. 41). 

Validiteetin ja reliabiliteetin käyttäminen luotettavuuden arvioinnissa pohjautuu objektiivisen 

tutkimuksen ajatukseen (Puusa & Kuittinen 2011, s. 168).  Vaikka määrällisessä tutkimuksessa 

käytettyjä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä ei sinällään voi siirtää käytettäväksi laadulli-

seen tutkimukseen, niitä voidaan kuitenkin hyödyntää arvioitaessa laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta (Aaltio & Puusa 2011, s. 164). Kun arvioidaan luotettavuutta ihmistieteellisessä tut-

kimuksessa, huomio kiinnitetään tutkittavan ilmiön ja tutkimusmenetelmän vastaavuuteen sekä 

tutkimusprosessin analyysiin (Perttula 1995, 39–40). 

Tutkijan tulee tuoda esiin tutkimusprosessin alussa olleet omat oletuksensa tutkittavasta ilmi-

östä sekä se, miten nämä oletukset ovat muuttuneet tutkimuksen tekemisen aikana. Tutkijan 

tulee myös tiedostaa ja tuoda esille oma asemansa tutkimuksen kulussa. (Puusa & Kuittinen 

2011, s. 168.) Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija on perehtynyt teo-

riassa monipuolisesti tutkimaansa aiheeseen. Tutkijan tekemät valinnat ja tulkinnat tutkimuk-
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sen tekemisen eri vaiheissa vaikuttavat tutkimukseen. (Aaltio & Puusa 2011, s. 157, 159.) Tut-

kija voi lisätä tutkimuksen luotettavuutta pohtimalla omia tutkimuksen aikana tekemiään valin-

toja ja niiden vaikutuksia tutkimukseen (Aaltio & Puusa 2011, s. 164–165). 

Tutkimuksen alussa on tuotu esille tutkijan ennakko-oletus tutkimuksen aiheesta. Ennakko-ole-

tuksena oli, että esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsitykset tutkimuksen aiheesta ai-

nakin jollakin tavalla eroavat toisistaan. Tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että ennakko-

oletus oli tässä tapauksessa yhtäpitävä tutkimusten tulosten kanssa.  

Kvalitatiivinen tutkimus on empiiristä tutkimusta. Empiirisen tutkimuksen oleellinen osa on 

aineiston keräämisen ja analysoinnin selostaminen. Tämä on olennainen osa arvioitaessa tutki-

muksen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 26–27.) Yksi asia, jolla laadullisen tutki-

muksen luotettavuutta voidaan arvioida, on idea siirrettävyydestä. Siinä pohditaan, voidaanko 

tutkimuksessa päätyä samankaltaisiin lopputuloksiin, mikäli tutkimus tehdään eri tutkimusym-

päristössä tai mikäli samaa aihetta tutkitaan uudelleen. (Aaltio & Puusa 2011, s. 156.) Tässä 

tutkimuksessa on pyritty selostamaan tarkasti ja huolellisesti aineiston kerääminen sekä siihen 

liittyneet olosuhteet. Aineisto jakautui epätasaisesti ryhmien välillä, kun esikoulunopettajien 

vastauksia aineistossa oli kolmetoista ja 1. luokanopettajien vastauksia viisi. Tämä aineiston 

epätasainen jakautuma on mahdollisesti saattanut vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Mikäli mo-

lemmilta ryhmiltä olisi saatu yhtä monta vastausta, tällöin tutkimuksen tulokset olisivat olleet 

luotettavampia. Tutkimuksen tulokset saattaisivat olla jonkin verran erilaiset, mikäli tutkimus 

toistetaan ja tutkimus tehdään suuremmalle kohdejoukolle. Tulosten eroavaisuus uudessa tut-

kimuksessa olisi todennäköisesti vähäisempää esikoulunopettajien kohdalla. 1. luokanopetta-

jien aineiston kohdalla erilaiset tulokset ovat todennäköisempiä tämän tutkimuksen aineiston 

pienuuden vuoksi. 

Laadullisen tutkimuksen sisäinen validiteetti tarkoittaa, että tutkija kirjoittaa auki tutkimuk-

sensa päättelyketjun. Hänen pitää pystyä perustelemaan, miten hän on päätynyt tutkimuksen 

lopputuloksiin. Tämä lisää tutkimuksen ja tutkijan tekemän tulkinnan luotettavuutta. (Aaltio & 

Puusa 2011, s. 155, 157, 164.) Tutkijan tulee kuvata analyysin etenemisen vaiheet selkeästi. 

Analyysin tulisi olla totuudenmukainen ja tutkijan tulisi perustella tekemänsä ratkaisut. (Puusa 

& Kuittinen 2011, s. 172.) Tutkimuksen analyysin tekeminen ja sen eri vaiheet on pyritty se-

lostamaan tarkasti ja rehellisesti. Analyysin etenemistä on havainnollistettu monipuolisesti ku-

vioilla, taulukoilla sekä aineistosta lainatuilla tekstilainoilla. Tutkija on tuonut esille analyysissa 
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tekemiään valintoja, esimerkiksi selostamalla miten aineistosta löytyneitä ilmauksia on eroteltu 

toisistaan. 

Tutkimuksen luotettavuutta voi lisätä myös vertaamalla omia päätelmiä muiden tutkijoiden ja 

asiantuntijoiden tekemiin päätelmiin, kuitenkin ottamalla huomioon aineistonkeruun tilannete-

kijät (Aaltio & Puusa 2011, s. 164–165). Tutkimuksesta saatuja tuloksia on vertailtu suhteessa 

muiden tutkijoiden tekemiin tutkimuksiin ja heidän saamiinsa tuloksiin. Tutkimuksen tuloksia 

ja johtopäätöksiä on myös peilattu teoreettisessa viitekehyksessä esille otettuihin asioihin.  Tut-

kimuksen tuloksia on tarkasteltu suhteessa niihin viitekehyksen lukuihin, joissa oli yhtäläisyyk-

siä tutkimuksen tulosten kanssa.   
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien 

käsityksiä siitä, mitä sellaisia asioita lapsen tulee harjoitella esikoulussa, jotka tukevat koulun 

aloittamista. Tavoitteena oli myös tutkia, löytyykö opettajaryhmien käsityksistä eroavaisuuksia 

vai ovatko ne yhteneväiset toistensa kanssa. Yhtenä tarkoituksena oli myös syventää tutkijan 

omaa tietämystä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta. Tutkimuksesta saadut tulokset antoivat 

viitteitä siitä, että esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsitykset aiheesta eivät ole täysin 

yhteneväiset, vaikka tulosten perusteella myös yhtäläisyyksiä löytyi. Opettajaryhmien käsityk-

set vastasivat toisiaan sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen sekä opiskeluun orientoitumiseen 

liittyvien asioiden osalta. Molemmat ryhmät toivat esille myös motoristen taitojen, itsestä huo-

lehtimisen taitojen sekä tunnetaitojen harjoittelun merkityksen koulupolun aloittamista tuke-

vana asiana. Ryhmien käsitykset erosivat toisistaan tietotaidollisiin, jotka tässä tutkimuksessa 

liittyvät matematiikkaan ja äidinkieleen, liittyvien asioiden kohdalla. Tietotaidollisten asioiden 

harjoitteleminen koulua tukevana asiana painottui enemmän esikoulunopettajien käsityksissä, 

kuten myös itseilmaisu ja itsetuntemus.  

 

Tutkimuksesta saadut tulokset tukivat sitä olettamusta, joka tutkijalla oli tutkimusprosessin 

alussa. Ennakko- olettamuksen mukaan tutkimuksessa mukana olleiden kahden ryhmän käsi-

tyksissä on jonkin verran eroavaisuuksia. Vaikka tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia 

muiden tässä tutkimuksessa esille otettujen, aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa, tämän tutki-

muksen tuloksia ei kuitenkaan sellaisenaan voi yleistää. Suurimpana syynä tähän tutkija ajatte-

lee olevan aineistossa olevien vastausten jakautumisen epätasaisesti ryhmien välillä.  

 

Kyselyyn saatiin vastauksia esikoulunopettajilta tarpeeksi tämän tutkimuksen tarpeisiin. Luo-

kanopettajien vastausten määrän jäädessä alle puoleen esikoulunopettajien vastausten määrästä, 

niitä olisi ollut tarpeen olla enemmän. Kyselyn toteuttamisen ajankohta ei ollut paras mahdol-

linen. Parempi ajankohta olisi ollut vähintään muutama viikko aikaisemmin. Nyt aineiston ke-

rääminen oli hiihtoloman molemmin puolin, painottuen aikaan ennen hiihtolomaa. Vastausten 

määrään olisi saattanut vaikuttaa kyselyn toteuttaminen aikaisemmin alkuvuodesta. Myös ai-

neiston kerääminen laajemmalta alueelta olisi todennäköisesti antanut enemmän vastauksia ja 

laajemman aineiston. 
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Tutkielman tekeminen syvensi tutkijan omaa tietämystä niistä aiheista ja asioista, joista on kir-

joitettu teoreettisessa viitekehyksessä. Tämän lisäksi tutkijan omaa tietämystä ja ammattitaitoa 

lisäsi ja syvensi tutkimuksen aineistosta ja sen analysoimisesta saatu tieto siitä, mitä kentällä 

työssä olevat esikoulunopettajat ja 1. luokanopettajat pitävät niinä tärkeinä asioina, jotka tuke-

vat lapsen koulun aloittamista. Paljon ajatuksia herätti tutkijassa varsinkin kouluvalmiuden eri-

laiset määrittelyt, sekä lähdekirjallisuudesta vastaan tulleet ajatukset siitä, pitääkö lapsen olla 

valmis kouluun. Ajatus lähti suuntautumaan enemmän siihen suuntaan, mikä tuli esille myös 

lähdekirjallisuudessa, että koulu jatkaa siitä mihin esiopetus jäi. Lapset tulevat kouluun erilai-

sista elämäntilanteista, erilaisilla taidoilla ja tiedoilla varustettuina, ja se näkyy väistämättä 

myös koulun arjessa.  

 

Tutkimus olisi mielenkiintoista toteuttaa isommalle joukolle vastaajia ja saada näin luotetta-

vampi yleiskuva ilmiöstä. Aiheen tutkiminen yhden kaupungin tai kunnan alueella niin, että 

kaikki esikoulunopettajat ja 1. luokanopettajat osallistuvat tutkimukseen, antaisi luotettavan 

yleiskuvan ilmiöstä kyseisen kaupungin tai kunnan kohdalla. Tällaisen tutkimuksesta saadun 

kattavan tiedon pohjalta voidaan parantaa siirtymävaiheen sujuvuutta. Aihetta olisi kiintoisaa 

tutkia myös yleisemmin siitä näkökulmasta, miten esiopetus kokonaisuutena tukee lapsen kou-

lun aloittamista. Tässä tutkimuksessa painottui erilaisten valmiuksien ja taitojen tarkastelu.  

 

Esiopetuksessa toimiva henkilökunta voi hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia varsinkin kä-

sitysten yhteneväisyyksien pohjalta. Sekä esikoulunopettajien, että myös 1. luokanopettajien 

vastauksissa painottuivat eniten sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot koulun aloittamista tu-

kevana asiana, kuten myös koulussa tarvittavien opiskelutaitojen harjoittelu. Sen perusteella 

esiopetuksessa voidaan painottaa niiden taitojen harjoittelemista, jotka liittyvät sosiaalisiin ti-

lanteisiin, vuorovaikutukseen ja ryhmässä toimimiseen sekä opiskelutaitoihin. Työskentelytai-

dot, ohjeen kuunteleminen, keskittyminen johonkin asiaan sekä asian tai tehtävän loppuun saat-

taminen ovat esimerkkejä taidoista, joita tarvitaan koulussa opiskelun lisäksi myös myöhemmin 

elämässä. Näiden lisäksi toisten ihmisten kuunteleminen, toisten kunnioittaminen ja taito toimia 

yhdessä muiden kanssa ovat taitoja, joita tarvitaan koko elämän aikana. Myös asioiden tekemi-

nen loppuun saakka, sinnikkyyden ja pitkäjänteisyyden kehittäminen eli sen harjoitteleminen, 

että toisinaan jonkin asian saavuttamiseksi tarvitsee nähdä vaivaa, ovat taitoja jotka ovat tarpeen 

koulussa opiskelun lisäksi myös muualla elämässä. 
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Liite 1: Saatekirje kyselyyn 

 

Hei! 

 

Oletko miettinyt, millaisia ovat eskari- ja 1. luokan opettajien näkemykset koulua aloittavan 

lapsen valmiuksista ja taidoista? Mitä asioita lapsen on tärkeää harjoitella eskarissa ennen 

koulun aloittamista? Ovatko eri opettajien näkemykset yhteneväiset vai eroavatko ne toisis-

taan? Olen tekemässä pro gradu- työtäni kyseisestä aiheesta ja aineiston saamiseksi tarvitsen 

apua teiltä, töissä olevat eskari- ja 1. luokan opettajat.  

 

Aineiston kerään kyselylomakkeella, jossa on sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. 

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä vastaajan henkilöllisyyttä pysty päättelemään vastauk-

sista. Kysely on suunnattu esikoulussa työskenteleville lastentarhanopettajille sekä luokan-

opettajille, jotka tällä hetkellä työskentelevät opettajana esikoulussa tai 1. luokalla. Kysely 

koskee lapsia, jotka eivät tarvitse erityisiä tukitoimia ja ovat yleisen tuen piirissä. 

 

Kyselyyn on aikaa vastata 13.3.2018 saakka.  

 

Halutessanne lisätietoa tutkimuksesta: seija.poykko@student.oulu.fi 

 

Jokainen vastaus on arvokas ja kiitänkin lämpimästi kaikkia, jotka osallistutte kyselyyn ja au-

tatte saamaan aineistoa työhöni!  

 

 

 

Ystävällisin terveisin  

Seija Pöykkö 

Luokanopettajaopiskelija 

Oulun yliopisto 

 

mailto:seija.poykko@student.oulu.fi
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Liite 2: KYSELY ESIKOULUNOPETTAJILLE 

 

Vastaajan taustatiedot 

 

1. Ikä 

 

2. Koulutus 

󠅮 Lastentarhanopettaja 

󠅮 Luokanopettaja 

 

3. Tällä hetkellä työskentelen 

󠅮 Esikoulunopettajana päiväkodissa 

󠅮 Esikoulunopettajana koulussa 

󠅮 1. luokan opettajana 

 

4. a) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt esikoulunopettajana? 

b) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt 1. luokan opettajana? 

 

Kirjoita vapaamuotoinen kirjoitelma seuraavasta aiheesta:  

Mitä sellaisia asioita (esim. eri taidot ja valmiudet) ajattelet olevan tärkeää 

harjoitella esikoulussa, jotka tukevat lapsen koulun aloittamista. Miksi? Pe-

rustele vastauksesi mahdollisimman monipuolisesti. 

 

6. Seuraavaa osiota varten valitse oikea vaihtoehto sen mukaan missä työsken-

telet 

󠅮Esikoulunopettaja 

󠅮1. luokan opettaja 
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Kysymykset yhteistyöstä esikoulunopettajille 

 

7. Oletteko sopineet yhdessä esikoululaisten tulevan 1. luokan opettajan 

kanssa mitä asioita (esim. taitoja ja valmiuksia) lapset harjoittelevat ja 

opettelevat esikoulun aikana? Mitä ne ovat? 

 

8. Onko esikoulunopettajan ja luokanopettajan näkemyksissä ollut eroa-

vaisuutta? Minkä asioiden suhteen? 

 

9. Millainen on yhdessä sovittu näkemyksenne asiasta? 

 

10. Miten päädyitte tähän näkemykseen? 

 

11. Mikä merkitys on sillä, että kyseisen asian kohdalla ollaan yhteydessä 

1. luokan opettajaan? Perustele vastauksesi. 

 

12. Onko tämän asian kohdalla yhteistyötä 1. luokan opettajan kanssa 

󠅮 liikaa  

󠅮 riittävästi 

󠅮 liian vähän 
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Liite 3: KYSELY 1. LUOKANOPETTAJILLE 

 

 

Vastaajan taustatiedot 

 

1. Ikä 

 

2. Koulutus 

󠅮 Lastentarhanopettaja 

󠅮 Luokanopettaja 

 

3. Tällä hetkellä työskentelen 

󠅮 Esikoulunopettajana päiväkodissa 

󠅮 Esikoulunopettajana koulussa 

󠅮 1. luokan opettajana 

 

4. a) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt esikoulunopettajana? 

b) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt 1. luokan opettajana? 

 

Kirjoita vapaamuotoinen kirjoitelma seuraavasta aiheesta:  

Mitä sellaisia asioita (esim. eri taidot ja valmiudet) ajattelet olevan tärkeää 

harjoitella esikoulussa, jotka tukevat lapsen koulun aloittamista. Miksi? Pe-

rustele vastauksesi mahdollisimman monipuolisesti. 

 

13. Seuraavaa osiota varten valitse oikea vaihtoehto sen mukaan missä työsken-

telet 

󠅮Esikoulunopettaja 

󠅮1. luokan opettaja 

 

 



69 

 

Kysymykset yhteistyöstä 1. luokanopettajille 

 

14. Oletteko sopineet lapsia opettaneen esikoulunopettajan kanssa yhdessä 

mitä asioita (esim. taitoja ja valmiuksia) lapset harjoittelevat ja opette-

levat esikoulun aikana? Mitä ne ovat? 

 

15. Onko esikoulunopettajan ja luokanopettajan näkemyksissä ollut eroa-

vaisuutta? Minkä asioiden suhteen? 

 

16. Millainen on yhdessä sovittu näkemyksenne asiasta? 

 

17. Miten päädyitte tähän näkemykseen? 

 

18. Mikä merkitys on sillä, että kyseisen asian kohdalla ollaan yhteydessä 

esikoulunopettajaan? Perustele vastauksesi. 

 

19. Onko tämän asian kohdalla yhteistyötä esikoulunopettajan kanssa 

󠅮 liikaa  

󠅮 riittävästi 

󠅮 liian vähän 

 

 

 

 

 

 


