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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja diskursseja 

esiopetusikäiset lapset tuottavat suhteessa menneeseen esiopetussiirtymään ja 

tulevaan koulusiirtymään. Vaikka tutkimusta etenkin koulusiirtymästä on tehty 

verrattain paljon, lapsen näkökulmasta ilmiötä on tutkittu melko vähän. Tämän 

tutkimuksen on tarkoitus osaltaan vastata tähän tarpeeseen. Tutkimus sijoittuu 

lapsuudentutkimuksen tutkimuskentälle. Tutkimuksen aineisto koostuu 14 esi-

opetusikäisen lapsen haastatteluista. Haastatteluissa kerronnan tukena käytet-

tiin neljää eläinaiheista Mahti-tunnekorttia. Aineisto analysoitiin hyödyntäen 

sekä sisällönanalyysiä että diskurssianalyysiä kuitenkin siten, analyysissä pai-

nottui diskurssianalyysi.  

Tulokset osoittavat, että lapset tuottivat esiopetussiirtymän osalta eniten 

puhetta vertais- ja kaverisuhteista. Koulusiirtymän osalta puhetta vertais- ja 

kaverisuhteista oli huomattavasti vähemmän, mikä on ristiriidassa aikaisem-

man tutkimuksen kanssa. Lapset eivät juurikaan kertoneet odotuksiaan koulun 

alkuun liittyen. Vahvimmat diskurssit esiopetussiirtymän osalta olivat jatku-

vuus ja tuttuus. Tulevan koulusiirtymän osalta vahvin diskurssi on vierauden ja 

epävarmuuden diskurssi, mutta myös tuttuuden ja varmuuden diskurssi sekä vas-

tuun ja velvollisuuden diskurssi ilmenevät haastateltavien kerronnassa vahvoina 

merkityksellistämisen tapoina. Tulokset tarjoavat käytännön sovellusmahdolli-

suuksia esimerkiksi suunniteltaessa siirtymäkäytäntöjä varhaiskasvatuksesta 

esiopetukseen tai esiopetuksesta perusopetukseen.  

Avainsanat: Esiopetus, siirtymä, koulu, perusopetus, sisällönanalyysi, diskurs-

sianalyysi  
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JOHDANTO 

Koulun aloittaminen on tärkeä yksittäinen siirtymä ihmisen elämässä. Se on 

merkittävä paitsi lapselle itselleen, myös hänen perheelleen. (esim. Lam & Pol-

lard 2006; Forss-Pennanen 2006.) Fabianin (2002) mukaan koulun aloittaminen 

on jopa merkittävin siirtymä koko ihmisen elämässä. Nieselin ja Griebelin 

(2007) mukaan koulun aloittaminen on merkittävä siirtymä lapselle ja tämän 

perheelle ympäri maailman siitäkin huolimatta, että eri maissa koulutusjärjes-

telmien välillä on eroja. Ennen siirtymää perusopetuksen ensimmäiselle luokal-

le on lapsi voinut kuitenkin kokea jo useita erilaisia ja eritasoisia siirtymiä, ku-

ten siirtymän kotoa varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

ja esiopetuksesta kouluun unohtamatta muutoksia kasvuympäristöissä ja ym-

päröivissä lapsissa ja aikuisissa.  

Siirtymistä ja etenkin koulusiirtymästä on tehty verrattain paljon niin kan-

sallista kuin kansainvälistä tutkimusta. Aikaisempi tutkimus nivelvaiheista 

painottuu kuitenkin enemmän vanhempien ja kasvattajien kuin lasten näkö-

kulmiin (esim. Turunen 2012; Cassidy 2005; Janus, Kopechanski, Cameron & 

Hughes 2008; Karikoski 2008). Lasten kokemukset siirtymistä voivat olla erilai-

sia kuin aikuisilla (Pyhältö, Karila & Lipponen 2013, 5), minkä vuoksi lasten 

näkökulman tutkiminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten lap-

set kokevat siirtymät ja millaista puhetta he niistä itse tuottavat, sillä usein ha-

lutessamme tietoa lasten elämästä, ajatuksista ja kokemuksista, kysymme asiaa 

aikuisilta. Tästä kumpuavaan tarpeeseen vastaa lapsuudentutkimus, joka pyrkii 

saamaan lasten äänen kuuluviin: lapsuudentutkimuksen ensisijainen tavoite on 

ymmärtää lapsia ja lapsuutta osana yhteiskunnan rakenteita ja kulttuuria (Ala-

nen 2009, 9). Lapsuudentutkimus on nuori ja monitieteinen tutkimuksen alue, 

jonka lähtökohtia ovat esimerkiksi ymmärrys lapsuudesta yhteiskunnallisena 

ilmiönä sekä lasten pitäminen tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä, joiden osal-

lisuus tulee huomioida esimerkiksi päätöksenteossa (Alanen 2009, 23).  
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Lapsuudentutkimuksen kentälle sijoittuminen merkitsee tämän tutkimuk-

sen kontekstissa sitä, että aineisto kerätään lapsilta ja että lasten tuottamia käsi-

tyksiä ja diskursseja tulkitaan aineistolähtöisesti. Lapsia itseään pidetään tässä 

tutkimuksessa parhaimpina asiantuntijoina kertomaan siitä ilmiöstä, joka kos-

kee heidän elämäänsä. Lisäksi tulee ymmärtää, että vaikka aineisto ei vastaisi-

kaan tutkimuskysymyksiin, tuottaa tutkimus kuitenkin tärkeää tietoa lapsuu-

desta ja esimerkiksi valitusta metodista eli lasten haastattelusta.  

Suomalaisessa siirtymätutkimuksessa käytetään lähes poikkeuksetta teo-

reettisena viitekehyksenä Urie Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian 

mallia (esim. Karikoski 2008; Ahtola 2012; Forss-Pennanen 2006). Bronfenbren-

nerin ekologisen systeemiteorian pääajatus on, että yksilö on samanaikaisesti 

osallisena monissa eri ympäristöissä, jotka vaikuttavat häneen, ja että yksilön 

kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa näiden ympäristöjen kanssa. Bron-

fenbrenner määrittelee ekologisen siirtymän sellaiseksi siirtymäksi, jossa yksilö 

siirtyy ympäristöstä toiseen. (Bronfenbrenner 1979.)  Bronfenbrennerin teorian 

käytöstä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on esitetty myös kritiikkiä, sillä 

teoria on kehitysteoria, ei kasvatuksen, opetuksen tai pedagogiikan teoria (ks. 

esim. Härkönen 2008). Tässä tutkimuksessa, kuten aikaisemmassakin suomalai-

sessa siirtymätutkimuksessa, käytetään kuitenkin Bronfenbrennerin määritte-

lemiä ympäristöjä ja ekologisen siirtymän käsitettä osana tutkimuksen teoreet-

tista viitekehystä.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sisällönanalyysin ja diskurssiana-

lyysin avulla selvittää, millaisia käsityksiä ja diskursseja esiopetusikäiset lapset 

tuottavat suhteessa esiopetussiirtymään ja tulevaan koulusiirtymään. Diskurs-

sintutkimuksen perusta on sosiaalisessa konstruktivismissa, jonka mukaan so-

siaalinen todellisuutemme rakentuu vuorovaikutuksessa. Diskurssintutkimus 

tutkii siis sitä, miten ja millaiseksi sosiaalinen todellisuutemme rakentuu kielen 

ja vuorovaikutuksen kautta. (Phillips & Hardy, 2002, luku 1.) Diskurssintutki-

muksessa ollaan yleisesti ottaen kiinnostuneita siitä, millaisia merkityksiä eri-

laisille ilmiöille ja todellisuuksille annetaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, lu-

ku 1.) Paitsi että tämän tutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa niistä ku-
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vauksista ja diskursseista, joita lapset tuottavat siirtymiin liittyen, lapsuudesta 

ylipäätään sekä lasten haastattelusta menetelmänä, saamme arvokasta tietoa 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien ja luokanopettajien käyttöön suunni-

tellessamme mahdollisimman toimivia siirtymäkäytäntöjä, jotka palvelevat las-

ten tarpeita. Näin ollen voidaan tukea paremmin lasten sujuvampaa esiopetus- 

ja koulusiirtymää. 
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1 SIIRTYMÄT LAPSEN ELÄMÄSSÄ  

1.1 Siirtymä käsitteenä 

Puhuttaessa siirtymästä käsitteenä tulee ymmärtää, ettei siirtymän määrittely 

ole yksiselitteistä, sillä siirtymä on käsitteenä melko lavea. Usein siirtymään 

liitetään ympäristön käsite ja ajatus siitä, että siirtymässä ympäröivässä ympä-

ristössä tapahtuu muutoksia (esim. Bronfenbrenner 1979). Nieselin ja Griebelin 

(2005) mukaan siirtymä voidaan määritellä sellaiseksi elämänmuutoksen kehi-

tykselliseksi vaiheeksi, joka on sosiaalisesti säännelty ja johon liittyy nopeaa 

oppimista.  Siirtymiä voidaan tarkoituksesta ja kontekstista riippuen tarkastella 

useista eri näkökulmista, kuten esimerkiksi ekologisesta ja kulttuurisesta, insti-

tutionaalisesta tai prosessin näkökulmasta (esim. Bronfenbrenner 1979; Karila, 

Kivimäki & Rantavuori 2013; Lam & Pollard 2006). Tämän tutkimuksen viite-

kehyksenä toimivat formaalin ja vertikaalisen siirtymän näkökulmat sekä tie-

tyiltä osin ekologinen näkökulma.   

Lapsen elämässä tapahtuvia siirtymiä instituutiosta toiseen, esimerkiksi 

esiopetuksesta perusopetukseen, kutsutaan formaaleiksi siirtymiksi. Formaalien 

siirtymien lisäksi lapsi voi kuitenkin yksittäisen päivänkin aikana kokea useita 

siirtymiä, vaikka aikuinen ei niitä sellaisiksi ymmärtäisikään; sellaisia ovat esi-

merkiksi muutokset ympäröivässä ryhmässä, tiloissa ja aikuisissa. (Soini, Pyhäl-

tö & Pietarinen 2013, 7-8.) Ymmärrys myös tällaisista non-formaaleista siirtymistä 

sekä niiden huomaaminen on keskeistä, ja myös non-formaalien siirtymien tut-

kiminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin tutkimaan ni-

menomaan formaaleja siirtymiä.     

Formaalien ja non-formaalien siirtymien lisäksi voidaan puhua vertikaali-

sista ja horisontaalisista siirtymistä. Vertikaalisella siirtymällä tarkoitetaan sellais-

ta ennustettavaa siirtymää, jossa yksilö siirtyy instituutiosta toiseen (Soini, Py-

hältö & Pietarinen 2013, 9). Tällainen siirtymä on esimerkiksi siirtymä varhais-

kasvatuksesta esiopetukseen tai esiopetuksesta kouluun. Formaalin siirtymän ja 
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vertikaalisen siirtymän voidaan siis tulkita tarkoittavan samaa ilmiötä. Horison-

taalisella siirtymällä sen sijaan tarkoitetaan muutosta kasvuympäristössä tai 

kasvatusyhteisössä. Tällainen siirtymä vaikuttaa lapsen kokemukseen siitä, mil-

lainen suhde hänellä on kasvuympäristöön sekä miten hän kiinnittyy tai etään-

tyy suhteessa ympäristöön. (Soini, Pyhältö & Pietarinen 2013, 9.) Tässä tutki-

muksessa keskityn tarkastelemaan näistä kahdesta vertikaalisia siirtymiä, sillä 

tutkin nimenomaan institutionaalisia siirtymiä esiopetukseen ja kouluun.  

1.2 Ekologinen teoria siirtymissä 

Kun Suomessa on tutkittu ja tarkasteltu varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuope-

tuksen välisiä siirtymiä, on lähtökohtana usein ollut ekologinen lähestymistapa 

(esim. Karikoski 2008; Ahtola 2012; Forss-Pennanen 2006). Tämä ekologinen 

siirtymäprosessiajattelu juontaa juurensa Bronfenbrennerin (1979) ekologisesta 

systeemiteoriasta, jonka mukaan yksilö kehittyy vuorovaikutuksessa niiden 

kaikkien sisäkkäisten ympäristöjen kanssa, joissa hän on jollain tavalla osallise-

na. Bronfenbrenner jakaa nämä ympäristöt mikro-, meso- ja eksosysteemeihin. 

Mikrosysteemillä tarkoitetaan sellaisia ympäristöjä, joissa yksilö on suoraan itse 

osallinen, kuten vuorovaikutussuhteet muiden kanssa. (Bronfenbrenner 1979, 7-

8.) Mesosysteemillä tarkoitetaan kahden tai useamman ympäristön välistä yh-

teyttä, jossa yksilö on osallinen. Eksosysteemillä sen sijaan viitataan sellaiseen 

ympäristöön, joka vaikuttaa yksilön välittömiin ympäristöihin, mutta jossa yk-

silö ei itse ole suoranaisesti osallinen. (Bronfenbrenner 1979, 7-8.) Esimerkki 

lapsen mesosysteemistä voisi olla kodin ja koulun välinen yhteys. Eksosysteemi 

taas voisi olla esimerkiksi lapsen kotikunnan hallinto: vaikka lapsi ei ole siinä 

itse osallinen, sen toiminta vaikuttaa lapsen mesosysteemiin eli kodin ja koulun 

toimintaan.   

Brofenbrenner tarkoittaa ekologisella siirtymällä sellaista siirtymää, jossa 

yksilö siirtyy ympäristöstä toiseen (Bronfenbrenner 1979, 209-210). On huomat-

tu, että kun lapsi kiinnittyy hyvin kasvuympäristöönsä ja hän tuntee kuuluvan-

sa osaksi sitä, oppiminen sujuu paremmin ja hyvinvointi kohenee (Wang & Ec-
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cles 2012; Deci & Ryan 2008; Hofman, Hofman & Guldemond 2001), mikä tukee 

ekologisen siirtymäajattelun merkittävyyttä. Karikoski (2008) tutki vanhempien 

näkökulmasta sitä, millainen lapsen koulunaloitus on ekologisena siirtymänä 

kasvuympäristöstä toiseen. Tutkimuksessa selvisi, että koulutusjärjestelmämme 

ei ole yhdenvertainen esiopetuksen ja alkuopetuksen nivelvaiheessa, sillä kou-

luun siirtyminen ja koululaisen rooliin kasvaminen oli helpointa esi- ja alkuope-

tuksen yhdysluokan käyneillä esikoululaisilla ja pitkäkestoisinta ja vaikeinta 

päiväkodissa esikoulun käyneillä lapsilla. Lisäksi selvisi, että esikoululle omi-

nainen lapsikeskeinen ja leikinomainen oppimisympäristö muuttui koulun 

opettajajohtoiseksi oppimisympäristöksi ja että esikoulun sosiaalinen kasvu-

ympäristö muuttui koulun alkaessa ympäristöksi, jossa yksin työskentely on 

keskiössä. (Karikoski 2008.) Nämä tutkimustulokset ovat merkittäviä, sillä niis-

tä selviää, että koulusiirtymän onnistumisen kannalta on merkitystä, järjeste-

täänkö esiopetus päiväkodin vai koulun yhteydessä. Toisaalta, jos esiopetus 

järjestetään koulun yhteydessä, suurempi ja merkittävämpi muutos ja siirtymä 

on luultavasti tapahtunut jo siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.  

1.3 Siirtymä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiope-

tuksesta perusopetukseen 

Varhaiskasvatus on Suomessa koulutuspolun ensimmäinen vaihe, jota seuraa-

vat esi- ja perusopetus. Nämä koulutuspolun vaiheet yhdessä muodostavat 

eheän kokonaisuuden ja jatkumon. (OPH 2016.) Ennen kuin varsinainen oppi-

velvollisuus alkaa, lapsen tulee kuusivuotiaana osallistua vuoden kestävään 

maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että 

koulujen yhteydessä ja esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus osallistua 

lisäksi myös varhaiskasvatukseen (OPH 2014a). Vaikka suurin osa lapsista siir-

tyy esiopetukseen osallistuttuaan sitä ennen varhaiskasvatukseen, osa lapsista 

siirtyy esiopetukseen kotoa osallistumatta sitä ennen lainkaan varhaiskasvatuk-

seen. Tällöin esiopetus on ensimmäinen varsinainen instituutio, johon lapsi 
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kiinnittyy. Useimmilla lapsilla esiopetus kuitenkin toimii tietynlaisena siltana 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä.  

Esiopetusvuoden jälkeen lapsi siirtyy perusopetuksen ensimmäiselle luo-

kalle. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan kokonaisuudesta käytetään myös ni-

mitystä alkuopetus. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan yksi keskeisin tavoite on 

tukea lasten myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Tärkeää on myös, että en-

simmäiset vuosiluokat antavat valmiuksia myöhempää oppimista ja kaikkia 

tulevia oppimisen polun vaiheita varten. (OPH 2014b.) Esiopetuksesta ensim-

mäiselle vuosiluokalle siirryttäessä oppimiskokonaisuudet muuttuvat oppiai-

neiksi. Tästä huolimatta opetus voi olla vuosiluokilla 1-2 lähes kokonaan 

eheytettyä kuten esiopetuksessa. (OPH 2014b.) Ensimmäisellä ja toisella vuosi-

luokalla toimintatavoissa korostuvat esimerkiksi leikillisyys, pelillisyys ja tari-

nallisuus (OPH 2014b), mikä on jatkumoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetukses-

ta. Se, mikä on huomionarvoista, on, että useimmat lapset kokevat noin 6-7-

vuotiaina kaksi institutionaalista siirtymää: varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

ja esiopetuksesta perusopetukseen.   

Sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen että perusopetuksen ohjaavat 

asiakirjat korostavat siirtymävaiheiden suunnitelmallisuuden tärkeyttä (ks. 

OPH 2016; OPH 2014a; OPH 2014b). Siirryttäessä esiopetuksesta perusopetuk-

seen on tärkeää, että tieto opetuksesta, oppimisen tuesta sekä oppilashuollon 

järjestämisestä siirtyvät lapsen mukana (OPH 2014a). Koulutuspolun eri vai-

heissa työskentelevien ammattilaisten tulee tuntea koulutusjärjestelmän vai-

heet, ohjaavat asiakirjat sekä keskeiset tavoitteet ja käytännöt. Lapsen turvalli-

suudentunne sekä oppimisen ja kasvun edellytykset voivat toteutua, kun siir-

tymä on ollut onnistunut. (OPH 2014a.) Onnistunut siirtymä edellyttää, että eri 

kasvatusyhteisöt tunnistavat siirtymät (huom. myös non-formaalit ja horison-

taaliset siirtymät) ja niiden haasteet. Vain näin voidaan luoda toimivia pedago-

gisia prosesseja, jotka tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. (Pyhältö, 

Karila & Lipponen 2013, 5.)  

Forss-Pennanen (2006) korostaa, että esi- ja alkuopetuksen opettajien väli-

sen yhteistyön rakentuminen vaatii aikaa ja sitoutumista yhteiseen tavoittee-
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seen, joka on laadukkaan ja yksilöllisen oppimispolun takaaminen lapselle. 

Opettajien keskinäinen tutustuminen, mahdollisuus yhteiseen suunnitteluun, 

toisen työhön tutustuminen sekä yhteisen vastuun jakaminen ovat keinoja, joil-

la tuohon tavoitteeseen voidaan pyrkiä (Forss-Pennanen 2006, 7-8).  

1.4 Siirtymien ja siirtymäkäytäntöjen vaikutus lapsen elämäs-

sä 

Lapsen elämässä tapahtuvia siirtymiä voivat olla esimerkiksi sisaruksen syn-

tymä, vanhempien ero ja kasvatuksellisiin ja koulutuksellisiin instituutioihin 

liittyminen (Niesel & Griebel 2005). Institutionaalisissa siirtymissä lapsen iden-

titeetti muovautuu kahdessa suunnassa: lapsi itse määrittää identiteettiään suh-

teessa uuteen yhteisöön ja ympäristöön, mutta myös uusi yhteisö ja ympäristö 

määrittävät lapsen identiteettiä. (Karila, Lipponen & Pyhältö 2013.) Tämä on 

linjassa Bronfenbrennerin (1979) ekologisen siirtymäajattelun kanssa: sen mu-

kaan lapsi muuttuu samalla, kun ympäristö muuttuu, mutta lapsi myös itse 

muuttaa sitä ympäristöä, jossa hän on osallisena.    

Siirtymiin on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä niiden onnistumisella on 

tutkitusti vaikutuksia lapsen myöhemmän elämän ja menestymisen kannalta. 

Esimerkiksi esiopettajien ja luokanopettajien lapselle antama tuki esiopetus-

vuoden aikana ennustaa nopeampaa taitojen kehittymistä esikoulusta ensim-

mäisen luokan keväälle (Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi & 

Nurmi 2010). Esiopetusvuoden aikana toteutetut pohjustavat toimenpiteet siir-

tymää ajatellen helpottavat lasten sopeutumista koulun uusiin sääntöihin, aika-

tauluihin ja opetukseen osallistumiseen (Corsaro & Molinari 2000). Siirtymä-

käytännöt vaikuttavat yleisesti ottaen lapsen kouluun sopeutumiseen (Margetts 

2002) ja lapsen koulusiirtymän aikana esiopettajien, luokanopettajien sekä van-

hempien välinen onnistunut yhteistyö ennustaa lapsen parempaa koulumenes-

tystä ensimmäisellä luokalla (Ahtola 2012). Lisäksi opettajien toteuttamat siir-

tymäkäytännöt ennen siirtymää ennustavat lasten parempaa sosiaalista kompe-

tenssia sekä vähempää ongelmakäyttäytymistä (LoCasale-Crouch, Mashburn, 
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Downer, & Pianta 2008). Nieselin ja Griebelin (2005) mukaan onnistuneet insti-

tutionaaliset siirtymät voivat olla keskeisessä asemassa luomassa lapsille ja 

vanhemmille sellaisia voimavaroja, joiden avulla he voivat selvitä myös tulevis-

ta haasteista.   

1.5 Lasten käsitykset institutionaalisista siirtymistä  

Lasten kokemukset ja käsitykset koulun alkamisesta eroavat toisistaan. Tämä 

johtuu esimerkiksi siitä, että lasten taustat eroavat toisistaan. (Rimm-Kaufman 

& Pianta 2000.) Toisaalta, vaikka lapsilla olisi täysin sama tausta, he voivat ko-

kea koulun aloittamisen silti täysin eri tavoin (Peters 2000). Lasten käsityksiä 

institutionaalisista siirtymistä on siis tutkittu myös aiemmin, vaikkakin paino-

tus on ollut vanhempien ja kasvattajien näkökulmissa. Eskelä-Haapanen, Lerk-

kanen, Rasku-Puttonen ja Poikkeus (2017) saivat selville, että esikouluikäisten 

lasten käsitykset tulevaan koulusiirtymään liittyen koskevat koulun muodolli-

sempaa opetusta, vertaissuhteita, opettajaa sekä toimintaympäristön mahdolli-

suuksia. Lasten käsitykset koulun aloitukseen liittyen liittyvät eniten ystävyys-

suhteiden säilyttämiseen ja luomiseen. Suhteeseen tulevaan opettajaan liittyy 

sekä positiivisia että negatiivisia odotuksia. Lapset odottavat haastavampia teh-

täviä innolla, mutta osoittavat myös huolta niissä pärjäämiseen. (Eskelä-

Haapanen ym. 2017.)    

Suomalainen siirtymätutkimus on ainakin osittain linjassa kansainvälisen 

siirtymätutkimuksen kanssa: esimerkiksi Dockettin ja Perryn (2004) mukaan 

australialaiset lapset liittävät koulusiirtymään ennen kaikkea oman asemoitu-

misensa sekä uudet säännöt. Vastaukset, jotka päätyivät asemoituminen-

kategorian alle, liittyivät pääosin ystävyyssuhteisiin ja niiden luomiseen. Kou-

lun sääntöjen tunteminen ja opettelu tuntui lapsille tärkeältä, jotta työskentely 

koulussa sujuu ja ongelmia voidaan välttää. (Dockett & Perry 2004.) Peters 

(2000) sai selville, että jo koulussa olevat lapset liittivät koulun alkamiseen pie-

nentyneen vapauden tunteen, opettajajohtoisuuden ja tarpeen "olla oikeassa”. 



13 
 

Tutkimuksessa selvisi myös, että lapset pitävät koulua rajoittavampana ja kont-

rolloivampana ympäristönä kuin päiväkotia (Peters 2000).   
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää esiopetusikäisten lasten käsityksiä 

liittyen esiopetussiirtymään ja tulevaan koulusiirtymään sekä lisäksi selvittää 

heidän tuottamiaan diskursseja suhteessa noihin siirtymiin. Tutkimuksen avul-

la etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Mistä asioista esiopetusikäiset lapset kertovat  

a) menneeseen esiopetussiirtymiin liittyen? 

b) tulevaan koulusiirtymään liittyen?  

 

2. Millaisia diskursseja esiopetusikäiset lapset tuottavat 

a)  menneeseen esiopetussiirtymään liittyen? 

b) tulevaan koulusiirtymään liittyen?  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimuksen konteksti 

Tämän tutkimuksen kontekstina etenkin toisen tutkimuskysymyksen myötä 

toimii diskurssintutkimus. Diskurssintutkimuksessa keskitytään merkityksiin 

eli siihen, millaisia merkityksiä aineistossa esiintyy, miten ne muuttuvat ja mitä 

merkityksiä ei ehkä mainita aineistossa lainkaan (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

luku 5). Diskurssintutkimuksessa ajatellaan, että kieli luo sosiaalista todellisuut-

ta, mutta myös sosiaalinen todellisuus vaikuttaa siihen, miten kieltä käytetään. 

Diskurssianalyysissä keskeisenä kohteena on siis kieli (Pietikäinen & Mäntynen 

2009, luku 1.)  

Diskurssintutkimuksessa kieltä ei ajatella vain lingvistisenä ilmiönä, jossa 

kieli on ainoastaan kieliopillisia sääntöjä, vaan sosiaalisena ja diskursiivisena 

järjestelmänä. Vaikka diskurssintutkimus keskittyy yleensä tutkimaan ihmisten 

todellista kielenkäyttöä todellisessa ympäristössä (Pietikäinen & Mäntynen 

2009, luku 1), diskurssianalyysiä voidaan tehdä myös ilman, että yritetään van-

gita aitoja vuorovaikutustilanteita esimerkiksi silloin, kun analysoidaan haastat-

teluaineistoa (Talja 1999). Diskurssianalyysissä tavoitteena on yhdistää kielen-

käytön mikrotaso kontekstien makrotasoihin (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

luku 5). Tämän tutkimuksen puitteissa se tarkoittaa sitä, että pyritään yhdistä-

mään lasten tuottama puhe siirtymistä laajempaan, esimerkiksi yhteiskunnalli-

seen, kontekstiin. 

Diskurssi on käsitteenä muuttuva ja se voi eri yhteyksissä saada erilaisia 

määritelmiä, ja tutkijan on tärkeää määritellä käsite omaa tarkoitustaan varten. 

Diskurssilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi puhetapaa, lausetta suurempaa kie-

lenkäytön yksikköä tai kielenkäyttöä tietyssä kontekstissa. (Pietikäinen & Män-

tynen 2009, luku 1.) Jørgensen ja Phillips (2002) määrittelevät diskurssin tietyn-

laiseksi puheen tavaksi ja ympäröivän maailman ymmärtämiseksi. Tässä tutki-
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muksessa diskurssilla tarkoitetaan tietynlaista kielenkäyttöä ja merkityksellistämi-

sen tapaa tietyssä tilanteessa.  

3.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tähän tutkimukseen osallistui yhden keskisuomalaisen päiväkodin esiopetus-

ryhmän kaikki lapset, jotka olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen, joi-

den vanhemmilta saatiin kirjallinen tutkimuslupa ja jotka olivat haastattelupäi-

vänä paikalla päiväkodissa. Yhteensä tutkimukseen osallistui 14 esiopetusikäis-

tä lasta. Tutkittavien lasten esiopetus järjestetään päiväkodin yhteydessä, jossa 

ei toimi samassa yhteydessä koulua.  

3.3 Aineiston keruu 

Ennen varsinaista aineistonkeruuta vierailin esiopetusryhmässä yhden aamu-

päivän ajan. Tuolloin kerroin lapsille, mitä tutkimus tarkoittaa, millaista tutki-

musta itse teen ja että tarvitsen tutkimukseni toteuttamiseksi esiopetusikäisiä 

lapsia kertomaan ajatuksiaan esiopetuksen aloittamisesta, esiopetuksen itses-

tään ja koulun alkamisesta. Lisäksi tutustuin lapsiin osallistuen ryhmän yhtei-

siin toimintoihin ja lasten leikkeihin tarkoituksenani tehdä itseäni tutuksi lapsil-

le etukäteen, sillä en tuntenut heitä entuudestaan. 

Varsinainen aineistonkeruu tapahtui haastattelumenetelmällä tutustumis-

käynnistä muutaman päivän kuluttua eräänä helmikuun päivänä vuonna 2019. 

Lasten haastattelemiseen on tärkeää valmistautua muutenkin kuin kysymysten 

suhteen. Tutkimushaastattelun keskeisin tarkoitus on tuottaa tutkittavasta ilmi-

östä uutta tietoa, mutta lapsia haastateltaessa tulee kuitenkin ymmärtää, että 

haastattelutilannetta, sen rakennetta ja mielekkyyttä tulee pyrkiä tarkastele-

maan myös lapsen näkökulmasta. (Roos & Rutanen 2014, 29-30.) Olin varannut 

haastattelujen tekemiseen rauhallisen ja lapsille tutun tilan. Lapsi sai valita, is-

tuuko hän sohvalle vai lattialle patjoille. Pyrin luomaan haastattelutilanteesta 

mahdollisimman luonnollisen ja keskustelunomaisen tilanteen, joka eteni mah-
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dollisimman hyvin lapsen ehdoilla. Vältin esimerkiksi puhumasta lapsille haas-

tattelusta. Sen sijaan kerroin, että tarkoituksena on jutella edellä mainituista tee-

moista, sillä haluan kuulla niistä lasten itse kertomana.  

Pyrin sensitiiviseen vuorovaikutukseen, jotta lapsi tuntisi olonsa miellyt-

täväksi ja turvalliseksi. Tarkkailin koko haastattelun ajan lapsen kehonkielestä 

ja puheesta hänen halukkuuttaan osallistua. Jos lapsi olisi osoittanut merkkejä 

siitä, ettei hän ole halukas osallistumaan, olisin keskeyttänyt haastattelun. 

Haastatelluista lapsista yksi kysyi haastattelun loppuvaiheilla - vaikuttaen hie-

man pitkästyneeltä - että milloin haastattelu loppuu. Tämän jälkeen saatoin 

haastattelun pian loppuun. Nauhoitin haastattelut tallentimelle. Lyhyin haastat-

telu kesti viisi minuuttia ja pisin 15 minuuttia. Keskustelu jokaisen lapsen kans-

sa alkoi kuitenkin jo ennen tallentimen päälle laittamista.  

3.3.1 Haastattelun kulku 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun, sillä 

koin sen palvelevan tarkoitustani parhaiten. Teemahaastattelussa ideana on 

rakentaa kysymykset tiettyjen ennalta päätettyjen teemojen ympärille. Teema-

haastattelu myös mahdollistaa tarkentavien kysymysten esittämisen ja syven-

tämisen sen mukaan, mitä haastateltava kertoo. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.) 

Pyrin muodostamaan kysymyksistä mahdollisimman avoimia, jotta en ohjaisi 

kysymyksenasettelulla lasta vastaamaan tietyllä tavalla. Olin kirjannut etukä-

teen ylös kysymyksiä ja etenkin niiden järjestystä, sillä haastattelussa liikuttiin 

menneessä, nykyisessä ja tulevassa ajassa. Lisäksi olin suunnitellut, että etenen 

kysymyksissä konkreettisesta kohti abstraktimpaa, jotta lapsen olisi helpompi 

ymmärtää kysymyksiä ja orientoitua keskusteluun.  

Esitin kaikille lapsille lähestulkoon samat kysymykset ja lapsesta riippuen 

keskustelimme jostain teemasta enemmän tai esitin jostain teemasta enemmän 

tarkentavia kysymyksiä. Aloitin kysymällä esiopetuksesta: mitä esiopetuksessa 

tehdään, mikä siellä on lapsen mielestä mukavinta ja mikä vähiten mukavaa. 

Tämän jälkeen kysyin, onko lapsi ollut ennen esiopetuksen alkamista jossain 

hoidossa, mitä hän sieltä muistaa, mikä siellä oli mukavinta ja mikä vähiten 
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mukavaa, sekä millainen tunne liittyi siirtymään edellisestä hoitopaikasta esi-

opetukseen. Lopuksi siirryimme keskustelemaan koulusiirtymästä: kysyin, tie-

tääkö lapsi, mihin kouluun hän on menossa, mitä hän tietää tulevasta koulusta, 

mitä hän arvelee, että koulussa tehdään, mitä hän odottaa koulun alkamisessa 

eniten ja mitä vähiten, millainen tunne hänellä on tällä hetkellä koulun alkami-

sesta sekä mitä muuta hän haluaa kertoa koulun alkamiseen liittyen.  

Roos ja Rutanen (2014) huomasivat, että lasten haastatteluille ominaista on 

muuntuvaisuus: lasten kerronta haastatteluissa oli moninaista, ja esimerkiksi 

haastatteluiden teemat ja intensiteetti vaihtelivat paljon. Tämä todentui myös 

tämän tutkimuksen aineistonkeruun osalta, sillä haastattelut erosivat melko 

paljon esimerkiksi kestoltaan ja intensiteetiltään: toiset lapset vastasivat lyhyesti 

esitettyihin kysymyksiin, kun toiset tuottivat puhetta haastattelijaa enemmän ja 

ohjasivat haastattelun kulkua omalla kerronnallaan.  

3.3.2 Tunnekortit haastattelun tukena  

Haastattelun tukena käytettiin neljää Mahti-tunnekorttia. Mahti-tunnekortit 

ovat Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisemat. Valitsin viidenkymmenen 

Mahti-kortin joukosta neljä korttia, jotka kuvaavat neljää yleisesti hyväksyttyä 

perustunnetta, jotka ovat ilo, suru, pelko ja viha. Perustunteiden olemassaolosta 

ja määrittelystä ollaan aikojen saatossa oltu erimielisiä. Kuitenkin yleisesti hy-

väksytty näkemys on, että tietyt universaalit perustunteet ilmenevät kaikkialla 

maailmassa ja että niiden perusta on biologinen (esim. Ekman & Cordaro 2011; 

Nummenmaa 2010). Ilo, suru, pelko ja viha ovat tunteita, joita pidetään perus-

tunteina useissa eri määrittelyissä ja teorioissa (Ekman & Cordaro 2011; Num-

menmaa 2010; Levenson 2011), mikä ohjasi valintani kohdistumista juuri näihin 

tunteisiin.  

Lasten on helpompi tunnistaa ja nimetä ja kuvailla yksinkertaisia tunteita, 

kuten iloa ja surua, kuin monimutkaisempia tunteita (Brechet, Baldy & Picard 

2009), minkä vuoksi valitsin mukaan vain neljä korttia. Camrasin ja Fatanin 

(2008, 294) mukaan lapsen emotionaalinen kehitys etenee siten, että ensin kehit-

tyvät juuri yksinkertaiset perustunteet, minkä jälkeen vasta alkavat kehittyä 
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monimutkaisemmat tunteet. Näin ollen oletin, että valitsemani tunnekortit pal-

velevat tarkoitustani, eli lasten haastattelun tukena toimimista, parhaiten. Tun-

nekorttien tarkoitus oli toimia kerronnan tukena ja apuna tunteiden sanoittami-

sessa etenkin niissä kysymyksissä, joissa pyysin kuvailemaan tunnetta. Tunne-

kortit toimivat tarkoitustaan palvellen: useat lapset kiinnittivät huomionsa heti 

esillä olleisiin tunnekortteihin ja alkoivat kertoa, mitä tunteita he niissä näkevät. 

Tunnekortit toimivat keskustelun tukena etenkin niillä haastateltavilla, jotka 

muuten olivat haastattelussa vähäsanaisempia.  

3.4 Aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin siten, ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen osalta tehtiin sisällönanalyysiä ja toisen tutkimuskysymyksen osalta 

aineisto analysoitiin diskurssianalyysillä. Painotus analyysin tekemisessä oli 

diskurssianalyysissä.  

Lähestymistapani sisällönanalyysiin oli aineistolähtöinen eli induktiivi-

nen. Induktiivisessa sisällönanalyysissä tulokset ja teoria johdetaan aineistosta 

itsestään toisin kuin teorialähtöisessä eli deduktiivisessa sisällönanalyysissä, 

jossa tarkoituksena on testata aikaisempaa teoriaa oman tutkimuksen avulla 

(Elo & Kyngäs, 2008). Mikään aikaisempi teoria ei siis ohjannut analyysiäni. 

Etenin siten, että ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla tein sisällönana-

lyysiä Tuomen ja Sarajärven (2018) aineistolähtöisen sisällönanalyysin mene-

telmiä mukaillen. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee niin, että aineiston 

litteroimisen jälkeen aineisto pelkistetään, sitten luokitellaan ja lopulta abstra-

hoidaan, jolloin luokittelun pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122-123).   

Aineiston litteroimisen jälkeen muodostin aluksi sisällöllisiä otsikoita, joi-

den alle aloin kerätä aineistosta pelkistettyjä ilmauksia, jotka liittyivät ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen. Näiden otsikoiden alle listasin ilmauksia (sano-

ja ja lauseita), joilla haastateltavat olivat vastanneet otsikoiden mukaisiin sisäl-

töihin. Ilmauksen perään kirjoitin, missä haastattelussa ilmaus esiintyy. Jos sa-
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ma ilmaus tai sisältö ilmeni useammassa haastattelussa, merkitsin ilmauksen 

perään merkinnän siitä, missä muussakin haastattelussa sama ilmaus nousi 

esiin. Laskin ilmausten esiintymisen siten, että vaikka haastateltava olisi sa-

maan sisältöön liittyen maininnut tietyn ilmauksen useampaan kertaan, laskin 

sen mukaan vain kerran.  

Seuraavaksi klusteroin eli luokittelin aineistoa. Yhdistin ilmauksia ala-

luokkiin niiden samankaltaisuuden perusteella. Tämän jälkeen muodostin ala-

luokille niiden sisältöjä kuvaavat nimet ja laskin kuhunkin alaluokkaan kuulu-

vien ilmausten määrän. Seuraavaksi siirryin tarkastelemaan tulevaa koulusiir-

tymää, eli otin käsittelyyn toisen tutkimuskysymyksen. Myös koulusiirtymän 

osalta muodostin otsikoita, joiden alle keräsin ilmauksia, minkä jälkeen luokit-

telin aineiston alaluokkiin ja laskin alaluokkiin kuuluvien ilmausten määrän. 

Jos olisin jättänyt analyysin pelkkään luokitteluun, olisi jäänyt huomioi-

matta paljon, sillä haastateltavien kerronta samastakin ilmiöistä oli hyvin mo-

ninaista. Seuraavaksi keskityinkin tarkastelemaan, miten aineistossa eri ilmiöis-

tä puhutaan, eli aloin tehdä aineistosta diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysini 

kohdistui toimijan eli lapsen ilmiöille tuottamiin merkityksiin. Huomioni ei siis 

varsinaisesti kohdistunut vuorovaikutukseemme, vaikka vuorovaikutustilanne 

onkin yksi konteksteista, joka tulee huomioida, vaan ensisijainen tavoitteeni oli 

löytää lasten vastauksista niitä puheen ja merkityksellistämisen tapoja, joilla he 

puhuivat esiopetus- ja koulusiirtymästä.  

Diskurssianalyysin tekemiselle on esitetty monia vaihtoehtoisia tapoja, ei-

kä ole olemassa yhtä varsinaista oikeaa tapaa tehdä diskurssianalyysiä (Potter 

2004). Yksi esimerkki diskurssianalyysin tekemisestä on, että ensin keskitytään 

yhden vastaajan vastauksiin, joista etsitään epäjohdonmukaisuuksia ja ristiriito-

ja. Seuraavaksi keskitytään etsimään säännöllisyyttä ja toistuvuutta kaikista 

vastauksista, ja viimeisenä määritellään ne oletukset ja lähtökohdat, jotka mää-

rittävät vastaajien tapaa puhua tutkittavasta ilmiöstä. (Talja 1999.) Keskityin 

ensin esiopetussiirtymään. Etenin siten, että etsin aineistosta kaikki ne kohdat, 

joissa haastateltavat puhuivat esiopetussiirtymästä ja jätin muun aineiston ym-

päriltä huomiotta. Luin jokaisen haastateltavan vastauksia ensin yksitellen et-
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sien vastauksista johdonmukaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. Seuraavaksi 

tarkastelin aineistoa enemmän kokonaisuutena etsien haastateltavien puheesta 

säännöllisyyttä ja toistuvuutta. Tämän jälkeen aloin muodostaa varsinaisia dis-

kursseja eli niitä puheen ja merkityksellistämisen tapoja, joilla haastateltavat 

puhuivat esiopetussiirtymästä. Löydettyäni diskurssit esiopetussiirtymän osalta 

tein samanlaisen analyysin niille aineiston kohdille, joissa puhuttiin koulusiir-

tymästä. Laskin haastateltavien tuottamat diskurssit siten, että vaikka tietty 

diskurssi olisi ilmennyt tietyn haastateltavan puheessa useamman kerran haas-

tattelun aikana, laskin sen mukaan vain kerran. 

Sekä sisällön- että diskurssianalyysin tekeminen edellytti useita aineiston 

lukukertoja. Eri vaiheissa luin aineistoa eri näkökulmista, pilkoin aineistoa osiin 

ja kokeilin erilaisia vaihtoehtoisia tapoja luokittelulle ja diskurssien löytämisel-

le. Analyysin tulos on siis tekemieni valintojen ja perustelujen tulos. Toisenlai-

set valinnat ja perustelut olisivat voineet tuottaa toisenlaisia tuloksia. Diskurs-

sintutkimuksessa aineisto on yksi yhtenä hetkenä kerätty edustus koko totuu-

desta. Tavoitteena ei siis edes ole pyrkiä tyhjentävään ilmiön kuvaukseen. (Pie-

tikäinen & Mäkinen 2009, luku 5.) 

3.5 Eettiset ratkaisut 

Tässä tutkimuksessa tutkittavat olivat lapsia. Se edellytti minulta tutkijana eri-

tyistä sensitiivisyyttä koko tutkimusprosessin ajan. Kun tutkija kohtaa tutki-

muskohteensa eli lapset niin sanotusti suoraan, tutkimuksen eettiset kysymyk-

set liittyvät ennen kaikkea siihen, miten lapsi kohdataan ja miten hänen kans-

saan työskennellään (Kallio 2010). Lapsia haastatellessani pyrin olemaan tietoi-

nen valtasuhteesta, joka voisi syntyä lapsen ja aikuisen välille. Pyrin siihen, ett-

en asettaisi itseäni tarpeettomaan valta-asemaan suhteessa lapseen: lapsen osal-

listuminen perustui vapaaehtoisuuteen, istuimme molemmat fyysisesti samalla 

tasolla ja lisäksi kuuntelin lasta arvostavasti ja kunnioittaen.  

En tuntenut tutkimukseen osallistuvia lapsia etukäteen. Sen vuoksi vierai-

lin ennakkoon yhden aamupäivän ajan esiopetusryhmässä. Tuolloin kerroin 
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lapsille tutkimuksestani ja tutustuin heihin osallistuen ryhmän yhteiseen toi-

mintaan ja lasten leikkeihin. Kerroin lapsille tutkimuksesta heidän ikätasonsa 

huomioon ottaen ja sellaisella kielellä, jonka he kykenivät ymmärtämään. Vie-

railun jälkeen olin lapsille jo hieman tuttu, minkä uskon tehneen heidän osallis-

tumisestaan miellyttävämpää kuin silloin, jos olisin haastattelupäivänä tavan-

nut lapset ensimmäistä kertaa. 

Tutkimusluvat tutkimuksen tekemiseen pyydettiin suullisesti lapsilta it-

seltään sekä kirjallisesti heidän huoltajiltaan ja kaupungilta. Tutkimuksen te-

kemisestä luotiin tietosuojailmoitus, johon tutkimukseen osallistuvien lasten 

vanhempien oli mahdollista tutustua etukäteen. Tarkkailin lasten halukkuutta 

osallistua tutkimukseen koko haastattelun ajan, ja mikäli joku lapsista olisi il-

maissut verbaalisesti tai non-verbaalisesti halukkuutensa lopettaa haastatteluun 

osallistuminen, olisin lopettanut haastattelun. Yksi lapsista esimerkiksi kysyi 

haastattelun loppuvaiheilla, milloin haastattelu loppuu, minkä jälkeen saatoin 

haastattelun pian loppuun.  

Valitsin yksilöhaastattelun pari- tai ryhmähaastattelun sijaan sen vuoksi, 

että uskon aineiston ja tulosten olevan siten luotettavampia. Pari- ja ryhmähaas-

tattelun riskinä olisi ollut, että toinen tai toiset lapset olisivat esimerkiksi voi-

neet vastauksillaan vaikuttaa haastateltavan omiin vastauksiin, vaikkakin kave-

rin kanssa osallistuminen olisi voinut tuntua sinänsä mieluisammalta. Jos yksi-

löhaastattelu olisi ollut haastateltavalle kynnyskysymys, olisin toki haastatellut 

lapsia myös pareittain. Kaikki lapset tulivat haastatteluun kuitenkin mielellään 

myös yksin.  

Tutkittavien suojaaminen ja anonymiteetti varmistettiin koko tutkimus-

prosessin ajan. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsiteltiin EU:n tietosuoja-

asetuksen ja kansallisen tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Haas-

tattelut äänitettiin erilliselle tallentimelle. Haastatteluja litteroitaessa poistettiin 

kaikki sellainen aineisto, josta haastateltava voitaisiin tunnistaa ja haastatelta-

vista käytettiin ainoastaan tunnisteita L1, L2, L3 ja niin edelleen. Aineistoesi-

merkeissä olevat etunimet ovat muutettuja. Kaikki haastatteluissa ilmennyt ar-
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kaluontoinen tieto tai sellainen tieto, josta haastateltava tai päiväkoti voitaisiin 

tunnistaa, on muutettu tai poistettu.   

Aineisto säilytettiin Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä 

koskevien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Haastatteluaineiston tarkasteluun 

tarvittiin käyttäjätunnus ja salasana. Aineisto hävitettiin, kun kandidaatintut-

kielma valmistui.  
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4 TULOKSET 

Tämän tulosluvun ensimmäisessä alaluvussa käsittelen ensimmäistä tutkimus-

kysymystä kuvaten, millaisia kuvauksia lapset tuottivat liittyen menneeseen 

esiopetussiirtymään ja tulevaan koulusiirtymään. Tämän jälkeen keskityn toi-

seen tutkimuskysymykseen kuvaten, millaisia diskursseja lapset tuottivat siir-

tymistä. Aineistoesimerkeissä haastattelijasta käytetään lyhennettä H ja lapsista 

lyhenteitä L1 - L14.  

4.1 Lasten kuvaukset siirtymistä 

4.1.1 Siirtymä esiopetukseen 

Lapset kuvasivat esiopetussiirtymään liittyen seuraavia asioita: muistot edellises-

tä hoitopaikasta, mukavinta edellisessä hoitopaikassa, vähiten mukavaa edellisessä hoi-

topaikassa sekä tunne siirtymässä esiopetukseen. Taulukossa 1 on eritelty muodos-

tetut alaluokat sekä kuhunkin alaluokkaan sisältyvien ilmausten määrä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Taulukko 1. Esiopetussiirtymän luokittelua 

 

Suurin osa haastateltavien muistoista koskien edellistä hoitopaikkaa liittyvät 

kavereihin ja toimintaan. Haastateltavat pitivät mukavimpana edellisessä hoi-

topaikassa toimintaa, esimerkiksi tiettyä leikkiä tai peliä. Sen sijaan suurim-

maksi alaluokaksi koskien kysymystä siitä, mikä oli vähiten mukavaa edellises-

sä hoitopaikassa, muodostui ”Ei mikään tai ei osaa sanoa” -alaluokka. Suurin 

osa vastaajista liittää lisäksi esiopetussiirtymään ilon tunteen.  

4.1.2 Siirtymä kouluun  

Koulusiirtymän osalta lapset kuvasivat seuraavia asioita: mitä tietää koulusta 

etukäteen, mitä ajattelee, että koulussa tehdään, mitä odottaa eniten koulun alkamisessa, 

mitä odottaa vähiten koulun alkamisessa sekä tunne koulun alkamisesta. Kuten en-
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simmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla, myös toisen tutkimuskysymyksen 

osalta laskin kuhunkin alaluokkaan sisältyvien ilmausten määrän. Luokat ja 

lukumäärät on esitetty Taulukossa 2.  

 

       Taulukko 2. Tulevan koulusiirtymän luokittelua 
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Suurin osa vastaajista ei tiennyt tulevasta koulusta juurikaan etukäteen. Kaikki 

paitsi yksi haastateltavista sen sijaan nimesi vähintään yhden asian, jota arvelee 

koulussa tehtävän. Vastaukset liittyivät pääasiassa läksyihin, tehtäviin ja sisäl-

töihin. Sen sijaan suurimmiksi alaluokiksi koskien odotuksia koulun alkami-

seen liittyen muodostui molempien kysymysten osalta ”Ei mitään tai ei osaa 

sanoa”. Suurimmalla osalla haastateltavista tulevaan koulusiirtymään liittyi 

ilon tunne.  

4.2 Lasten tuottamat diskurssit 

4.2.1 Siirtymä esiopetukseen 

Lapset tuottivat haastatteluissa esiopetussiirtymään liittyen kuusi diskurssia: 

jatkuvuus, tuttuus, vieraus ja epävarmuus, kasvu ja kehitys, vastuu sekä vapaus. Mo-

net diskurssit ilmenivät haastateltavien kerronnassa samanaikaisesti ja päällek-

käisinä. Taulukossa 3 on esitelty lasten tuottamat diskurssit, niiden keskeiset 

piirteet sekä ilmeneminen aineistossa.  

 

Taulukko 3. Esiopetussiirtymän diskurssit 

 

 

 



28 
 

Selvästi vahvin esiopetussiirtymään liittyvä diskurssi on jatkuvuus. Suurin osa 

haastateltavista oli siirtynyt esiopetukseen saman talon sisältä toisesta ryhmäs-

tä, mikä tuli ilmi monessa haastattelussa. Yhteensä kahdeksan haastateltavaa 

merkityksellisti esiopetussiirtymää jatkuvuuden kautta, kuten esimerkissä 1: 

 

Esimerkki 1 

H: -- kun sä syksyllä alotit täällä eskarissa, niin olitko sä sitä ennen jossain hoidossa tai 

päiväkodissa 

L13: Päiväkodissa 

H: Joo, olitko sä tässä samassa talossa vai jossain muualla 

L13: Samassa talossa mutta sitä ennen olin muussa 

-- 

H: Miltä se tuntui kun siirryit eskariin? Voit käyttää niitä kuvia apuna jos haluat 

L13: No se oli ihan samanlaista 

Haastateltava merkityksellistää kerronnallaan esiopetusta samanlaisena suh-

teessa aikaisempaan varhaiskasvatukseen. Hän tuottaa jatkuvuuden merkityk-

siä kertoessaan olleensa jo aikaisemmin samassa päiväkodissa ja että ”se oli 

ihan samanlaista”. 

Toiseksi vahvin esiopetussiirtymään liittyvä diskurssi on tuttuus, joka on 

monilta osin päällekkäinen jatkuvuuden diskurssin kanssa. Seuraavassa aineis-

toesimerkissä jatkuvuuden ja tuttuuden diskurssit ilmenevät samassa virkkees-

sä, ja lisäksi haastateltava merkityksellistää siirtymää myös kokonaan uuden 

diskurssin, kasvun ja kehityksen, kautta: 

 

Esimerkki 2 

L5: No se oli aika kivaa ku me välillä ku meistä melkein jo tuli eskareita nii me katottiin 

noitten vanhojen eskareitten semmosia elokuvia ja me tehtiin nyt omat semmoset 

Kertoessaan elokuvien tekemisestä haastateltava merkityksellistää siirtymää 

jatkuvuuden diskurssin avulla kuvaillessaan, miten käytäntö on jatkunut edel-

lisiltä eskarilaisilta heille. Tuttuuden diskurssi näkyy esimerkiksi haastateltavan 
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kuvaillessa ”noitten vanhojen eskareitten” toimintaa. ”Ku meistä melkein jo tuli 

eskareita” -ilmaus merkityksellistää haastateltavan kuvailua myös osaksi kas-

vun ja kehityksen diskurssia.  

Vierauden ja epävarmuuden diskurssiin liittyvät aineiston kohdat merki-

tyksellistävät esiopetussiirtymää vierauden ja epävarmuuden merkitysten kaut-

ta. Aineistoesimerkissä 3 haastateltavan kerronnassa kuuluu sekä vierauden ja 

epävarmuuden että tuttuuden diskurssit:  

 

Esimerkki 3 

L5: -- ku mä luulin eka et me oltiin siellä vanhassa ryhmässä mut ku me mentiin ekaa 

kertaa sinne jumppasaliin Viivin kaa nii ei se meistä kovin jännittävää ollu 

H: Niin kun se oli jo tuttu paikka 

L5: Nii 

Haastateltava kuvailee, miten hän luuli olevansa vanhassa ryhmässä (vieraus ja 

epävarmuus), mutta entuudestaan tuttuun jumppasaliin mentyään se ei ollut-

kaan kovin jännittävää (vaan tuttua). 

Vastuu-diskurssiin liittyvissä aineiston kohdissa kerronnan tapa kuvailee 

esiopetussiirtymään liittyvää vastuun lisääntymistä. Aineistoesimerkissä 4 

haastateltavan puheessa ilmenevät samanaikaisesti sekä vastuun, jatkuvuuden 

että tuttuuden diskurssit:  

 

Esimerkki 4 

L13: -- tehtäviä vaan tuli, mutta kaikki muut on ihan samaa (kuin aikaisemmassa päi-

väkotiryhmässä) 

Haastateltavan mukaan siirtymässä esiopetukseen kaikki muu pysyi samana 

(jatkuvuus ja tuttuus), mutta esiopetuksessa tuli tehtäviä (vastuu). Tässä aineis-

toesimerkissä jatkuvuuden ja tuttuuden diskurssit vaikuttavat olevan vahvem-

pia kuin vastuun diskurssi, mistä kertoo haastateltavan tapa käyttää ilmauksia 

”vaan” ja ”ihan”. 
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Yksi haastateltavista merkityksellisti esiopetussiirtymää vapauden kautta. 

Hän kuvaili, miten päiväuniaikaan uudet eskarilaiset saivat uudenlaisia va-

pauksia: 

 

Esimerkki 5 

L12: -- sillon kun me mentiin tänne (eskariin) nii me saatiin olla patjoilla, muut oli 

sängyillä, sitten me lähettiin ekana ja ne vielä jäi sinne, se oli kivaa 

Haastateltava tuottaa vapauden diskurssin kuvaillessaan, miten ”me saatiin” ja 

”sitten me lähettiin” ja verratessaan tätä kokemaansa vapautta suhteessa niihin 

muihin, joilla ei tällaisia vapauksia ollut.  

 

4.2.2 Siirtymä kouluun  

Koulusiirtymän osalta lapset tuottivat yhteensä seitsemän diskurssia: vieraus ja 

epävarmuus, tuttuus ja varmuus, vastuu ja velvollisuus, muutos, jatkuvuus, vapaus ja 

oikeus sekä huolestuneisuus. Taulukossa 4 on esitelty diskurssit, niiden keskeiset 

piirteet sekä ilmeneminen aineistossa. Koulusiirtymän osalta haastateltavien 

kerronnassa oli kuultavissa monenlaisia päällekkäisiä diskursseja. Diskurssien 

päällekkäisyys oli huomattavampaa kuin esiopetussiirtymän kohdalla. Dis-

kursseja oli toisinaan vaikeaa erotella toisistaan, sillä kerronnassa saattoi olla 

samanaikaisesti läsnä useitakin diskursseja. 
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Taulukko 4. Tulevan koulusiirtymän diskurssit 

 

Koulusiirtymän osalta vahvimmaksi diskurssiksi nousi vieraus ja epävarmuus. 

Jokainen haastattelu sisälsi kerrontaa, joka sisälsi vierauden ja epävarmuuden 

diskurssin, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä:  

 

Esimerkki 6 

H: No mitä sitten odotat vähiten koulun alkamisessa 

L6: Vähiten sitä että, hmm, että mistähän ovesta mä sitten meen 

H: Niin  

L6: Koska mä en tiedä mikähän reitti mulla on, mä saatan kävellä ehkä tai sitten mä 

saatan mennä ehkä vähän bussilla 

Haastateltavan kerronnassa vierauden ja epävarmuuden merkityksiä luo tapa 

puhua koulumatkasta ja koulurakennukseen menemisestä epävarmaan sävyyn, 

kuten ”mistähän ovesta”, ”en tiedä mikähän reitti”, ”saatan kävellä” ja ”ehkä 

vähän bussilla”.  

Seuraava, tuttuuden ja varmuuden diskurssi, käsittää sellaisia merkityk-

sellistämisen tapoja, joissa haastateltava kuvailee tulevan koulun tuttuutta ja 

etukäteistä tietämystä tulevasta koulusta. Tämä diskurssi on monilta osin pääl-
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lekkäinen edellisen diskurssin kanssa. Samassakin virkkeessä haastateltavat 

saattoivat kuvailla, että koulu on heille jollain lailla entuudestaan tuttu, mutta 

toisaalta he eivät tiedä siitä juurikaan. Seuraavassa esimerkissä haastateltavan 

kerronnassa korostuvat tuttuuden diskurssi sekä vierauden ja epävarmuuden 

diskurssi:  

 

Esimerkki 7 

H: Tiiätkö siitä koulusta jotain 

L3: Joo tiedän, mä oon käyny siellä aika monta kertaa 

H: Aijaa, miksi 

L3: Siksi koska kun mun isosisko on siellä 

H: Aa, eli oot käyny siellä ennenkin 

L3: Joo 

H: No mitä luulet että siellä koulussa tehdään 

L3: No tehään jotain läksyjä ainakin. En tiedä muuta 

H: Joo, millasia läksyjä luulet että siellä tehdään 

L3: No en tiedä yhtään läksyistä mitään, en oo kokeillu edes 

Edellinen aineistoesimerkki havainnollistaa hyvin diskurssien päällekkäisyyttä. 

Toisaalta haastateltava kertoo tietävänsä koulusta siskonsa kautta ja vierailleen-

sa siellä monesti (tuttuus ja varmuus), mutta toisaalta hän ei läksyjen lisäksi 

tiedä, mitä koulussa tehdään, eikä myöskään tiedä läksyistä mitään, koska ei ole 

kokeillut (vieraus ja epävarmuus). 

Melkein puolet haastateltavista merkityksellisti koulusiirtymää sellaisen 

puhetavan avulla, joka sisälsi kerrontaa vastuusta ja velvollisuuksista, kuten 

seuraavassa aineistoesimerkissä:  

 

Esimerkki 8 

H: Mitä sä luulet että siellä tehään siellä koulussa 

L2: Läksyjä 

H: Joo, mimmosia läksyjä 

L2: Matikkaa ja semmosta 
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H: Joo, mitä muuta sä luulet että siellä tehään ku läksyjä 

L2: Siellä täytyy olla, sinne minne menee nii siellä täytyy olla, leikkiä 

Haastateltava merkityksellistää koulusiirtymään liittyvää vastuuta ja velvolli-

suuksia sellaisella kerronnalla, jossa läksyjen tekemisen lisäksi velvoittavavia 

ovat myös tilat ja niissä pysyminen. Aineistoesimerkin viimeinen virke kuvaa 

hyvin sitä, miten haastateltava tuottaa kielellisesi vastuun ja velvollisuuden 

diskurssin käyttämällä kahdesti ilmausta ”täytyy olla”.  

Seuraava muodostamani diskurssi on muutos. Tähän diskurssiin sisälty-

vissä vastauksissa haastateltavat kuvailivat koulusiirtymään liittyviä muutok-

sia. Aineistoesimerkissä 9 haastateltava nojautuu puheessaan jälleen useam-

paan päällekkäiseen diskurssiin:  

 

Esimerkki 9 

L14: No, siellä (koulussa) tehään niitä (läksyjä) ja siis siellähän koko päivä ei oo ihan 

niinku täällä eskarissa että pääsee melkein koko päivän leikkimään vaan siellä ei saa 

leikkiä vaan luetaan kirjoista – 

Haastateltava samanaikaisesti merkityksellistää esiopetuksen vapautta suhtees-

sa koulun velvoittavuuteen ja kuvailee muutoksen diskurssin todetessaan, että 

”siellähän koko päivä ei oo ihan niinku täällä eskarissa”, eli haastateltavan mu-

kaan koulun ja esiopetuksen välissä tapahtuu jonkinlainen muutos.  

Toisaalta kaksi haastateltavista merkityksellisti koulusiirtymää myös jat-

kuvuus-diskurssin kautta. Tällöin kerronnassa ilmeni sellaisia merkityksellis-

tämisen tapoja, jotka liittyvät jonkinlaiseen jatkuvuuteen suhteessa tulevaan 

koulusiirtymään, kuten seuraavassa esimerkissä:  

 

Esimerkki 10 

L9: -- no mä sillee en tiiä oikeen ketä sinne (kouluun) tulee, mut kyllä mä yhen tiiän 

joka tulee, koska meillä on ollu kesästä asti niinkun samat ne säännöt, ettei tarvii käydä 

erikseen toista kysyy  
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Esimerkissä haastateltava tuottaa jatkuvuuden diskurssin kuvaillessaan, että 

hänen tuttunsa on tulossa samaan kouluun. Toisaalta yhteiset säännöt yhteisten 

näkemisten suhteen luovat tuttuuden merkityksiä, joten tässäkin aineiston 

kohdassa limittyy yhteen kaksi eri diskurssia.  

Vapaus ja oikeus -diskurssiin kuuluvissa vastauksissa kerronnassa oli 

kuultavissa sellaista puhetta, joka liittyi koulusiirtymään liittyviin uusiin va-

pauksiin ja oikeuksiin. Aineistoesimerkissä 11 haastateltava kertoo näistä va-

pauksista ja oikeuksista: 

 

Esimerkki 11 

H: Mitä sä odotat eniten siinä koulun alkamisessa 

L6: Sitä että -- mä saatan saada ton iltapäiväkerhon kun äiti laittaa mut  

-- 

L6: Ja myös että mä saatan saada sitte kausilipun 

-- 

L6: -- mä saatan tehä niin että mä meen yleensä sitten Niilon luokse bussilla -- jos mul-

la on kausilippu niin mä otan sen, niin sillä mä meen, nii siihen viereiseen pysäkkiin -- 

 

Aineistoesimerkissä vapauden ja oikeuden merkityksiä luo haastateltavan tapa 

kuvailla iltapäiväkerhon ”saamista” samoin kun kausilipun saamista bussilla 

kulkemiseen. Vapaus rakentuu etenkin haastateltavan tavasta kertoa valinnan-

vapaudestaan ”mä saatan tehä niin” -ilmauksen kautta. Siinä lapsi rakentaa 

itselleen vapautta ja toimijuutta valita erilaisista vaihtoehdoista.  

Kaksi haastateltavaa merkityksellistivät koulusiirtymää huolestuneisuus-

diskurssin kautta. Tämän diskurssin alle päätyneissä merkityksellistämisen ta-

voissa oli selvästi kuultavissa huolestuneisuutta, kuten seuraavasta esimerkistä 

huomaamme:  

 

Esimerkki 12 

L6: No mua vähän niinku pelottaa mennä uimaan sinne isoon altaaseen 
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Aineistoesimerkissä haastateltava luo kerronnallaan selvää huolestuneisuutta 

liittyen koulusiirtymään osatessaan nimetä pelon tunteen, joka kuitenkin kos-

kee vain yhtä yksittäistä kouluun liittyvää asiaa, isossa altaassa uimista. 
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5 POHDINTA 

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin esiopetusikäisten lasten käsityksiä sekä heidän 

tuottamiaan diskursseja liittyen esiopetussiirtymään ja tulevaan koulusiirty-

mään. Diskurssianalyysi analyysimenetelmänä sekä tunnekorttien käyttäminen 

haastattelun tukena toivat ilmiön tutkimiseen uudenlaista näkökulmaa. Tarkas-

teltaessa lasten vastauksia liittyen esiopetussiirtymään, huomataan, että suuri 

osa vastaajista (n. 40 %) tuotti puhetta kavereista. Huomionarvoista on, että ai-

noastaan yksi haastateltavista (7 %) mainitsi kaveri- tai vertaissuhteet koulusiir-

tymästä puhuttaessa. Tämä on uusi tulos, joka on ristiriidassa aikaisemman 

tutkimuksen kanssa (ks. esim. Eskelä-Haapanen ym. 2017; Docket & Perry 

2004). Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat nimesivät vähintään 

yhden asian liittyen siihen, mitä he ajattelevat, että koulussa tehdään. Puolet 

vastauksista (50 %) liittyi läksyihin, tehtäviin ja sisältöihin. Sen sijaan kysymyk-

seen siitä, mitä haastateltava odottaa koulun alkamisessa eniten ja mitä vähiten, 

ei saatu juurikaan vastauksia.  

Esiopetussiirtymän osalta lapset tuottivat kuusi diskurssia: jatkuvuus, tut-

tuus, vieraus ja epävarmuus, kasvu ja kehitys, vastuu sekä vapaus. Koulusiir-

tymän osalta diskursseja on seitsemän: vieraus ja epävarmuus, tuttuus ja var-

muus, vastuu ja velvollisuus, muutos, jatkuvuus, vapaus ja oikeus sekä huoles-

tuneisuus. Vahvimmat lasten tuottamat diskurssit esiopetussiirtymän osalta 

ovat jatkuvuus ja tuttuus. Näiden diskurssien muodostumiseen vahvimmiksi 

vaikutti se, että moni haastateltavista oli siirtynyt esiopetukseen saman talon 

sisältä. Lapsen koulun aloittaminen ei ole suuri kulttuurinen muutos, mikäli 

kasvuympäristöjen toimintakulttuurit ovat keskenään samansuuntaisia (Kari-

koski 2008), mikä kertoo jatkuvuuden merkittävyydestä. Toimintakulttuurien 

jatkuvuutta olisi siis tärkeää pyrkiä tukemaan myös koulusiirtymän osalta, jotta 

jatkuvuus olisi vahvemmin osa myös koulusiirtymää. Koulusiirtymän osalta 
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vahvin diskurssi on nimittäin vieraus ja epävarmuus. Kaikki haastateltavat loi-

vat kerronnallaan vierauden ja epävarmuuden merkityksiä. Tämä on merkittä-

vä tulos ja kertoo siitä, että koulun alkaminen on monelle vielä jäsentymätön ja 

vieras asia. Toki kuusi haastateltavaa (43 %) tuottivat myös koulusiirtymän 

osalta tuttuuden ja varmuuden diskurssin puheellaan, joten tämän tutkimuksen 

perusteella siirtymä kouluun näyttäytyy lapsille ainakin osin ristiriitaisena il-

miönä. 

Koulusiirtymään liittyen lapset tuottivat suhteellisen paljon puhetta myös 

lisääntyvistä vastuista ja velvollisuuksista. Vastuu ja velvollisuus -diskurssiin 

liittyvää kerrontaa tuotti yhteensä kuusi haastateltavaa (43 %), kun vastuusta 

esiopetussiirtymän kohdalla puhui ainoastaan kaksi haastateltavaa (14 %). Tu-

los kertoo siitä, lapset liittävät koulusiirtymään vastuiden ja velvollisuuksien 

lisääntymisen vahvemmin kuin esiopetussiirtymään. Myös muutos on diskurs-

sina melko vahva koulusiirtymän osalta, sillä neljä haastateltavaa (29 %) tuotti 

puhetta koulusiirtymän aiheuttamista muutoksista. Tämä saattaa kertoa juuri 

siitä, miten merkittävä siirtymä ja muutos koulun alkaminen lapselle on. Haas-

tateltavat tuottivat kerronnassaan usein päällekkäisiä diskursseja siten, että sa-

massakin virkkeessä kerronta saattoi vaihdella esimerkiksi tuttuuden ja var-

muuden sekä vierauden ja epävarmuuden diskurssien välillä. Tämä on diskurs-

sille tyypillistä ja kertoo toisaalta myös siitä, että lapsille siirtymät ovat moni-

naisia ilmiöitä, joista he tuottavat moninaisia diskursseja. 

Kun peilataan tämän tutkimuksen tuloksia suhteessa aikaisempaan tutki-

mukseen, huomataan, että tulokset ovat osittain yhteneviä, mutta osittain eriä-

viä aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Aikaisemmassa tutkimuksessa lap-

set ovat raportoineet käsityksiään koulun muodollisemmasta opetuksesta 

(esim. Eskelä-Haapanen ym. 2017). Tässä tutkimuksessa lapset tuottivat suh-

teellisen paljon kuvauksia ja diskursseja juuri uudenlaiseen vastuuseen ja vel-

vollisuuksiin liittyen. Toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa ystävyyssuhteet 

ovat näyttäytyneet lapsille merkittävässä roolissa koulusiirtymässä (esim. Eske-

lä-Haapanen ym. 2017; Docket & Perry 2004), mikä ei tullut ilmi tässä tutki-

muksessa. Tulee huomioida, että aikaisempaa tutkimusta aiheesta ei ole tehty 
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diskurssintutkimuksen keinoin, joten tulokset eivät välttämättä ole suoraan ver-

rattavissa toisiinsa.  

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa 

tulee keskittyä sisäiseen johdonmukaisuuteen eli koherenssiin. Tällöin voidaan 

arvioida esimerkiksi tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta, aineiston keruuta, 

aineiston analyysiä ja tutkimuksen raportointia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121-

123). Tämän tutkimuksen kohteena olivat institutionaaliset siirtymät lapsen nä-

kökulmasta. Tutkimuskohde on perusteltu, sillä aihetta on tutkittu lasten näkö-

kulmasta melko vähän. Tarkasti ja perustellusti kuvailtu tutkimuksen ja etenkin 

aineistonkeruun eteneminen lisännee tutkimukseni tulosten siirrettävyyttä ja 

näin ollen luotettavuutta. Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen 

tulokset ovat siirrettävissä myös toiseen ympäristöön (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

121). Lisäksi kahden eri analyysimenetelmän käyttö ja analyysin yksityiskoh-

tainen kuvaaminen niin ikään lisännevät tutkimuksen luotettavuutta. Ylipää-

tään koko tutkimuksen raportoinnissa on pyritty tarkkuuteen ja yksityiskohtai-

seen raportointiin.   

Kun pohditaan niitä tekijöitä, jotka saattavat heikentää tutkimukseni luo-

tettavuutta, nostan esiin haastattelukysymysten tarkkuuden sekä otoksen edus-

tavuuden. On tärkeää arvioida sitä, mittasivatko haastattelukysymykset sitä 

asiaa, jota haluttiin tutkia. Esiopetussiirtymästä kysyessäni olisin voinut kysyä 

vielä tarkemmin suoraan siirtymästä esiopetukseen, sillä kysymykset painot-

tuivat enemmän edelliseen hoitopaikkaan kuin varsinaiseen siirtymään.   

Karikosken (2008) tutkimuksen tulokset siitä, että siirtymä kouluun on 

vaikein päiväkodin yhteydessä esiopetuksen käyneillä lapsilla, on huomionar-

voinen oman tutkimukseni kannalta. Haastattelemieni lasten esiopetus järjeste-

tään päiväkodin yhteydessä, mikä saattaa vaikuttaa heidän tuottamiinsa ku-

vauksiin ja diskursseihin eri tavalla kuin sellaisten lasten, joiden esiopetus on 

järjestetty koulun yhteydessä. Tämän vuoksi tutkimuksen edustavuutta ja näin 
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ollen luotettavuutta olisi lisännyt se, että tutkimus olisi toteutettu useissa eri 

tavoin järjestetyissä esiopetusryhmissä. Toisaalta tutkimukseni on läpileikkaus 

yhdestä päiväkodin yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, minkä avulla 

pyrin saamaan syvällisempää ymmärrystä ilmiöstä yleistettävyyden sijaan. Li-

säksi on tärkeää ottaa huomioon, että aineistonkeruu sijoittui helmikuulle eli 

puoli vuotta ennen koulun alkamista. Tällöin siirtymä ei ole vielä yhtä ajankoh-

tainen kuin millaiseksi se tulee myöhemmin keväällä ja kesällä, jolloin koulussa 

on jo luultavasti käyty esimerkiksi tutustumassa. Lasten tuottamat käsitykset ja 

diskurssit tulevasta koulusiirtymästä olisivat luultavasti erilaisia koulusiirty-

män ollessa enemmän ajankohtainen. 

Tutkimushaastattelujen tukena käytettiin tunnekortteja. Tunnekorttien 

tarkoituksena oli toimia lapsen kerronnan tukena. Vaikutti siltä, että fyysiset 

kortit helpottivat monen lapsen kohdalla haastatteluun kiinnittymistä ja osallis-

tumista: niitä pystyi pitelemään kädessä ja niiden avulla kerronta tuntui lähte-

vän paremmin käyntiin, vaikkakin moni lapsista tunnetta kysyessäni ainoas-

taan osoitti tiettyä tunnekorttia osaamatta tai haluamatta kertoa siitä sen enem-

pää. Otin siis tutkimukseen mukaan tunneulottuvuuden, mutta en varsinaisesti 

tarkastellut tätä ulottuvuutta analyysissä. Tulee kuitenkin huomioida, että 

myös tunnekorttien käyttäminen on voinut vaikuttaa lasten tuottamiin käsityk-

siin ja diskursseihin joillain tavoin. Esimerkiksi kun jotkut haastateltavat lähti-

vät rakentamaan kerrontaansa tietyn tunnekortin pohjalta, tunnekortissa ollut 

tunne on voinut ohjata kertomaan tietynlaisia asioita ja tuottamaan tietynlaisia 

diskursseja.  

5.3 Käytännön sovellukset ja jatkotutkimushaasteet 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä esimerkiksi 

suunniteltaessa ja kehitettäessä instituutioiden välisiä siirtymäkäytäntöjä. Kaik-

ki tutkittavat tuottivat koulusiirtymään liittyen puhetta vieraudesta ja epävar-

muudesta. Lasten kokemia vierauden, epävarmuuden ja huolestuneisuuden 

kokemuksia voitaisiin melko helposti hälventää kuuntelemalla lapsia siirtymis-
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sä. Tässä tutkimuksessa yhtä lasta mietitytti, mistä ovesta kouluun kuljetaan ja 

toista isossa altaassa uiminen. Tällaiset epävarmuudet ja huolet varmasti selkiy-

tyvät ja helpottuvat, kun siirtymissä lasta kuunnellaan ja siirtymäkäytännöille, 

kuten kouluun tutustumiselle, tulevan opettajan tapaamiselle ja mietityttävien 

asioiden kysymiselle varataan aikaa.  

Jatkossa samaa ilmiötä tutkittaessa olisi tärkeää laajentaa aineistoa siten, 

että se tavoittaisi eri tavoin järjestettyyn esiopetukseen osallistuvat lapset. Täl-

löin otos olisi edustavampi. Lisäksi tässä tutkimuksessa keskiössä olivat for-

maalit, institutionaaliset siirtymät. Jatkossa voisi olla paikallaan tutkia myös 

non-formaaleja ja horisontaalisia siirtymiä. 

Tämän tutkimuksen avulla rakennettiin tietoa paitsi tutkittavasta ilmiöstä, 

niin myös lasten haastattelusta menetelmänä sekä lapsuudesta ylipäätään. Las-

ten haastattelut poikkesivat luonteeltaan paljon toisistaan. Ne vaihtelivat kestol-

taan ja intensiteetiltään. Toisinaan joku lapsista oli hyvin vähäsanainen tai pu-

hui epäselvästi, toisinaan joku uppoutui puhumaan elämästään ja arjestaan tai 

hauskuutti haastattelijaa kertomuksillaan. Tämän tutkimuksen tekeminen osoit-

ti, ettei lapsen haastattelemiseen voi valmistautua liian tarkkaa suunnitelmaa 

tekemällä, sillä haastattelutilanteet olivat hyvin erilaisia ja muuntuvia. Lapsuu-

dentutkimukselle tyypilliseen tapaan olin kiinnostunut lasten kerronnasta sel-

laisenaan. En arvottanut lasten vastauksia tai jättänyt mitään analyysin ulko-

puolelle, vaikka joku lapsista saattoikin vain pyrkiä vastauksillaan hauskuut-

tamiseen.  

Vaikka tutkimuksessa haastateltiin nimenomaan lapsia, jotta heidän nä-

kökulmansa saataisiin esiin, on tärkeää pohtia myös, mikä tutkimuksessa ja sen 

tuloksissa lopulta on lasten ääntä ja mikä tutkijan tulkintaa. Koska kerronta ra-

kentuu yhteisessä vuorovaikutuksessa, tutkija vaikuttaa tahtomattaankin ker-

rontaan ja näin ollen myös tutkimuksen tuloksiin (Roos & Rutanen 2014). Ko-

mulainen (2007) esittää, että lapsen ja aikuisen välisessä kohtaamisessa on aina 

monitulkintaisuutta ja että lapsen ”äänestä” puhuminen ei saa olla liian musta-

valkoista. Lasten näkökulman tutkimisessa tulisi käyttää moninaisia menetel-

miä ja huomioida myös niiden lasten äänen kuuluminen, joille puhuminen ei 
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ole luontevin tapa ilmaista itseään (Komulainen 2007). Tässä tutkimuksessa siir-

tymiä tutkittiin lasten näkökulmasta haastattelumenetelmällä, mutta jatkossa 

ilmiötä voitaisiin lähestyä menetelmällisesti eri lähtökohdista tai käyttämällä 

useita eri menetelmiä, jotta lapsen näkökulma saataisiin vielä paremmin esiin: 

lapset voisivat esimerkiksi toimia kanssatutkijoina piirtäen tai valokuvaten. 
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