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Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää esikouluikäisten odotuksia alkuope-

tukseen siirtymisestä kertomuksin ja kuvin. Aikaisempaa tutkimusta siirtymä-

vaiheesta esi- ja alkuopetuksen välillä löytyy paljon, mutta lasten näkökulma on 

jäänyt vähemmälle tarkastelulle ja siksi toteutin tutkimuksen tästä näkökul-

masta. Koulusiirtymää tarkasteltiin tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 

Bronfrenbrennerin (1979) ekologisen teorian ja ohjaavien asiakirjojen näkökul-

mista. Molemmissa näkökulmissa korostetaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön 

merkitystä lapseen vaikuttavien toimintaympäristöjen välillä. Esimerkiksi esi- ja 

perusopetussuunnitelman tarkoituksena on yhdenmukaisuudellaan edistää lap-

sen siirtymävaiheen sujuvuutta, koulun toimintakulttuuriin kiinnittymistä ja op-

pimisen jatkumoa.  

Tutkimukseen osallistui seitsemän esikouluikäistä lasta yhdestä Jyväsky-

län kaupungin päiväkodista. Tutkimus toteutettiin siten, että lapsia pyydettiin 

piirtämään kuva alkuopetukseen siirtymisestä eli ensimmäisestä koulupäivästä. 

Tämän jälkeen lapset itse sanoittivat omat piirustuksensa sekä niissä ilmenneet 

tuntemukset, ajatukset ja odotukset. Saatu aineisto analysoitiin laadullista aineis-

tolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Lasten odotukset siirtymävaiheesta koski-

vat lasten ystäväverkostoa, uutta opettajaa, ilmapiiriä, sääntöjä ja rajoja, päi-

västruktuuria sekä oppimista ja kouluympäristöä. Saatujen tulosten pohjalta las-

ten vertaissuhteet ja erityisesti tutut kaverit nousivat keskiöön. Lapsen kasvuym-

päristö muuttuu siirtymässä esikoulun leikki- ja oppimisympäristöstä koulun 

opettajajohtoiseksi, yksilötyöskentelyä korostavaksi oppimis- ja opetusympäris-

töksi, mikä näkyi lasten piirustuksissa ja narratiiveissa perinteisenä käsityksenä 

kouluympäristöstä opettajajohtoisine luokkahuoneineen. Tähän tutkimukseen 

osallistuneista lapsista suurimmalla osalla oli myönteinen kuva koulusiirtymästä 

ja he odottivat koulunaloittamista innolla.  

Asiasanat: Siirtymävaihe, esikoulu, peruskoulu, lasten odotukset, piirustukset, 

narratiivit, ensimmäinen koulupäivä 
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1 JOHDANTO

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on kuvata esikouluikäisten lasten 

odotuksia alkuopetukseen siirtymisestä kertomuksin ja kuvin. Kyseessä on kva-

litatiivinen eli laadullinen tutkimus. Siirtymä- ja nivelvaiheiden tutkiminen on 

aina ajankohtaista, koska niitä tapahtuu läpi elämän. Siirtymässä esikoulusta pe-

ruskouluun on tarkoituksena mahdollistaa sujuva oppimisen jatkumo lapsen elä-

mässä. Tämän suuren muutoksen jokainen lapsi kokee yksilöllisesti, minkä 

vuoksi olen kiinnostunut juuri lasten omista ajatuksista ja odotuksista koskien 

siirtymää esikoulusta kouluun.  

Aikaisempaa tutkimusta siirtymävaiheesta esi- ja alkuopetuksen välillä 

löytyy paljon niin lasten, opettajien kuin vanhempien näkökulmasta. Kuitenkin 

lasten näkökulma on jäänyt vähemmälle tarkastelulle. Siirtymävaiheen tutki-

muksessa on tullut ilmi, että se on tärkeä vaihe lapsen elämässä ja vaikuttaa esi-

merkiksi lapsen identiteetin muovautumiseen, sosiaaliseen sopeutumiseen ja tu-

levaan koulumenestykseen (esim. Fabian 2007; Margetts 2007; Symonds 2015; 

Ahtola, Silinskas, Poikonen, Niemi & Nurmi 2011). Tämän tutkielman tavoit-

teena on saada uutta tietoa keräämällä kahdenlaista aineistoa: 1) visuaalinen las-

ten tekemä piirustusaineisto 2) sekä niistä syntyneet kertomukset ja kuvailut. 

Nämä mahdollistavat tiedon rakentumisen visuaalisesti lasten piirustusten 

kautta sekä narratiivisesti kerronnan kautta, jolloin saadaan arvokasta tietoa las-

ten näkökulmasta siitä, millaisia odotuksia lapsilla on koulusiirtymästä.
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2 LASTEN SIIRTYMÄ ESIOPETUKSESTA 
ALKUOPETUKSEEN 

2.1 Koulusiirtymän tarkastelua 

Siirtymävaiheella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lapsen siirtymää esiopetuk-

sesta perusopetuksen piiriin. Tässä tutkimuksessa siirtymävaihe lapsen elämässä 

tarkoittaa sitä, että lapsi kohtaa uuden toimintakulttuurin – koulun, joka sisältää 

uuden paikan ja ympäristön lisäksi uudet ihmiset, roolit ja säännöt. Siirtyminen 

uuteen ympäristöön ja kulttuuriin tuovat mukanaan myös lapsen identiteetin 

muutoksen esikoululaisesta koululaiseksi. (Fabian 2007, 7–8; Margetts 2007, 108; 

Karila, Kivimäki & Rantavuori 2013, 35–36.) Ympäristön muutos lapsen elämässä 

tarkoittaa siis uutta kokemuksen aluetta, jossa lapsi uudelleen rakentaa omaa 

identiteettiään (Symonds 2015, 15). 

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimus lasten siirtymävaiheesta on 

osoittanut, että siirtymien onnistuminen määrittää ja ennustaa esimerkiksi lap-

sen hyvinvointia, sosiaalista sopeutumista ja akateemista menestystä myöhem-

min koulupolulla (esim. Fabian 2007; Ahtola ym. 2011). Onnistuneet siirtymät 

edellyttävät sitä, että siirtymien haasteet tunnistetaan ja lapsen kiinnittymistä 

koulumaailmaan tuetaan monipuolisten pedagogisten prosessien avulla (Soini, 

Pyhältö & Pietarinen 2013, 9). Näitä prosesseja tukevat esimerkiksi ohjaavat asia-

kirjat, kuten esiopetussuunnitelma ja perusopetussuunnitelma, joissa vaaditaan 

instituutioiden välisten yhteistyökäytäntöjen luomista. Siirtymiä kasvatusyhtei-

söjen välillä voidaan tarkastella vertikaalisina ja horisontaalisina siirtyminä. Ver-

tikaalinen siirtymä viittaa usein institutionaaliseen siirtymään, kuten siirtymään 

varhaiskasvatuksesta eli päiväkotimaailmasta kouluun. (Soini ym. 2013, 9.) Ho-

risontaalisella siirtymällä taas tarkoitetaan lapsen kasvuympäristössä tapahtuvia 

muutoksia, jotka vaikuttavat lapsen kokemukseen suhteesta itseensä ja kasvu-

ympäristöönsä (Soini ym. 2013, 9; Johansson 2007, 35). 

Koulusiirtymässä tapahtuva ympäristön muutos vaikuttaa esimer-

kiksi leikin asemaan. Leikki on tärkeässä osassa varhaiskasvatusta ja esiopetusta, 
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joten monesti toiminta rakentuukin sen ympärille (Esiopetussuunnitelman pe-

rusteet 2014, 28). Alkuopetuksessa taas koulumainen oppimista ja opetusta pai-

nottava ympäristö korostuu (esim. Karikoski 2008). Koulussa siis keskitytään 

enemmän työhön ja oppimiseen. 1. ja 2. luokkalaisille kuitenkin tarjotaan koulun 

jälkeistä iltapäivätoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää lasten leikkiä ja tar-

jota enemmän aikaa yhdessäoloon vertaisryhmien kanssa (Johansson 2007, 41). 

Horisontaaliset siirtymät ovat tämän vuoksi tärkeitä lasten elämässä ja auttavat 

kiinnittymään kouluyhteisöön vielä tehokkaammin. Tärkeää on, että ei vain kes-

kitytä vertikaalisiin siirtymiin kasvatusyhteisöstä toiseen vaan myös lapsen ar-

jessa tapahtuviin horisontaalisiin siirtymiin kasvatusyhteisöiden sisällä. Kiinnit-

tyminen koulun toimintakulttuuriin edellyttää, että lapsi osallistuu koulun toi-

mintaan sekä kokee kuuluvuuden tunteita olemalla aktiivinen kouluyhteisön jä-

sen. (Soini ym. 2013, 10; Stephenson & Parsons 2007, 142.)  

Siirtymiä voidaan tarkastella myös esimerkiksi yksilön ekologisina tai 

kulttuurisina siirtyminä toimintaympäristöstä toiseen sekä erilaisten toimin-

taympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena (Bronfenbrenner 1979, 7–8). Bron-

fenbrennerin (1979) kehittämän ekologisen teorian mukaan siirtymä viittaa vas-

tavuoroiseen yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen sekä molemminpuoli-

seen mukautumiseen. Siinä yksilön asema ja rooli muuttuvat kasvuympäristön 

muutoksen seurauksena ja samalla myös yksilö muuttaa kulttuurista toimin-

taympäristöään. Ekologinen näkökulma siirtymäprosessissa on ollut suomalai-

sessa varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen siirtymien tarkastelussa tyypil-

linen lähestymistapa ja hyödynnän sitä myös tässä tutkimuksessa.  

2.2 Siirtymä ekologisen teorian näkökulmasta 

Lapsen siirtymävaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen voidaan tarkastella 

Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian kautta, jonka mukaan ihmiskehitys 

on koko elinkaaren aikana tapahtuvaa ihmisorganismin ja sen ympäristön vasta-

vuoroista vuorovaikutusta. Teoriassa yksilö nähdään kasvavana ja dynaamisena 

kokonaisuutena, joka kehittyy ja uudelleen rakentaa ympäristöään, jossa elää. 

(Karikoski 2008, 22–23.) Bronfenbrenner (1979) kuvaa ekologisessa teoriassa lap-

sen kehitystä, johon vaikuttavat lapsen elinympäristöt ja niiden väliset suhteet 
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sekä laajemmat ympäristöjen eri kontekstit. Nämä kontekstit on nimetty mik-

rosysteemiksi, mesosysteemiksi, eksosysteemiksi ja makrosysteemiksi.  

Mikrosysteemissä vaikuttavat lapsen välittömät toiminnot, roolit ja 

henkilöiden väliset suhteet, joita ovat esimerkiksi koti, päiväkoti ja kaveripiiri 

(Puroila & Karila 2001, 208–209; Bronfenbrenner 1979, 8–10). Mesosysteemi tar-

koittaa mikrosysteemien yhteyttä ja vuorovaikutusta, mikä voi olla esimerkiksi 

esiopetuksen ja koulun tai kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta. Lapsen ke-

hitykselle voi mesosysteemin toimivuudella olla yhtä tärkeä merkitys kuin yksit-

täisten mikrosysteemien sisällöillä. Esimerkiksi lapsen lukemaan oppimiseen voi 

vaikuttaa yhtä paljon kodin ja koulun välinen suhde kuin opetuksen laatu. (Bron-

fenbrenner 1979, 209–211.) Eksosysteemin muodostavat lapsen välittömän ym-

päristön ja välillisen, lapseen vaikuttavan ympäristön prosessit ja vuorovaikutus. 

Esimerkiksi eksosysteemiin voi kuulua lapsen vanhempien työolosuhteiden vai-

kutus lapsen elämään. Makrosysteemin muodostavat laajemmat yhteiskunnalli-

set kokonaisuudet, jotka vaikuttavat lapsen kaikkiin ekologisiin systeemeihin. 

Perheen sosioekonominen asema tai perhepoliittinen lainsäädäntö sekä muut 

lait, tavat ja arvot ovat esimerkkejä näistä kokonaisuuksista. (Puroila & Karila 

2001, 208–209; Bronfenbrenner 1979, 8–10.)  

Ekologisen teorian mukaan yksilön toimiminen useissa eri mik-

rosysteemeissä on merkittävää kehityksen kannalta, jolloin lapsen koulunaloitus 

voidaan nähdä tällaisena siirtymänä mikrosysteemistä toiseen (Bronfenbrenner 

1979, 6). Yksilön kehityksen kannalta merkityksellisyys riippuu mikrosysteemien 

välisistä suhteista ja niiden toimivuudesta (Puroila & Karila 2001, 208–209). Tä-

män vuoksi panostaminen esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheen yhteistyöhön 

on oleellista ekologisen teorian näkökulmasta. Esimerkiksi lapseen kohdistuvat 

vaatimukset ja odotukset esiopetuksessa ja koulussa voivat olla hyvin erilaiset, 

minkä vuoksi mesosysteemin toimivuutta voidaan koulusiirtymän yhteydessä 

edistää esimerkiksi avoimen ja konkreettisen kommunikaation avulla. (Puroila & 

Karila 2001, 212–213.) Mikrosysteemien yksilöön kohdistuvien rooliodotuksien 

sekä päämäärien tulisi myös olla yhteneviä ja sopusoinnussa keskenään (Kari-

koski 2008, 51). Tämän vuoksi yksilön siirtymisen uuteen mikrosysteemiin eli 
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tässä tapauksessa esikoulusta kouluun, tulisi tapahtua henkilökohtaisesti vuoro-

vaikutuksessa lapselle ennestään tuttujen henkilöiden kanssa (Bronfenbrenner 

1979, 6).  

Ahtolan ym. (2011) tutkimuksen mukaan siirtokäytännöt ovat yh-

teydessä lapsen myöhempään akateemiseen koulumenestykseen. Tutkimuk-

sessa selvisi, että konkreettista yhteistyötä sisältävät siirtokäytänteet esi- ja luo-

kanopettajien välillä osoittautuivat tehokkaimmaksi akateemisen koulumenes-

tyksen ennustajaksi ensimmäisen luokan keväällä. (Ahtola ym. 2011, 299.) Lisäksi 

tarkastellessa siirtokäytäntöjä ekologisen teorian näkökulmasta, konkreettinen ja 

avoin yhteistyö siirtokäytännöissä edisti mesosysteemin toimivuutta, mikä mah-

dollisti myös mikrosysteemien välistä ymmärrystä lapseen kohdistuvista odo-

tuksista ja päämääristä. Hyvä ekologinen koulusiirtymä on siis ikään kuin suh-

teiden verkko, jonka avulla lapsi siirtyy sujuvasti kulttuurista toiseen. (Ahtola 

ym. 2011, 300.) Siirtymän toimivuuteen ja miellyttävyyteen voi vaikuttaa myös 

koti- ja kouluympäristön samankaltaisuus. Esimerkiksi niillä lapsilla, jotka koke-

vat koulun epäyhteneväksi kotiympäristönsä kanssa, saattaa olla enemmän ne-

gatiivisia tuntemuksia koskien siirtymää. (Dockett & Perry 2007, 4.) 

Myös Karikoski (2008) tutki lapsen koulunaloittamista ekologisena 

siirtymänä, jossa tapahtuu muutoksia lapsen kasvuympäristön kulttuurissa ja 

lapsen roolissa. Tutkimuksessa todettiin, että lapsen kasvuympäristö muuttui 

esikoulusta kouluun siirryttäessä lapsikeskeisestä sosiaalista toimintaa korosta-

vasta leikki- ja oppimisympäristöstä opettajajohtoiseksi, yksilötyöskentelyä ko-

rostavaksi oppimis- ja opetusympäristöksi. (Karikoski 2008, 42.) Lapsen rooli-

muutokset esikoululaisesta koulunaloittajaksi ja koululaiseksi olivat helpompia, 

mitä lähempänä koulun kulttuuria esikoulun toiminta oli ollut ja mitä enemmän 

yhteistyötä esiopetuksen ja koulun välillä oli tehty (Karikoski 2008, 148–152). Ka-

rikosken (2008, 35) mukaan lapsen koulusiirtymää helpottaisi esiopetuksen ja 

koulun kulttuureiden lähentyminen. Tämän olisi syytä tapahtua niin, että kum-

pikin kulttuuri ottaisi vaikutteita toisistaan, jolloin esiopetus ei muuttuisi liian 

koulumaiseksi. Näin saataisiin luotua tuttuuden tunnetta ja oppimisen jatkumoa 

esiopetus- ja koulukulttuurin välille. (Karikoski 2008, 148–152.)  
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Ekologisen teorian näkökulmasta koulusiirtymässä tulisi ottaa huo-

mioon, että esi- ja alkuopetuksen lapseen kohdistuvat rooliodotukset ja päämää-

rät ovat sopusoinnussa (Karikoski 2008, 51). Esimerkiksi liialliset itsenäisyyden 

vaatimukset ensimmäisellä luokalla verrattuna esiopetusvuoteen voivat tuottaa 

lapsille ongelmia, kuten ahdistusta ja stressiä (Eskelä-Haapanen ym. 2017 13–15; 

Broström 2007 62–63). Esi- ja luokanopettajien välillä tulisi olla mahdollisimman 

avointa yhteistyötä, joka sisältää henkilökohtaista vuorovaikutusta, eikä vain pa-

pereiden kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa (Karikoski 2008, 47). Lisäksi luokkajaot 

tulisi tehdä niin, että jokaisella lapsella olisi jo ennestään tuttuja lapsia samalla 

luokalla. Koulunaloitusvaiheen muutostarpeiden tulisi siis ekologisen näkemyk-

sen mukaan koskea enemmän koulua ja koulun valmiuksia ottaa lapsi vastaan, 

kuin lapsen kouluvalmiuksia. Näin koulunaloitus vastaisi paremmin lapsen tar-

peita. (Linnilä 2006, 55.)  

2.3 Koulusiirtymä ohjaavien asiakirjojen näkökulmasta  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 18) mukaan varhaiskasvatuk-

sen järjestäjä luo siirtymien käytännöille pohjan, jonka avulla siirtymät kotoa var-

haiskasvatukseen sekä esiopetukseen ja perusopetukseen olisivat mahdollisim-

man sujuvia. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tarkoituk-

sena on muodostaa lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta sujuva sekä johdon-

mukaisesti etenevä kokonaisuus ja perusta elinikäiselle oppimiselle (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016, 18; Esiopetussuunnitelman perusteet 2016, 

14).   

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää 

suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön sekä 

lasten huoltajien välillä. Esiopetuksessa ja perusopetuksessa edellytetään oppi-

misympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista 

tuntemista. (Esiopetussuunnitelman perusteet 2014, 14, Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016, 18; Opetussuunnitelman perusteet 2016, 98.) Esiopetus-

suunnitelmassa (2014, 25) todetaan, että siirtymävaiheet ovat lapsille tärkeitä elä-

mänvaiheita ja onnistunut siirtymä voi edistää lasten turvallisuuden tunnetta, 

hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Siksi on tärkeää, että 



 7 

varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa suunnitelmissa on yhtenäinen 

linja siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä (Esiopetussuunnitelman perus-

teet 2014, 25). Yhtenäinen linja näkyy myös opetussuunnitelmien yhdenmukai-

suutena esimerkiksi esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien ja alkuopetuksen 

oppiaineiden yhtenäisessä termistössä ja sisällöissä. Ainoastaan toimintatavat 

eroavat toisistaan ja alkuopetuksessa painotetaan enemmän akateemisia taitoja 

kuin esiopetuksessa. 

Siirtymävaiheessa esiopetuksesta alkuopetukseen lapsia rohkais-

taan liittymään uuteen ryhmään sekä toimimaan uudessa ympäristössä vertais-

ten ja opettajien kanssa. Alkuopetuksessa eli 1.–2. luokkien opetuksessa otetaan 

huomioon valmiudet, jotka lapsi on saanut esiopetuksessa ja sitä edeltäneessä 

varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä niiden aikana 

opituista taidoista. (Opetussuunnitelman perusteet 2016, 98.) Alkuopetuksen eri-

tyisenä tehtävänä on luoda perusta lasten myönteiselle käsitykselle itsestä oppi-

jana sekä kehittää valmiuksia myös myöhempää työskentelyä ja oppimista var-

ten (Opetussuunnitelman perusteet 2016, 98).  

Oppimisen jatkumon edellytyksenä on eheä ja onnistunut kokemus 

siirtymästä esiopetuksesta alkuopetukseen. Koulun uusi toimintakulttuuri ja sen 

asettamat odotukset ja vaatimukset saattavat vaikuttaa lasten pystyvyyden tun-

teeseen. Yhtenäisten asiakirjojen tarkoituksena on madaltaa eri toimintaympäris-

töjen välisiä eroja, jotta siirtymä olisi lapsen kannalta miellyttävä. (Karila ym. 

2013, 35 – 36.) Joustava ja eheä esi- ja alkuopetuksen jatkumo haastaa opettajat 

moniammatilliseen yhteistyöhön, jonka avulla on mahdollista rakentaa jatkumoa 

erityisesti lasten kehitys- ja oppimisprosessien jatkuvuuden turvaamiseksi (Ka-

rila ym. 2013, 35 – 36). Moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat esiopettajien 

ja luokanopettajien avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä vuorovaikutustai-

dot (Karila & Nummenmaa 2005, 215). Varhaiskasvatuksen ja koulun työnteki-

jöiden yhteistyöhön ja lapsen siirtymään panostaminen sekä yhtenäiset opetus-

suunnitelmat pyrkivät takaamaan oppimisen jatkumon esi- ja alkuopetuksen vä-

lillä. 
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2.4 Lasten näkemyksiä siirtymästä ja koulunaloituksesta 

Aikaisempaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta siirtymävaiheesta esi- ja al-

kuopetuksen välillä löytyy verrattain paljon niin lasten, opettajien kuin vanhem-

pien näkökulmasta. Lasten näkökulma on kuitenkin jäänyt vähemmälle tarkas-

telulle, joten sen vuoksi olen kiinnostunut tarkastelemaan ilmiötä nimenomaan 

lasten näkökulmasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa yleisenä metodina on usein 

ollut lasten haastattelu (esim. Einarsdottir 2011; Eskelä-Haapanen, Lerkkanen, 

Rasku-Puttonen & Poikkeus 2017). Tämä tutkimus eroaa aikaisemmista tutki-

muksista metodologiselta lähestymistavaltaan lähestyen tutkimusaihetta erityi-

sesti käyttämällä visuaalista mutta myös narratiivista menetelmää.   

Eskelä-Haapanen ym. (2017) tutkivat lasten koulusiirtymää kiinnit-

täen huomiota lasten positiivisiin uskomuksiin, negatiivisiin ennakkoluuloihin 

sekä sukupuolten välisiin eroihin. Tutkimuksessa selvisi, että lapsille tutut ystä-

väverkostot sekä kouluympäristö vaikuttivat lasten positiiviseen suhtautumi-

seen koulusiirtymään. Tutkimuksessa lapset odottivat kouluun menemisessä 

muun muassa uusien asioiden, kuten lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. (Es-

kelä-Haapanen ym. 2017, 11–13.) Lapset kokevat myös näiden taitojen osaamisen 

merkityksellisenä sekä hyödyllisenä (Einarsdottir 2011, 750–751). Suurin osa lap-

sista ei kokenut huolta koulusiirtymästä, mutta jännitystä, ahdistusta ja pelkoa 

aiheuttivat koulun asettamat vaatimukset, kuten kuinka lapset mukautuvat kou-

lun odotuksiin ja sääntöihin (Eskelä-Haapanen ym. 2017, 13–15). Tyttöjen ja poi-

kien välillä havaittiin joitakin eroja. Esimerkiksi pojat (85%) ilmaisivat enemmän 

tyytymättömyyttä koulusiirtymään kuin tytöt (Eskelä-Haapanen 2017, 15). Tässä 

tutkimuksessa voidaan myös kiinnittää huomiota sukupuolten välisiin eroihin, 

mikäli niitä ilmenee.  

 Esikouluikäiset lapset ovat yleensä kiinnostuneita ja innoissaan koulun 

alkamisesta (Griebel & Niesel 2002, 68). Joskus lapset kuitenkin ovat huolissaan 

siitä, kuinka he mukautuvat koulun asettamiin odotuksiin (Eskelä-Haapanen 

ym. 2017, 13–15). Einarsdottir (2011) tutki ensimmäisen luokan oppilaiden omia 

käsityksiä niistä esikoulussa opituista taidoista, joita he pitivät merkityksellisinä 
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ja hyödyllisinä koulussa. Lapset kokivat tärkeiksi muun muassa asiat, jotka hel-

pottivat heidän toimintaansa koulussa. Monilla lapsilla oli kuva siitä, että koulu 

on paikka, jossa täytyy istua hiljaa paikallaan pulpetin ääressä eikä leikkimiselle 

ole juuri aikaa (Einarsdottir 2011, 746). Merkitykselliseksi koettiin siis oikeanlai-

sen käytöksen oppiminen, kuten ohjeiden mukaan toimiminen ja hiljaa istumi-

nen. Lasten tulisi koulussa näin ollen noudattaa koulun odottamaa ja vaatimaa 

käytöstä.  

Dunlop & Fabian (2002) ovat tutkineet lasten suotuisaa ja onnistu-

nutta koulusiirtymää. Heidän mukaansa lapset saattavat tuntea epävarmuutta ja 

itsevarmuuden puutetta erityisesti koulutaipaleen alkuvaiheessa. Lasten epävar-

muutta koulunaloituksessa voidaan ennaltaehkäistä siten, että lapset pystyisivät 

ennustamaan siirtymävaiheen tapahtumia sekä tiedostamaan, mitä odotuksia 

heille asetetaan siirtymävaiheessa ja koulun aloituksessa. (Dunlop & Fabian 2002, 

148.) Monet lapset voivat siis olla jopa stressaantuneita ja ahdistuneita koulun 

alkamisesta. Usein epävarmuus ja hermostuneisuus johtuvat kelpoisuuden tun-

teen puutteesta, mikä voi vaikuttaa tulevaisuudessa negatiivisesti oppimismoti-

vaatioon, lapsen itsetuntoon ja minäkuvaan oppijana. (Broström 2007, 62–63.)  

 Lasten kiinnittyminen ja sopeutuminen koulun toimintakulttuuriin 

sisältää kodin, esiopetuksen ja koulun yhteistyön lisäksi kahdenlaisia taitoja: aka-

teemisten taitojen, kuten luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen sekä sosiaalisten tai-

tojen, kuten tietynlaisen käyttäytymisen ja ryhmätyöskentelystrategioiden oppi-

misen (Margetts 2007, 109). Lapset hyötyvät siirtymävaiheessa, kun heillä on 

myönteinen minäkuva ja käsitys itsestä oppijana. Itseluottamuksen ja myöntei-

sen minäkuvan mukana tuleva opiskelumotivaatio auttaa lasta selviämään kou-

lun asettamista vaatimuksista. (Margetts 2007, 109; Fabian 2007, 13; Stephenson 

& Parsons 2007, 193.) Positiivinen kokemus koulusiirtymästä on linkitetty lasten 

hyvinvointiin ja tulevaan akateemiseen koulumenestykseen sekä sosiaaliseen 

kompetenssiin (esim. Fabian 2007; Margetts 2007; Symonds 2015; Ahtola ym. 

2011). Koulusiirtymän onnistumiselle ja oppimisen jatkumolle on tämän vuoksi 

tärkeää, että lapsilla olisi motivaatiota pärjätä koulussa ja nauttia koulunkäyn-

nistä (Symonds 2015, 118).   
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN   

3.1 Tutkimuskysymykset  

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita esikouluikäisten lasten odotuksista al-

kuopetukseen siirtymisestä kertomuksin ja kuvin. Tavoitteena on saada uutta tie-

toa siirtymästä esikoulusta kouluun erityisesti lasten näkökulmasta. Lasten nä-

kökulma on jäänyt vähemmälle tarkastelulle, jonka vuoksi tutkimuskysymyk-

sessä painotetaan tätä näkökulmaa. Tutkimuskysymykseksi muodostui:  

 

 Millaisia odotuksia esikouluikäisillä lapsilla on alkuopetukseen siirtymisestä?  

 

3.2 Tutkittavat 

Tutkimukseen osallistui seitsemän esikouluikäistä lasta yhdestä Jyväskylän kau-

pungin päiväkodista eli yksi 6-vuotiaiden lasten pienryhmä. Tutkimukseen osal-

listujista tyttöjä oli kaksi ja poikia viisi. Tutkimuslupaa kysyttiin kirjallisesti las-

ten vanhemmilta sekä lapsilta. Päiväkodin painotuksilla, kuten taide, liikunta tai 

luontopainotuksilla ei tässä tutkimuksessa ollut merkitystä. Tutkimus toteutet-

tiin helmikuussa 2018 yhtenä päivänä kyseisen esikoulun omissa tiloissa.  

3.3 Aineistonkeruu  

Tutkimus toteutettiin siten, että lapsia pyydettiin piirtämään yksi kuva alkuope-

tukseen siirtymisestä eli ensimmäisestä koulupäivästä. Tämän jälkeen lapset sai-

vat itse sanoittaa omat piirustuksensa sekä niissä ilmenneet tuntemukset, ajatuk-

set ja odotukset. Lasten kertomukset nauhoitettiin ja litteroitiin sekä piirustukset 

taltioitiin tutkimuksen ajaksi.  

  Tutkimusaineiston keruuvaiheessa lapsille luotiin rauhallinen tila, 

jossa oli mahdollisuus piirtämiselle lapsille tutussa tilassa ja mieluisissa olosuh-

teissa. Esimerkiksi lapsille järjestettiin pöytätilaa tai lattiatilaa, josta lapset valit-
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sivat itselleen mieluisan paikan. Lapsille esiteltiin tutkimuksen aihe ja jaettiin tar-

vittavat piirustusvälineet. Materiaalina oli A4-paperia ja puuvärikynät. Tämän 

jälkeen lapsia ohjeistettiin piirtämään yksi kuva ensimmäisestä koulupäivästä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa lähestymällä tutki-

musta yhdistämällä kaksi tutkimusmetodia: visuaalinen ja narratiivinen mene-

telmä. Näiden menetelmien kautta tutkimuksesta saatiin kahdenlaista aineistoa: 

1) visuaalinen lasten tekemä piirustusaineisto 2) sekä niistä syntyneet kertomuk-

set ja kuvailut. Visuaalinen ja narratiivinen tutkimusaineisto toimivat toisiaan 

täydentävästi, niin tutkimusmenetelminä kuin aineiston tulkintaa selkeyttävinä 

tekijöinä. Tavoitteena oli saada kattava aineisto, jotta saatiin mahdollisimman ko-

konaisvaltainen kuva tutkittavasta ilmiöstä. Aineisto muodostui seitsemän lap-

sen piirustuksesta ja niiden esittelyistä. Lisäksi aineisto sisälsi myös muutamia 

otteita piirtämisen aikana ilmenneistä keskusteluista. Böök & Mykkänen (2014) 

käyttävät kuvien ja narratiivien yhdistävänä käsitteenä kuvakerrontaa (eng. 

photo-narrative). Esittelen tässä tutkimuksessa käytettyjä metodeja kuitenkin 

alla erikseen.  

3.3.1 Piirtäminen visuaalisena menetelmänä 

Visuaalisena menetelmänä piirtäminen tuo konkreettisesti esiin muodon yhdis-

täen viivoja kokonaisuudeksi, joka havaitaan erilaisina hahmoina ja muotoina 

(Kiilakoski & Rautio 2015, 88). Piirtämisen kautta voidaan avata tutkittavaa il-

miötä, kuten esimerkiksi sitä, miten piirtämisen kautta lapsi hahmottaa maail-

maa ja kokemuksiaan sekä millä tavoin asiat, esineet ja elementit ilmenevät hä-

nelle (Kiilakoski & Rautio 2015, 78; Kinnunen 2015, 38; Thompson 1999a, 161). 

Lapset voivat tällöin selittää esimerkiksi kokemuksiaan syntyneiden hahmojen 

tai muotojen kautta samalla hyödyntäen omaa mielikuvitustaan korostaen omaa 

persoonallista ilmaisuaan sekä mielenkiinnon kohteitaan (Thompson 1999b, 129–

130; Thompson 1999a, 158).  

Piirustukset sisältävät kulttuurisia konventioita, jotka auttavat ym-

märtämään piirustuksiin sisällytettyjä merkityksiä ja kokemuksia (Kiilakoski & 

Rautio 2015, 81). Esimerkiksi se, miten hahmotamme jonkin tietyn muodon ja ni-

meämme sen juuri tietyksi asiaksi, on muotoutunut kulttuurisessa kontekstissa. 
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Piirretyn tutkimusaineiston tehtävänä on tehdä tutkittavat kohteet ja ilmiöt läsnä 

oleviksi eli näkyviksi, jotta tutkija voi tehdä niistä tulkintoja (Kiilakoski & Rautio 

2015, 81). Tässä tutkimuksessa lasten piirustukset toimivat pohjana sekä myös 

tukena lasten kertomuksille. Tarkoituksena on tavoittaa ne tunnelmat ja tapah-

tumat, jotka vastaavat asetettuun tutkimuskysymykseen.  

 Visuaalisena menetelmänä piirtämistä käytetään usein tehdessä tutki-

musta lasten kanssa, koska ne tarjoavat keinoja, joilla voidaan ottaa huomioon 

myös ne lapset, joilla voi olla haasteita ilmaista itseään sanallisesti (Kuusisto-Ar-

ponen & Laine 2015, 93–94; Bold 2012, 141). Piirtäminen tukee tutkittavien osal-

lisuutta sekä sen pyrkimys on lisätä tutkittavien kykyä ilmaista asioita itselleen 

luontevalla tavalla. Tässä tutkimuksessa lasten tekemiä piirustuksia voidaan pi-

tää niin sanottuna porttina heidän kokemuksiinsa ja käsityksiinsä. (Kiilakoski & 

Rautio 2015, 77.) Piirtäminen voi tukea lasta esimerkiksi tunteiden identifioimi-

sessa sekä auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja kokemuksia. Piirustukset autta-

vat lapsia pääsemään sisälle heidän ajatuksiinsa ja tunnistamaan merkitykselliset 

tapahtumat ja asiat, mitkä ovat arvokkaita myös tutkimuksen kannalta. (Bold 

2012, 74.) Ymmärrettävä on, että kaikille lapsille piirtäminen ei välttämättä ole 

luontaisin ilmaisun keino, mutta kerronnallisuus eli narratiivit toimivat siinä ta-

pauksessa tukena.  

Tutkimuksen tehtävänannolla pyritään siihen, että lapsi tunnistaa it-

sensä keskeisenä hahmona piirustuksessa ja tarinassa. Piirtämisen avulla lapset 

asettavat itsensä keskelle ensimmäisen koulupäivän hetkeä ja todellisuutta. Ta-

voitteena on selvittää, millaisia ajatuksia ja tuntemuksia lapset kokevat tästä ku-

vitteellisesta mutta lähestyvästä, konkreettisesta tapahtumasta. Mielenkiintoista 

on nähdä, millaisia asioita lapsi nostaa keskiöön, mikä on piirustuksissa esiinty-

vien spesifien elementtien tarkoitus sekä mitä lapsi aikoo kuvan kautta kertoa. 

(Bold 2012, 76.)  

Visuaalisen tutkimusaineiston analysoinnin haasteena on piirustus-

ten subjektiivisuus ja tulkintojen useat variaatiot (Bold 2012, 139). Sama kuva tai 

piirustus voi saada erilaisen merkityksen, niin emotionaalisesta kuin analyytti-

sesta näkökulmasta tulkitsijasta riippuen (Bold 2012, 139). Nykypäivänä emme 

kuitenkaan voi sivuuttaa visuaalista tutkimusaineistoa, koska meitä ympäröivä 
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maailma on täynnä visuaalisuutta, joka ilmenee väistämättä televisiossa, mai-

nonnassa, peleissä ja mediassa. Visuaalinen tutkimusaineisto on täten varteen-

otettava sekä tärkeä keino vangitsemaan yksityiskohtia sosiaalisesta maailmasta 

ja eletyistä kokemuksista. (Bold 2012, 139.)  

3.3.2 Narratiivit lasten piirustuksista  

Heikkisen (2007, 144) mukaan narratiivisuuden käsitettä käytetään ainakin nel-

jällä tavalla tieteellisessä keskustelussa. Sillä voidaan viitata tiedonprosessiin 

(tietämisen tapaan ja luonteeseen), tutkimusaineiston luonteeseen, aineiston ana-

lyysitapoihin ja käytännön merkitykseen. Narratiivisuuden käsitettä tarkastel-

laan tässä tutkimuksessa lähinnä tutkimusaineistona eli lasten kertomuksina pii-

rustuksista. Käsitteet narratiivi, kertomus ja tarina esiintyvät toistensa synonyy-

meina.  

Narratiivisuus tässä tutkimuksessa viittaa lähestymistapaan, joka koh-

distaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana (Heikkinen 

2007, 142). Narratiivisuudessa tiedon rakentumisen prosessi liittyy vahvasti kult-

tuuriseen kontekstiin, sillä tulkitsemme ja jäsennämme ympäröivää maailmaa, 

asioita, tapahtumia ja kokemuksia usein kerronnallisin keinoin samalla raken-

taen omaa käsitystä itsestämme (Heikkinen 2007, 144). Tässä tutkimuksessa ta-

voitteena oli, että lapsi tunnisti itsensä keskeisenä hahmona kertomuksessaan 

tarkastellen omaa identiteetin muutostaan siirtymässä esikoululaisesta koulu-

laiseksi. Haasteena narratiivisessa menetelmässä on kuitenkin sama kuin visuaa-

lisia menetelmiä käyttäessä eli tulkintojen monimuotoisuus. Esimerkiksi sama 

kertomus kerrottuna eri tilanteessa eri aikana vaikuttaa sen synnyttämiin merki-

tyksiin (Bold 2012, 27). 

Narratiivinen tutkimusaineisto on kerrontaa eli aineistolta voidaan 

edellyttää kertomuksen tunnuspiirteitä, kuten esimerkiksi sitä, että tarinalla on 

alku, keskikohta ja loppu sekä ajassa etenevä juoni. Kuitenkin mitä tahansa ker-

rontaan perustuvaa aineistoa voidaan pitää narratiivisena. (Heikkinen 2007, 147.)  

Tässä tutkimuksessa narratiivisuus ilmenee lasten omina kertomuksina käyttäen 

tuottamaansa visuaalista piirustusaineistoa ensimmäisestä koulupäivästä poh-



 14 

jana. Kerrontaan perustuvan narratiivisen aineiston tavoitteena on antaa tutkit-

taville mahdollisuus kertoa omin sanoin käsityksensä asioista (Heikkinen 2007, 

147). 

Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millä tavalla 

yksilöt antavat merkityksiä asioille tarinoidensa kautta (Heikkinen 2007, 155). 

Tässä tutkimuksessa lapsilla on mahdollisuus avoimeen ja luovaan tapaan sa-

noittaa omia piirustuksiaan ensimmäisestä koulupäivästä. Tarkoituksena on ym-

märtää lasten ajatuksia ja tuntemuksia sekä antamia merkityksiä ja odotuksia 

siirtymävaiheesta esiopetuksesta alkuopetukseen. Tässä tutkimuksessa lasten 

kertomuksien kautta annetut merkitykset alkuopetukseen siirtymisestä mahdol-

listavat sen, että lasten äänet pääsevät autenttisemmalla tavalla kuuluviin.  

3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin laadullista aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä, koska oltiin kiinnostuneita lasten tekemien piirustusten sekä nar-

ratiivien sisällöllisistä tekijöistä. Tarkoituksena ei ollut tehdä taidetta vaan saada 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on 

järjestää saatu haastatteluaineisto mahdollisimman tiiviiseen ja selkeään muo-

toon säilyttäen sen sisältämä informaatio (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Analyy-

sin tarkoituksena on luoda selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Analyysipro-

sessi eteni Tuomi & Sarajärven (2009) esittämän aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

mukaisesti kahdeksan eri vaiheen kautta:  

 

1. Narratiivien eli lasten kertomusten litterointi   

2. Narratiivien lukeminen ja niihin sekä lasten piirustuksiin perehty-
minen  

3. Litteraateista pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja niiden allevii-
vaaminen  

4. Näiden ilmausten listaaminen  

5. Erilaisuuksien ja samankaltaisuuksien etsiminen pelkistetyistä il-
mauksista sekä lasten piirustuksista 
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6. Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostami-
nen litteraateista ja piirustuksista 

7. Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen   

8. Yläluokkien ja kokoavan käsitteen muodostaminen  

 

Lasten tuottamissa piirustuksissa ja narratiiveissa oleellinen osa analyysiä oli, 

että keskityttiin etsimään sisällöllisiä samankaltaisuuksia ja toistuvia tekijöitä. 

Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, millaisia odotuksia esikouluikäisillä lapsilla 

on alkuopetukseen siirtymisestä.  

Analyysi eteni lasten alkuperäisilmausten pelkistämisestä (taulukko 1) 

aineiston ryhmittelyyn. Ryhmittelyssä pelkistetyistä ilmauksista sekä lasten 

piirustuksista muodostettiin erilaisia ryhmiä eli alaluokkia (taulukko 2). Lasten 

odotuksia kuvaavat alaluokat siirtymästä alkuopetukseen koskivat lasten ystävä-

verkostoa, uutta opettajaa, ilmapiiriä, sääntöjä ja rajoja, päivästruktuuria sekä oppimista 

ja kouluympäristöä. Esitetyissä esimerkeissä lapset esitetään pseudonyymeinä. 

TAULUKKO 1. Aineiston redusointi eli pelkistäminen 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

L2: “Mää vaa niiku vaa mun kaverin 

kanssa plus ja miinuslaskuja, että op-

pii.” 

Puhe kavereista 

L4: ”Tässä on Netta ja Lotta - - Joo ne 

tulee samalle luokalle.  Se on kivaa.” 

Tutut ystävät samalle luokalle 

 

 

TAULUKKO 2. Aineiston klusteriointi eli ryhmittely 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Puhe kavereista 

Ystävä piirustuksessa 

Vertaissuhteet 

Tutut ystävät samalle luokalle 

Ystäväverkosto 
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Aineiston alaluokista muodostettiin vielä kaksi niitä kuvaavaa yläluokkaa sekä 

koko aineistoa yhdistävä luokka. Analyysissä yläluokiksi muodostuivat vuoro-

vaikutussuhteet ja koulun toimintakulttuuri. Vuorovaikutussuhteiden alle kuului-

vat ystäväverkostoa, uutta opettajaa ja ilmapiiriä koskevat odotukset. Koulun 

toimintakulttuurin alle kuuluivat sääntöjä ja rajoja, oppimista, päivästruktuuria 

sekä kouluympäristöä koskevat odotukset. Yhdistäväksi luokaksi muodostui 

tutkimuskysymyksen mukaisesti lasten odotukset.  

3.5 Eettiset ratkaisut  

Tutkimuksen aihe kerrottiin tutkittavan päiväkotiryhmän lapsille etukäteen. 

Tutkimuksen ainestoa kerätessä pyydettiin osallistujilta suostumus ja tutkimus-

lupa. Tässä tutkimuksessa tutkimuslupa kysyttiin sekä lasten vanhemmilta että 

lapsilta. Tutkimuslupia kysyessä on syytä pohtia aikuisten, kuten tutkijan ja las-

ten vanhempien, roolia niin sanottuina portinvartijoina. Tämä tarkoittaa sitä, että 

aikuisille annetaan valtuudet edustaa lasta, puhua lapsen puolesta ja tulkita, 

mikä on lapsen edun mukaista. (Strandell 2010, 103.) Koska tutkimusta tehdään 

lasten kanssa ja lapsista, ohjaa tutkimusta perustuslakiin (1999/731 § 6) kirjattu 

pykälä lasten oikeudesta ja yhdenvertaisuudesta tulla yksilöinä tasa-arvoisesti 

kohdelluiksi ja saada vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Lasten kyvyk-

kyys osallistua ja vaikuttaa heitä koskevissa asioissa on vahvistunut ja lapset 

nähdään varteenotettavina sosiaalisina toimijoina yhteiskunnassa. Näin ollen 

lapsi on pätevä sosiaalinen toimija, joka pystyy antamaan tutkijalle luotettavaa 

tietoa omista kokemuksistaan. (Strandell 2010, 92–94.) Tässä tutkimuksessa ha-

lutaan saada tietoa lapsilta heidän odotuksistaan, joten lapset nähdään luotetta-

vana informantteina, joiden on mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä ja vai-

kuttaa heistä kerättävään tietoon (Strandell 2010, 93). 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat tutkijalle osittain tut-

tuja, minkä vuoksi tutkijan ja lasten välinen luottamussuhde muodostui avoi-

meksi. Lapsiryhmälle tutkijan tunteminen toimi myös positiivisesti siten, että tut-

kimustilanne ei ollut lapsille niin jännittävä. Lisäksi lapsia oli helpompi lähestyä 
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aineistonkeruutilanteessa. Srandellin (2010, 102) mukaan tutkijan auktoriteet-

tieroa tulisi pyrkiä pienentämään ja lähestyä lapsia mahdollisimman tasa-arvoi-

sesti. Tätä ohjaa myös eettisen symmetrian periaate, jonka mukaan mitään eroa 

lasten ja aikuisten välille ei pidä ottaa lähtökohtaisesti annettuna, vaan tulisi läh-

teä liikkeelle samoista eettisistä periaatteista, jotka ohjaavat muutakin tutkimusta 

(Strandell 2010, 103). Lasten ja aikuisten välillä kuitenkin vallitsee usein valta- ja 

auktoriteettisuhde, joka korostaa lasten haavoittuvaisuutta ja suojelua. Tällöin 

tutkimustilanteissa tasapainotellaan usein yksilöllisyyden, erityisyyden sekä sa-

malaisuuden periaatteiden välillä. (Strandell 2010, 104.) 

  Olen valinnut tutkimusmenetelmäksi piirtämisen ja kerronnan, 

koska koen, että ne mahdollistavat sensitiivisyyden, lapsiystävällisyyden sekä 

lasten osallisuuden. Tämän vuoksi lapsia oli helpompi lähestyä sekä luoda tutki-

jan ja lapsen välistä luottamussuhdetta aineistoa kerätessä. Vaikka tutkijan tulee 

olla neutraali tutkimukseen osallistujia kohtaan, on kuitenkin muistettava myös 

sensitiivisyys sekä tutkijan olemus, koska tehdään tutkimusta lapsista ja lasten 

kanssa. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät, mitä heille sanotaan ja mitä 

heiltä kysytään. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, saadaanko tutkimuskysymyk-

sen kannalta oleellista tietoa. (Patton 2002, 365.) Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

mietittiin tarkkaan aineistonkeruu eli piirustusten ohjeistus sekä niistä syntyvien 

kertomusten tukena olevat kysymykset. Lisäksi aineistonkeruuta testattiin ennen 

varsinaisen tutkimuksen suorittamista. Pattonin (2002, 306) mukaan jokaisella 

tutkimusmetodilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa ja useiden tutkimus-

metodien yhdistelmä kasvattaa tutkimuksen validiteettia, sillä yksi toimiva me-

todi voi kompensoida heikompaa. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa metodeina 

käytettiin visuaalisena menetelmänä piirtämistä ja narratiivisena menetelmänä 

kertomuksia lasten piirustuksista.  

 Tutkimuksen eettisyyttä arvioidessa voidaan tarkastaa, onko tutki-

mus hyvän tieteellisen käytännön mukainen. Suomen Akatemia (2008) on jul-

kaissut tutkimuseettiset ohjeet, joissa painotetaan muun muassa rehellisyyttä, 

huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä. Tutkimuseettiset ohjeet sisältävät 

vaatimuksen tutkimuksen yksityiskohtaisen suunnittelun, toteutuksen ja rapor-

toinnin sekä tulosten avoimuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.) Tämä 
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kandidaatintutkielma julkaistaan Jyväskylän yliopiston tietokannassa ja lisäksi 

tutkielma sekä saadut tulokset ovat saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjaston ar-

kistosta. Tutkimuksen tulokset on raportoitava eettisesti siten, että tutkittavasta 

ilmiöstä ja prosessista saadaan selkeä ja tarkka kuvaus sekä tutkimuksen tuloksia 

on tarkasteltu kriittisellä otteella. Tutkittavien henkilöllisyys pidettiin salassa ja 

lapsille keksittiin peitenimet. Tutkittavien anonyymius myös nostaa tutkimuk-

sen validiteettia eli luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141.)  

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tuottaa tietoa lapsilähtöisesti eli 

vahvistaa lasten asemaa tutkimuksessa. Tätä puolestaan ajavat jo tutkimukseen 

valitut metodologiset lähestymistavat – visuaalisen ja narratiivisen menetelmän 

käyttö. Strandellin mukaan (2010, 108) lapsiin kohdistuvan tutkimuksen edelly-

tys on, että se parantaa lasten elämää tai asemaa. Tutkijalla on eettinen vastuu 

erityisesti aineistonkeruuvaiheessa ja lasten kohtaamisessa. Strandell (2010, 110) 

korostaa, että: ”Tutkijalla on vastuu siitä, miten käsittelee saatua tietoa ja miten 

representoi kenttäänsä ja sen toimijoita valmiissa tutkimustekstissä nouseekin 

keskeiseen asemaan, ja on osa tutkija eettistä vastuuta.” Tämän tutkimuksen ta-

voitteena on kunnioittaa lasten asemaa kompetentteina tiedonrakentajina ja 

saada lisää arvokasta tietoa lasten näkökulmasta saaden lasten äänet kuuluviin.  
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4 LASTEN ODOTUKSET KOULUSIIRTYMÄSTÄ 

4.1 Tulevat luokkakaverit ja uusi opettaja 

Tässä tutkimuksessa lasten tuottamassa visuaalisessa aineistossa sekä narratii-

veissa keskeiseen asemaan nousivat lasten vertaissuhteet. Suurimmassa osassa 

lasten piirustuksissa esiintyi lapsi itse, muita oppilaita sekä opettaja. Lapset esit-

tivät narratiiveissa, että piirustuksissa olevat oppilaat olivat lasten ystäviä. Tär-

keää oli, että muut oppilaat samalla luokalla olisivat jo lapsille ennestään tuttuja 

(aineistoesimerkki 1 ja 2). Monet lapset kuvailivat koulun aloitusta kivaksi, mutta 

toisinaan jännittäväksi. Ystäväverkosto toimi tässä tapauksessa positiivisena tu-

kena koulusiirtymässä.  

 

Aineistoesimerkki 1. 

L6: ” Mää piirrän tänne Eelin, koska me ollaan sit samalla luokalla...” 

Aineistoesimerkki 2. 

L4: ”Tässä on Netta ja Lotta - - Joo ne tulee samalle luokalle.  Se on kivaa.” 

 

Esitetyissä aineistoesimerkeissä kävi ilmi, että lapset odottavat koulun aloitta-

mista yhdessä muiden vertaisten ja kavereiden kanssa. Vertaistuki koulun aloit-

tamisessa voidaankin nähdä merkittävänä tekijänä myönteisessä koulusiirty-

mässä. Keskiöön nousi myös positiivinen ilmapiiri, joka voi mahdollistaa uusien 

sosiaalisten suhteiden muodostamisen ja edellisten suhteiden vahvistamisen. 

Tämä voidaan linkittää myös tulevaan koulussa viihtymiseen.  

 

Aineistoesimerkki 3. 

L2: “Mää vaa niiku vaa mun kaverin kanssa plus ja miinuslaskuja, että 

oppii.” 

Aineistoesimerkki 4. 

L4: ”Mää oon tekemässä koulussa tehtäviä… öö matikan tehtäviä. - - sitten 

siellä on muita kavereita…” 
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Edellä esitetyissä aineistoesimerkeissä tuli ilmi, että jo ennestään esiopetusryh-

mästä tutut kaverit ja vertaistoverit ovat merkittävässä asemassa koulun aloitta-

misessa. Lapset odottivat esimerkiksi, että pääsevät tekemään tehtäviä kaverei-

densa kanssa (aineistoesimerkki 3 ja 4 sekä kuva 1). Vertaisten merkitys näkyi 

myös aineistonkeruutilanteessa. Piirtäminen toteutettiin ryhmätoimintana, jol-

loin keskustelua lasten keskuudessa heräsi koskien ensimmäistä koulupäivää. 

Vaikutus heijastui osittain piirtämiseen, mutta myös lasten ideointiin. Tämä vai-

kutti saatuun aineistoon siten, että lapset ottivat mallia toisiltaan, jolloin osa pii-

rustuksista oli hyvin samankaltaisia. Vertaisten tuki toimi tässäkin tilanteessa lä-

hinnä myönteisesti siten, että lapset, joilla ei ollut vielä ideaa ensimmäistä kou-

lupäivää koskien, saivat ideoita toisilta lapsilta. Myös koulupolun aloittaminen 

nähtiin toteutuvan vertaisten kesken, yhteisenä siirtymänä kavereiden kanssa.  

 

 
KUVA 1. L4: "Koulussa tehtäviä kavereiden kanssa" 

Vertaissuhteiden merkitys on koulusiirtymän kannalta saadun aineiston perus-

teella tärkeä tekijä. Esimerkiksi lapset odottivat, että luokkajaot tehtäisiin siten, 

että samasta esikoulusta samalle luokalle tulisi jo lapsille ennestään tuttuja lap-

sia. Lapset totesivatkin, että tuntuu kivalta tai hyvältä aloittaa koulu, koska siellä 

tulee olemaan ennestään tuttuja kavereita. Ystäväverkosto voi edesauttaa muun 

muassa lasten vertaissuhteiden vahvistamista sekä myös uusien luomista ja so-

peutumista kouluun. Lisäksi myönteinen kuva koulusiirtymästä yhdessä vertais-

ten kanssa voi edesauttaa koulun toimintakulttuuriin kiinnittymistä.  
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Lapset esittivät myös odotuksia uudelle tulevalle opettajalle. Uuden opettajan 

odotettiin olevan mukava ja auttavan lapsia esimerkiksi vaikeissa tehtävissä (ai-

neistoesimerkki 5).  

 

Aineistoesimerkki 5. 

H: Millaisen odotat tulevan opettajasi olevan? 

L3: ”Et ois mukava - - Ois kiva jos ope sit auttais jos on vaikee tehtävä…” 

4.2 Ympäristön rakenne, säännöt ja rajat koulun toimintakult-
tuuria määrittämässä 

Lasten odotukset koulun päivästruktuurista ja ympäristöstä olivat hyvin perin-

teisiä. Esimerkiksi lasten piirustuksissa kouluympäristö rakentui vahvasti luok-

kahuoneen ympärille. Neljän lapsen piirustukset sisälsivät tilanteen luokkahuo-

neessa. Luokkahuoneessa oli usein opettaja, pulpetteja, taulu ja oppilaita. Lapset 

ajattelivat myös, että koulussa on oppitunteja, joilla tehdään tehtäviä ja saadaan 

kotiläksyjä. Lapset siis odottivat, että koulussa opitaan uusia asioita, kuten ma-

tematiikan taitoja ja luku- ja kirjoitustaitoja. Lasten piirustuksissa näkyi vahvasti 

opettajalähtöisyys. Esimerkiksi opettaja sijaitsi luokan edessä ja kysyi lapsilta ky-

symyksiä ja oppilaat vastasivat. Tämä sama ilmiö tuli esiin kolmessa piirus-

tuksessa. Seuraava aineistoesimerkki (esimerkki 6) ja piirustus (kuva 2) kuvaavat 

kouluympäristön ja luokkahuoneen rakennetta sekä oppitunnilla tapahtuvaa toi-

mintaa. 

 

Aineistoesimerkki 6.  

L1: ”Tässä on kuinka paljon on yksi plus kaksi. Niin minä vastasin kolme. 

Opettaja sanoi oikeeein...” 
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KUVA 2. L7: "Oppitunnilla ope kysyy, paljon on yks plus yks" 

 

Koulun toimintakulttuurissa lapsi kohtaa uudet säännöt ja rajat. Kolmen lapsen 

piirustuksessa oli vedetty raja, joka kuvasti sitä, ettei toisia oppilaita saa häiritä 

(kuva 2). Monilla lapsilla oli siis mielikuva siitä, että koulussa istutaan pulpettien 

ääressä ja kuunnellaan hiljaa opettajaa. Seuraavassa aineistoesimerkissä lapsi 

kertoo säännöistä ja rajoista luokkahuoneessa (aineistoesimerkki 7).  

 

Aineistoesimerkki 7.  

L6: ”Tällä opettajalla on neljä kättä ja tässä oon mää. Ja, eiku siis tässä oon 

mää. Sit ollaan hiljaa - - Sitten tässä on raja ettei nää voi kattoo mitä toinen 

tekee - -” 

 

Lasten piirustuksissa ja narratiiveissa esiintyi perinteinen ja jopa hieman vanhah-

tava käsitys kouluympäristöstä luokkahuoneineen. Nykyinen opetussuunni-

telma haastaa aktiivisempaan lasta osallistavaan tapaan opettaa ja rikkomaan op-

piainerajoja. Lapsilla oli koulun toimintakulttuurista jo selkeä kuva. Tämä voi 

olla seurausta juurikin instituutioiden välisestä yhteistyöstä ja niiden toteutta-

mista käytännöistä siirtymävaiheessa. Myös lasten vertais- tai sisarussuhteet 

ovat voineet antaa viitteitä siitä, millainen koulun toimintakulttuuri on. Lapset 

ovat mahdollisesti aiemmin keskustelleet kavereiden, sisarusten tai vanhem-

piensa kanssa, mitä koulussa tehdään ja millaista on olla koulussa.  
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4.3 Koulupiha leikin aseman säilyttäjänä 

Kaksi lasta esitti odotuksia myös koulun pihaympäristöstä. Ne koskivat lähinnä 

koulun pihalla olevia välineitä sekä mahdollisuutta leikkiä välituntien aikana. 

Esimerkiksi yksi lapsista toivoi, että koulun pihalla olisi hyvä mäki ja välitun-

neilla voisi leikkiä (aineistoesimerkki 8). Leikin asema koulussa asetettiin siis vä-

litunneilla tapahtuvaksi toiminnaksi.  

 

Aineistoesimerkki 8. 

L4: ”No että mä haluisin välitunnilla et siel ois hyvä mäki - - sit et vois 

leikkiä...” 

 

 
KUVA 3. L3: "Koulun pihalla” 

Yhdessä piirustuksessa koulun pihalta löytyi myös yllättäviä asioita, kuten nuo-

tio (kuva 3). Tämä voi olla peräisin siitä, että lasten esikoulu on luontopainottei-

nen. Lapsen piirustuksen nuotio sai ehkä inspiraationsa retkeilevästä esikoulusta 

ja lapsi toivoisi, että retkiä tehtäisiin myös koulussa. 

 

Aineistoesimerkki 9.  

L3: “Toi on muu öö mun koira, jota mä talutan. Se saattaa mut kouluun ja 

toi on se meidän koulu. Sit koulun pihalla on nuotio, jossa voi öö 

paistaa…” 
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Edellä esitetyssä aineistoesimerkissä lapsi meni kouluun koiran kanssa, mutta 

ilman vanhempia (aineistoesimerkki 9). Koulusiirtymä siis myös lisää lasten au-

tonomiaa ja kypsyyttä toimia vastuullisesti heitä koskevissa asioissa verrattuna 

esikoulun toimintaan. Lapsi voi esimerkiksi kulkea koulumatkan yksin. 

4.4 Lasten tuntemukset koulunaloituksesta  

Vaarana kouluun kiinnittymiseen ja sopeutumiseen voi olla ahdistus liiallisista 

koulun asettamista vaatimuksista (esim. Eskelä-Haapanen 2017; Broström 2007). 

Tässä tutkimuksessa lapset eivät juurikaan osoittaneet huolta koulun aloittami-

sesta. He tiedostivat, millaista koulussa tulee olemaan ja odottivat sitä lähinnä 

innoissaan ja positiivisesti jännittäen. Tämän aineiston pohjalta saatua tulosta ko-

rostaa se, että kuusi lasta seitsemästä koki koulusiirtymän myönteisesti. Kysy-

mykseen, miltä tuntuu aloittaa koulu, lapset vastasivat hyvältä tai kivalta. Yhden 

lapsen osalta vastaukset olivat kuitenkin hieman ristiriitaisia. Lapsi kertoi tunte-

muksistaan koulun aloittamisesta hieman hermostuneesti hymähdellen. Lapsi 

kuvaili kouluun menemisen olevan tyhmää (kuva 4). Tämä voi vaikuttaa lapsen 

sopeutumiseen uuteen kouluympäristöön.  

 

 
KUVA 4. L5: "Tyhmää mennä kouluun" 
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Aineistoesimerkki 10.  

H: Sillä on surullinen naama, miksi? 

L5: “- - Joo, se olen minä - -  sen takii ku mul on tyhmää mennä kouluun” 

H: Okei, no miltä susta siis tuntuu aloittaa koulu? 

L5: ”En minä tiiä, ihan kivalta, minä toivon et mua kiusataan…” 

 

Esimerkin lapsi kuitenkin sanoi, että koulun aloittainen tuntuu ihan kivalta (ai-

neistoesimerkki 10). Erikoiseksi kommentiksi lapsi kuitenkin toivoisi, että häntä 

kiusataan koulussa. Lapsen puhetavasta kuitenkin heijastui pieni epävarmuus ja 

hermostuneisuus. Lapsen narratiivissa tai piirustuksessa ei esiintynyt viitteitä 

vertaissuhteista, joten voisiko kiusaamiseen liittyvä narratiivi heijastua ajatuk-

seen siitä, että lapsi toivoisi hänellä olevan koulussa edes joitakin sosiaalisia kon-

takteja? Lapsi ei ehkä tunne olevansa osa tulevaa luokkaa ja pelkää, ettei hänellä 

ole kavereita koulussa. Tällaisessa tapauksessa esikoulussa solmitut vertaissuh-

teet ovat entistä merkityksellisemmässä asemassa.  

4.5 Yhteenveto 

Uuden identiteetin ja siirtymän esikoululaisesta koululaiseksi suurin osa lapsista 

tuntui ottavan vastaan mielellään. Koulusiirtymä on lapsille ikään kuin kasva-

misriitti, jossa lapset saavat lisää itsenäisyyttä ja vastuuta. Esimerkiksi läksyjen 

tekeminen ja koulumatkan kulkeminen yksin tai lemmikin kanssa, niin kuin yh-

dessä lapsen piirustuksessa (kuva 3). Lapsilta odotetaan sopeutumista uusiin 

sääntöihin, kuten paikallaan istumiseen. Lasten odotuksena kuitenkin oli, että 

koulussa olisi aikaa myös leikille. Leikin odotettiin tapahtuvat lähinnä välitun-

neilla koulun pihalla. Opetussuunnitelmien yhdenmukaistumisen myötä esikou-

lun ja koulun toimintakulttuurit ovat lähentyneet esiopetuksen ja alkuopetuksen 

välillä (Karikoski 2008, 35). Tämä osaltaan tarkoittaa sitä, että alkuopetuksen toi-

minta rakentuisi osittain myös leikin ympärille. Tällainen toimintakulttuurien lä-

heneminen auttaa lapsia kiinnittymään kouluympäristöön ja sujuvoittaa koulu-

siirtymää.  

Vertaissuhteet olivat monella lapsella piirustusten ja narratiivien keski-
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össä. Myös piirtämisen aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että tutut ver-

taistoverit olivat tärkeitä omalla tulevalla alkuopetusluokalla. Koulupolun aloit-

tamista ei nähty vain yksilöllisesti, vaan myös yhteisenä siirtymänä kavereiden 

kanssa esikoulusta kouluun. Lasten tuntemukset siirtymästä olivat päällisin puo-

lin positiivisia: seitsemän lasta kahdeksasta koki koulusiirtymän kivaksi ja odotti 

sitä innolla. Odotuksia asetettiin myös uudelle tulevalle opettajalle. Lapset toi-

voivat ja odottivat uuden opettajan olevan mukava ja auttavan lapsia esimerkiksi 

vaikeissa tehtävissä. Suhde uuteen opettajaan ja tutut kaverit voivat vaikuttaa 

esimerkiksi tulevaan luokkailmapiiriin. Lapset eivät tunteneet koulun aloitta-

mista ahdistavana ja stressaavana, vaan kokivat sen lähinnä myönteisesti. Tämä 

voi johtua siitä, että lapset tiesivät ennalta koulussa ensimmäisenä päivänä koh-

taamansa ihmiset. Uuden opettajan lapset tulevat tapaamaan ennen koulunaloi-

tusta tutustumiskäyntien kautta ja tässä vaiheessa lapset tiesivät, että osa esikou-

lun ryhmässä olevista lapsista oli tulossa samalle luokalle.  

Oppimiseen liittyviin odotuksiin liitettiin uusien akateemisten taitojen, 

kuten matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen, oppiminen. Lapset 

tiedostivat myös koulupäivän struktuurin melko hyvin. Esimerkiksi lapset sa-

noivat, että oppitunneilla tehdään tehtäviä sekä saadaan läksyjä, ja välitunnilla 

saa leikkiä koulun pihalla. Kouluympäristöä koskien, lasten piirustuksissa toistui 

erityisesti luokkahuoneen rakenne. Suurimmassa osassa piirustuksissa (5/7) lap-

set istuivat luokkahuoneessa pulpettien ääressä ja luokassa oli taulu, johon opet-

taja oli kirjoittanut tehtäviä. Esiin nousi myös sääntöjen ja rajojen mukaan toimi-

minen. Esimerkiksi luokkahuone oli piirretty niin, että lapset istuivat pulpettien 

ääressä kuunnellen luokan edessä olevaa opettajaa. Lasten piirustukissa ja nar-

ratiiveissa korostui se, että koulussa edellytetään tietynlaisen käytöksen oppi-

mista, kuten paikallaan istumista ja hiljaa olemista.  

Seuraavalle sivulle on luotu kuvio (kuvio 1), jossa näkyvät analyysin 

vaiheet ja lasten esiin nostamat asiat koulusiirtymästä eli ensimmäisestä koulu-

päivästä. Kaikki kuviossa listatut asiat ilmenivät lasten piirustukissa ja/tai nar-

ratiiveissa. Lasten piirustuksia ja narratiiveja ei ole analysoitu erikseen vaan yh-

dessä siten, että kerätyt aineistot täydensivät toisiaan. Kuvio kokoaa lasten aja-

tukset ja odotukset siirtymästä esikoulusta kouluun.  
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KUVIO 1. Lasten odotukset alkuopetukseen siirtymisestä 
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5 POHDINTA 

5.1 Lasten odotusten linkittyminen koulusiirtymään ja myön-
teiseen koulunaloitukseen 

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia odotuksia lapsilla on 

siirtymästä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tämän tutkimuksen aineistonkeruu-

tilanteessa pyrittiin siihen, että lapsi tunnisti itsensä keskeisenä hahmona piirus-

tuksessaan ja kertomuksessaan koskien siirtymää esiopetuksesta alkuopetuk-

seen. Piirtämisen avulla lapset asettivat itsensä keskelle siirtymää esiopetuksesta 

alkuopetukseen eli ensimmäistä koulupäivää. Tavoitteena oli selvittää, millaisia 

ajatuksia ja tuntemuksia lapset kokevat lähestyvästä koulunaloituksesta. Teo-

reettisena viitekehyksenä käytettiin Bronfrenbrennerin (1979) ekologista teoriaa, 

jonka mukaan koulunaloittaminen nähdään siirtymäprosessina mikrosystee-

mistä toiseen (Puroila & Karila 2001, 208).  Siirtymässä esikoulusta kouluun ta-

pahtuu muutoksia yksilön rooleissa, niihin kohdistuvissa odotuksissa, toimin-

noissa ja ihmisten välisissä suhteissa (Fabian 2007, 13; Stephenson & Parsons 

2007, 193).  

Bronfrenbrennerin ekologisen teorian mukaan vuorovaikutus eli 

mesosysteemin toimivuus on avainasemassa koulusiirtymän sujuvuudessa ja 

toimivuudessa (Puroila & Karila 2001, 212–213). Lapsen koulusiirtymä mikrosys-

teemistä toiseen eli tässä tutkimuksessa esikoulusta kouluun, tulisi tapahtua lap-

selle ennestään tuttujen henkilöiden kanssa (Bronfenbrenner 1979, 6). Tässä tut-

kimuksessa mesosysteemin toimivuus tuli esiin kodin, esikoulun ja koulun väli-

senä yhteistyönä siten, kuinka lapset tiesivät koulussa kohtaamansa ihmiset, ku-

ten uuden opettajan ja muut lapset ennen koulun aloittamista. Uuden opettajan 

lapset tulevat tapaamaan ennen koulunaloitusta tutustumiskäyntien kautta ja 

tässä vaiheessa lapset jo tiesivät, että osa esikoulun ryhmässä olevista lapsista oli 

tulossa samalle luokalle. Saatujen tulosten pohjalta lasten vertaissuhteet, erityi-

sesti tutut kaverit, nousivat keskiöön. Siirtymävaihe nähtiin siirtymänä yhdessä 

esiopetusryhmässä olleiden kavereiden ja muiden vertaisten kanssa. Myös Es-

kelä-Haapasen ym. (2017) tutkimuksessa lapsille tutut ystäväverkostot vaikutti-
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vat positiiviseen asennoitumiseen koulusiirtymään. Vastaavanlaisia tutkimustu-

loksia ovat saaneet Pianta & Kraft-Sayre (2003), joiden mukaan lapsen koulusiir-

tymää helpottavat vertaistoverit sekä lisäksi esi- ja luokanopettajien välinen yh-

teistyö ja vanhempien sekä koulun väliset suhteet.  

Tässä tutkimuksessa lasten piirustuksissa ja narratiiveissa esiin 

nousi vahvasti kouluympäristön luokkahuoneen rakenne. Monet lapset piirsivät 

itsensä kavereineen luokkahuoneeseen, jossa oppitunti eteni opettajajohtoisesti. 

Karikosken (2008, 42) tutkimuksessa todettiin, että koulusiirtymässä esikoulusta 

kouluun, lapsen kasvuympäristö muuttuu lapsikeskeisestä sosiaalista toimintaa 

korostavasta leikki- ja oppimisympäristöstä opettajajohtoiseksi, yksilötyöskente-

lyä korostavaksi oppimis- ja opetusympäristöksi. Tässä tutkimuksessa lasten pii-

rustuksissa ja narratiiveissa esiintyi perinteinen ja jopa hieman vanhahtava käsi-

tys kouluympäristöstä opettajajohtoisine luokkahuoneineen. Lasten piirustuk-

sissa opettaja sijaitsi luokan edessä ja lapset istuivat pulpeteissa muita häiritse-

mättä kuunnellen opettajaa sekä vastaten kysymyksiin. Vastaavanlaisia tuloksia 

saatiin Einarsdottirin (2011, 750–751) tutkimuksessa, jossa lapset ajattelivat, että 

koulussa istutaan hiljaa paikallaan. Lapset myös kokivat näiden taitojen olevan 

hyödyllisiä koulussa. Lapset ajattelivat myös, että leikkiin ei ollut koulussa vält-

tämättä paljoa aikaa. Tässä tutkimuksessa leikin odotettiin olevan välitunneilla 

koulun pihalla tapahtuvaa toimintaa.  Lapsilla oli toiveena, että koulussa olisi 

myös jossain määrin aikaa leikille. Kaikki tutkimukseen osallistuneista lapsista 

eivät kuitenkaan maininneet leikkiä tai se ei näkynyt piirustuksissa. Tämä voit 

tarkoittaa sitä, että jotkut lapsista voivat odottaa koulunaloituksessa enemmän 

oppitunteja ja tehtävien tekemistä kuin leikkiä. Nykyinen opetussuunnitelma 

kuitenkin haastaa luokanopettajia aktiivisempaan lasta osallistavaan tapaan 

opettaa ja rikkomaan oppiainerajoja, mikä voi osittain tarkoittaa sitä, että koulun 

toimintatapoihin voitaisiin lisätä leikkiä.  

Karikosken (2008, 35) mukaan lapsen koulusiirtymää helpottaisi esi-

opetuksen ja koulun kulttuureiden lähentyminen. Tämän olisi syytä tapahtua 

niin, että kumpikin kulttuuri ottaisi vaikutteita toisistaan, jotta saataisiin luotua 

tuttuuden tunnetta ja oppimisen jatkumoa esiopetus- ja koulukulttuurin välille. 
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(Karikoski 2008, 148–152). Tässä tutkimuksessa esimerkiksi lasten odotukset kou-

luympäristölle, erityisesti koulupihalle, osoittivat, että lapset haluaisivat mah-

dollisesti jotain samantapaista ja tuttua koulun pihalle kuin esikoulussa oli ollut. 

Lasten toiveet esikoulun kaltaiselle koulupihalle mahdollistaisi esimerkiksi myös 

tuttujen leikkien leikkimisen. Tässä tutkimuksessa lapset kaipasivat jonkinlaista 

pysyvyyttä, vaikka siirtymä on suuri muutos ympäristöstä ja kulttuurista toi-

seen. Pysyvyyttä tässä tutkimuksessa kuvasti myös tuttu ystäväverkosto, joka 

mahdollisesti siirtyy lapsen mukana esikoulusta kouluun.  

 Tässä tutkimuksessa lapset tuntuivat jo tiedostavan, millaista käy-

töstä heiltä koulussa odotetaan. Esimerkiksi oppitunneilla istutaan pulpeteissa ja 

vastataan opettajan esittämiin kysymyksiin. Dunlopin & Fabianin (2002, 148) tut-

kimuksessa esitettiin siirtymän kannalta tärkeäksi, että lapset pystyisivät ennus-

tamaan siirtymävaiheen tapahtumia sekä tiedostavat, mitä odotuksia heille on 

siirtymävaiheessa ja koulun aloituksessa. Tämän vuoksi eri mikrosysteemien vä-

linen eli tässä tapauksessa esikoulun ja koulun välinen yhteistyö nousee keski-

öön. Yhteistyötä edellyttävät myös ohjaavat asiakirjat, joiden yhdenmukaisuus 

esimerkiksi termistössä, vaatimus yhteistyökäytäntöjen luomisesta on tarkoitus 

edistää siirtymävaiheen sujuvuutta, koulun toimintakulttuuriin kiinnittymistä ja 

näin ollen oppimisen jatkumoa (Esiopetussuunnitelman perusteet 2014, 14; Ope-

tussuunnitelman perusteet 2016, 98). 

 Tämän tutkimuksen lapset liittivät oppimiseen uusien akateemisten 

taitojen, kuten matematiikan taitojen oppimisen. Lapset siis odottivat, että kou-

lussa opitaan oppitunneilla uusia asioita ja saadaan kotiläksyjä. Vastaavasti Es-

kelä-Haapasen ym. (2017) tutkimuksessa lapset odottivat kouluun menemisessä 

muun muassa uusien asioiden, kuten lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Ei-

narsdottirin (2011, 750–751) tutkimuksessa monet lapset kokivat akateemisten 

valmiuksien oppimisen, kuten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen sekä erilaisten 

sisältöalueiden tietämyksen osaamista tärkeänä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuk-

sen ja perusopetuksen ohjaavien asiakirjojen tarkoituksena on muodostaa lapsen 

kehityksen ja oppimisen kannalta sujuva sekä johdonmukaisesti etenevä koko-

naisuus ja perusta elinikäiselle oppimiselle. Esiopetussuunnitelmassa (2014, 25) 

todetaan, että siirtymävaiheet ovat lapsille tärkeitä elämänvaiheita ja onnistunut 
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siirtymä edistää lasten kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Ahtolan ym. (2011) tut-

kimuksessa saatiinkin myönteisiä tuloksia siirtokäytänteiden vaikutuksesta 

myöhempään akateemiseen koulumenestykseen. Tämän vuoksi olisi tärkeää, 

että lapsilla olisi positiivinen kokemus siirtymästä esiopetuksesta alkuopetuk-

seen.  

Aikaisempien tutkimusten mukaan lapset hyötyvät siirtymävai-

heessa, kun heillä on myönteinen minäkuva ja käsitys itsestä oppijana. Itseluot-

tamuksen ja myönteisen minäkuvan mukana tuleva opiskelumotivaatio auttaa 

lasta selviämään koulun asettamista vaatimuksista. (esim. Margetts 2007; Fabian 

2007; Stephenson & Parsons 2007.) Esikouluikäiset lapset ovat yleensä innoissaan 

koulun alkamisesta (Griebel & Niesel 2002, 68). Sama tulos saatiin myös tästä 

tutkimuksesta. Joskus lapset kuitenkin ovat huolissaan siitä, kuinka he mukau-

tuvat koulun asettamiin odotuksiin (esim. Eskelä-Haapanen ym. 2017). Tässä tut-

kimuksessa lapset tuntuivat jo tiedostavan koulun asettamia vaatimuksia, esi-

merkiksi tietynlaisen käyttäytymisen vaatimus esiintyi lasten piirustuksissa ja 

narratiiveissa muun muassa hiljaa paikallaan istumisena.  

Dunlopin & Fabianin (2002, 148) mukaan lapset saattavat tuntea epä-

varmuutta ja itsevarmuuden puutetta erityisesti koulutaipaleen alkuvaiheessa. 

Monet lapset voivat siis olla jopa stressaantuneita ja ahdistuneita koulun alkami-

sesta. Usein epävarmuus ja hermostuneisuus johtuvat kelpoisuuden tunteen 

puutteesta, mikä voi vaikuttaa tulevaisuudessa negatiivisesti oppimismotivaati-

oon, lapsen itsetuntoon ja minäkuvaan oppijana. (Broström 2007, 62–63.) Eskelä-

Haapasen ym. (2017, 13–15) mukaan lapsilla esiintyi huolta kiusaamisen pelosta 

sekä siitä, miten he saavat koulussa ystäviä. Tässä tutkimuksessa esiin nousi 

myös kiusaaminen, mikä voi aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia koulusiirty-

mästä. Esimerkiksi yksi lapsi ei ehkä tuntenut olevansa osa tulevaa luokkaa ja 

pelkäsi, ettei hänellä ole kavereita koulussa. Suurimmalla osalla lapsista ahdis-

tusta tai stressiä koulusiirtymästä ei kuitenkaan esiintynyt, vaan heillä oli päälli-

sin puolin myönteinen kuva koulusiirtymästä.  

Siirtymävaihe esikoulusta kouluun on ikään kuin kasvamisriitti, 

jossa lapsi kohtaa uuden toimintakulttuurin ja oppii toimimaan siinä. Koulusiir-

tymä lisää lasten autonomiaa ja kypsyyttä toimia vastuullisesti heitä koskevissa 
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asioissa. Tässä tutkimuksessa koulumatka kuljettiin koiran kanssa, mutta ilman 

vanhempia. Esimerkiksi lapset voivat tuntea ylpeyttä siitä, että saivat kulkea yk-

sin kouluun. (Eskelä-Haapanen ym. 2017, 11–13.) Myönteinen kokemus koulu-

siirtymästä on merkittävä koulupolun sujuvuuden ja oppimisen jatkumon kan-

nalta, koska se auttaa kiinnittymään koulun toimintakulttuuriin. Symondsin 

(2015, 118) mukaan oppimisen jatkumolle on tärkeää, että lapsilla olisi motivaa-

tiota pärjätä koulussa ja nauttia koulunkäynnistä. Tässä tutkimuksessa lapset 

odottivat koulusiirtymää yhdessä tuttujen kavereiden sekä vertaisten kanssa. 

Tuttu ystäväverkosto voi edistää myönteisiä tuntemuksia koskien koulunaloitta-

mista ja toimia ikään kuin starttina myös tulevalle koulussa viihtymiselle.  

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena saada tietoa lasten odotuksista koskien siir-

tymää esiopetuksesta alkuopetukseen. Aineistonkeruutilanteessa ennestään 

tuttu lapsiryhmä edisti tutkijan ja tutkittavien välisen luottamussuhteen raken-

tamista. Kinnusen (2015, 41) mukaan tutkimusmetodina piirtäminen voi edistää 

tutkijan ja lapsen välille rakentuvaa luottamusta ja mahdollistaa lempeän koh-

taamisen. Aineistonkeruuvaiheessa lapset eivät ehkä jännittäneet tutkimukseen 

osallistumista, koska tutkija oli heille jo tuttu. Tämän tutkimuksen vahvuutena 

olivat käytetyt metodit. Esimerkiksi piirtämisen kautta lapset suuntasivat ajatuk-

sensa ensimmäiseen koulupäivään. Lasten piirustus toimi myös tukena kertomi-

sessa. Metodina piirtäminen ja narratiivisuus mahdollistivat lapsiystävällisen lä-

hestymistavan ja pääsyn luontevasti lasten ajatuksiin koulusiirtymästä. Piirtämi-

nen toteutettiin ryhmässä, jolloin lapset saattoivat ottaa ideoita toisiltaan. Lasten 

piirroksista olisi voinut tulla erilaisia, jos piirtäminen olisi toteutettu yksin. Posi-

tiivisena asiana kuitenkin oli se, että ne lapset, joilla ei ollut tutkimustilanteessa 

ideaa, saivat niitä keskustellen toisten lasten kanssa.  

Tämän suuntaista tutkimusta lasten siirtymävaiheen kokemisesta on 

tärkeää tutkia vielä lisää, koska tutkimusta lasten näkökulmasta löytyy verrattain 

vähän. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella pohdin, mistä lasten ennakko-

käsitykset koulusta ovat peräisin. Esimerkiksi lapsilla oli hyvin perinteinen käsi-
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tys opettajajohtoisesta luokkahuoneesta. Tämän tutkimuksen lapsilla oli ennak-

kokäsityksiä ja odotuksia koulusta, jotka saattavat perustua ainoastaan esikou-

lun aikana tehtyihin vierailuihin tai vanhemmilta ja sisaruksilta kuultuihin hu-

huihin. Mielenkiintoista olisi siis selvittää, miten lasten ennakkokäsitykset kou-

lusta ovat muodostuneet.  

Kansainvälistä tutkimusta siirtymävaiheesta on tehty paljon, jolloin 

voitaisiin myös vertailla eri maiden lasten odotuksia koulusiirtymästä. Tämän 

tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esiteltiin niin kansallista ja kansain-

välistä tutkimusta. Kansainvälistä tutkimusta siirtymävaiheesta lasten näkökul-

masta löytyi enemmän kuin Suomessa tehtyä, joten siksi eri maiden vertailu voisi 

olla mielenkiintoista. Lisäksi voitaisiin myös kiinnittää huomiota koulujärjestel-

män rakenteeseen, koska esimerkiksi joissakin maissa aloitetaan nuorempana 

koulu kuin Suomessa. Tämän tutkimuksen pohdinnassa tarkasteltiin sekä ver-

tailtiin aikaisempien tutkimusten tutkimustuloksia, mutta tämän voisi toteuttaa 

suuremmassa mittakaavassa. Voitaisiin selvittää, eroavatko lasten odotukset toi-

sistaan koskien koulusiirtymää ja ovatko ne verrannollisia lasten koulunaloi-

tusikään tai valtioon, jossa siirtymä toteutetaan. Lisäksi voitaisiin tarkastella 

myös eri maiden lasten kokemaa kouluvalmiutta.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat kaikki suomalaisia, 

jonka vuoksi olisi mielenkiintoista tutkia myös maahanmuuttajataustaisten las-

ten odotuksia koulusiirtymästä. Tutkimus tältä saralta on jäänyt vähäiseksi. Maa-

hanmuuttajataustaisten lasten siirtymävaiheen tutkimisessa voitaisiin hyödyn-

tää tämän tutkimuksen vahvuuksia eli visuaalisia menetelmiä, kuten piirtämistä. 

Piirtäminen voisi toimia aineistonkeruutilanteessa tukena niillä lapsilla, joilla ei 

ole tarpeeksi kielitaitoa vastaamaan haastattelijan kysymyksiin. Kokevatko maa-

hanmuuttajataustaiset lapset koulunaloittamisen jännittävämpänä tai ahdista-

vampana kuin tässä tutkimuksessa olleet suomalaiset lapset? Ovatko nykyiset 

siirtymäkäytännöt ja instituutioiden välinen yhteistyö toimivasti ja yhdenvertai-

sesti rakennettu ottaen huomioon myös ne lapset, joilla on eri kulttuurinen 

tausta?  
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Tässä tutkimuksessa sukupuolten väliset erot eivät tulleet esiin pie-

nestä otoskoosta johtuen. Sen vuoksi jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia esimer-

kiksi sukupuolten välisiä eroja koskien lasten odotuksia siirtymästä esikoulusta 

kouluun. Lisäksi sukupuolten välisiä eroja koskien koulusiirtymää on tutkittu 

vähän. Viimeaikaisessa tutkimuksessa Eskelä-Haapanen ym. (2017) tutkivat su-

kupuolten välisiä eroja, joissa ilmeni, että pojat ilmaisivat enemmän tyytymättö-

myyttä koulunaloitusta kohtaan kuin tytöt. Erot sukupuolten osalta eivät tässä 

tutkimuksessa tulleet esiin otoskoon pienuuden vuoksi, ja siksi olisi mielenkiin-

toista tarkastella siirtymää tästä näkökulmasta. Suurempi aineisto olisi voinut 

mahdollistaa sukupuolten vertailun. Ainoina sukupuolten välisinä eroina voi-

daan nähdä se, että piirustuksissa pojilla ilmeni enemmän luokkahuonerakenne 

ja tyttöjen piirustuksissa tai narratiivessa ilmeni koulupiha. Sukupuolten väli-

sistä eroista koskien lasten odotuksia koulusiirtymästä ja koulunaloittamisesta 

voisi tarjota lisää arvokasta tietoa siitä, onko sukupuolella vaikutusta lasten odo-

tuksiin koulusiirtymästä eli odottavatko tytöt ja pojat koulunaloittamiselta eri 

asioita.  

Tämän tutkimuksen tutkimustuloksista ja lasten piirustuksista sekä 

narratiivien tulkinnoista voidaan löytää yhteneviä piirteitä aiempien tutkimus-

ten kanssa (vrt. Eskelä-Haapanen ym. 2017; Einarsdottir, 2011). Kuitenkaan yleis-

tyksien tekeminen tulosten tulkinnasta ei ole mielekästä johtuen pienestä 

otoskoosta ja lasten näkökulmasta tehtyjen tutkimusten vähyydestä. Kokonai-

suutena tutkimuksen voidaan kuitenkin katsoa olleen onnistunut, sillä se jäsensi 

monipuolisesti tutkimuksen kohteena ollutta ja vähemmälle tutkimiselle jäänyttä 

lasten näkökulmaa koulusiirtymästä. Siirtymävaiheen tutkimus on tärkeää eri-

tyisesti lasten näkökulmasta, koska lasten ääni heitä koskevassa koulunaloituk-

sessa on jäänyt vähäiseksi. Tämä tutkimus mahdollisti lapset kompetentteina tie-

donrakentajina, jotka antoivat tutkijalle arvokasta tietoa lasten koulusiirtymälle 

annetuista merkityksistä sekä ylipäätään ajatuksista lapsuudesta ja sen kokemi-

sesta.  

 
 
 



35 
 

LÄHTEET  

Ahtola, A., Silinskas, G., Poikonen, P.-J., Kontoniemi, M., Niemi, P. & Nurmi, J.-
E. 2011. Transition to formal schooling: Do transition practices matter for 
academic performance? Early Childhood Research Quarterly, 26 (3), 295–
302.   

Bold, C. 2012. What is Narrative? Teoksessa Using Narrative in Research. Lon-
don: SAGE, 15–31.  

Bold, C. 2012. Narrative Thinking: Provoking and Sustaining Reflective Thought. 
Teoksessa Using Narrative in Research. London: SAGE, 71 – 92.  

Bold, C. 2012. Analysing Narrative Data. Teoksessa Using Narrative in Research. 
London: SAGE, 120–142. 

Bronfenbrenner, U. 1979. The ecology of human development: Experiments by 
nature and design. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 207–236.  

Broström, S. 2007. Transitions in children’s thinking. Teoksessa Fabian, H. & 
Dunlop, A.W. (toim.) Informing transitions in the early years. London: 
Open University Press  

Böök, M. L. & Mykkänen, J. 2014. Photo-narrative processes with children and 
young people. School of Child and Youth Care, University of Victoria. 

Dockett, S. & Perry, B. 2007. Children’s perspective on starting school. Teoksessa 
Transitions to school: Perceptions, expectations and experiences. Sydney, 
NSW: UNSW Press.  

Einarsdottir, J. 2011. Icelandic children’s early education transition experiences. 
Early Education and Development, 22(5), 737–756.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. Saatavilla  
http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitel-
man_perusteet_2014.pdf 

Eskelä-Haapanen, S., Lerkkanen, M., Rasku-Puttonen, H., & Poikkeus, A. 2017. 
Children's beliefs concerning school transition. Routledge.   

Fabian, H. & Dunlop, A. 2002. Conclusions: debating transitions, continuity and 
progression in the early years. Teoksessa Transitions in the early years: De-
bating continuity and progression for young children in early education. 
London; New York: Routledge/Falmer, 171–179.  

Fabian, H. 2007. Informing transitions. Teoksessa Fabian, H. & Dunlop, A.W. 
(toim.) Informing transitions in the early years. London: Open University 
Press. 

Griebel, W. & Niesel, R. 2002. Co-constructing transition into kindergarten and 
school by children, parents and teachers. Teoksessa H. Fabian, H. & A.-W. 
Dunlop. A-W. (toim.) Transitions in the early years: Debating continuity 
and progression for young children in early education. London; New York: 
Routledge/Falmer, 64–75. 



36 
 

Heikkinen, H. L. T. 2007. Narratiivinen tutkimus – Todellisuus kertomuksena. 
Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, 
Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin 
ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 142–158.  

Johansson, I. 2007. Horizontal transitions: what can it mean for children in the 
early school years? Teoksessa Fabian, H. & Dunlop, A.W. (toim.) Informing 
transitions in the early years. London: Open University Press. 

Karikoski, H. 2008. Lapsen koulunaloittaminen ekologisena siirtymänä. Van-
hemmat informantteina lapsen siirtymisessä esiopetuksen kasvuympäris-
töistä alkuopetuksen kasvuympäristöön. Oulu: University press.  

Karila, K., Kivimäki, M. & Rantavuori, L. 2013. Kasvatusinstituutiot kohtaavat – 
Joustava esi- ja alkuopetus yhteisöjen ja opettajien oppimisen haasteena. Te-
oksessa Karila, K., Lipponen, L. & Pyhältö, K. (toim.) Päiväkodista perus-
kouluun. Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. 
Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2013:17, 25–38. 

Karila, K. & Nummenmaa, A. 2005. Esi-ja alkuopetuksen jatkumo haastaa opet-
tajat moniammatilliseen työskentelyyn. Teoksessa Hämäläinen, K., Lind-
ström, A. & Puhakka, J. (toim.) Yhtenäisen peruskoulun menestystarina. 
Helsinki: Yliopistopaino, 212–216. 

Kiilakoski, T. & Rautio, P. 2015. Viivojen jäljet. Piirtäminen aineiston tuottamisen 
menetelmänä. Teoksessa Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M. L., Kärjä, A., 
Pennanen, L., Jokinen, K. & Pirskanen, H. (toim.) Visuaaliset menetelmät 
lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 77–
88. 

Kinnunen, S. 2015. Kato, papukaija! Spontaanit piirustushetket lapsen ja tutkijan 
kohtaamisen ja tiedonrakentumisen tilana. Teoksessa Mustola, M., Mykkä-
nen, J., Böök, M. L., Kärjä, A., Pennanen, L., Jokinen, K. & Pirskanen, H. 
(toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Hel-
sinki: Nuorisotutkimusseura, 35–45. 

Kuusisto-Arponen, A-K. & Laine, M. 2015. Leikkien ajateltu – piirtäen tehty. Esi-
koululaiset leikkipuistoa suunnittelemassa. Teoksessa Mustola, M., Mykkä-
nen, J., Böök, M. L., Kärjä, A., Pennanen, L., Jokinen, K. & Pirskanen, H. 
(toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Hel-
sinki: Nuorisotutkimusseura, 93–104. 

Linnilä, M. 2006. Kouluvalmiudesta koulun valmiuteen: Poikkeuksellinen kou-
lunaloitus koulumenestyksen, viranomaislausuntojen ja perheiden koke-
musten valossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Margetts, K. 2007. Understanding and supporting children: shaping transition 
practices. Teoksessa Fabian, H. & Dunlop, A.W. (toim.) Informing transi-
tions in the early years. London: Open University Press. 

Patton, M. Q. 2002. Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks 
(Ca): Sage. 



37 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. Saatavilla 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitel-
man_perusteet_2014.pdf 

Perustuslaki lasten oikeuksista ja tasavertaisuudesta 1999/731 § 6. Saatavilla 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999 

Pianta, R. C. & Kraft-Sayre, M. 2003. Successful kindergarten transition: Your 
guide to connecting children, families & schools. Baltimore (Md.): Paul H. 
Brookes. 

Puroila, A-M. & Karila, K. 2001. Bronfenbrennerin ekologinen teoria. Teoksessa 
Karila, K., Kinos, J. & Virtanen, J. (toim.) Varhaiskasvatuksen teoriasuun-
tauksia. Juva: PS-Kustannus, 204–226.  

Soini, T., Pyhältö, K. & Pietarinen, J. 2013. Horisontaaliset ja vertikaaliset siirty-
mät päiväkodin ja koulun rajapinnalla. Teoksessa Karila, K., Lipponen, L. 
& Pyhältö, K. (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasva-
tuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Opetushallitus: Raportit ja sel-
vitykset 2013:17, 6–16.  

Stephenson, M. & Parsons, M. 2007. Expectations: effects of curriculum change 
as viewed by children, parents and practitioners. Teoksessa Fabian, H. & 
Dunlop, A.W. (toim.) Informing transitions in the early years. London: 
Open University Press. 

Strandell, H. 2010. Etnografinen kenttätyö: Lasten kohtaamisen eettisiä ulottu-
vuuksia. Teoksessa Lagström, H., Pösö, T., Rutanen, N. & Vehkalahti, K. 
(toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimus-
seura, 92–112. 

Symonds, J. 2015. Understanding school transition: What happens to children 
and how to help them. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge 

Thompson, C. M. 1999a. Action, autobiography and aesthetics in young chil-
dren’s self-initiated drawings. Journal of Art & Desingn Education 18(2), 
155–161.  

Thompson, C. M. 1999b. Peer influences in preschool-kindergaten art classes. Vi-
sual Arts Research 25(2), 111–130.   

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 
Tammi.   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2016. Opetushallitus. Saatavilla 
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitel-
man_perusteet_2016.pdf 

 
 

 

  


