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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista tukea esiopetus antaa kouluun siirtymiseen 
vanhempien näkökulmasta sekä miten yhteistyö vanhempien ja ammattikasvattajien välillä muuttuu 
siirtymässä. Tutkimuksessa keskityttiin vanhempien näkökulmaan siitä, millaista esiopetuksen pedagogiikka 
on, ja miten sen avulla tuetaan lapsia siirtymävaiheessa. Tutkimuksen teoriatausta koostui aiemmista saman 
aihepiirin tutkimustuloksista sekä siirtymän, pedagogiikan ja yhteistyön määritelmistä. 
Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2020 kyselylomakkeella, johon vastasivat sekä ensimmäisen luokan 

oppilaiden vanhemmat että esiopetuksessa olevien lasten vanhemmat. Vastaajat olivat samasta kaupungista 
ja instituutiot sijaitsivat lähellä toisiaan. Vastauksia kertyi yhteensä kuusi, joita kaikkia hyödynnettiin 
tutkimuksessa. Saadut vastaukset redusoitiin, jonka jälkeen ne analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä 
hyödyntäen. 
Tutkimustulokset esitettiin jaettuna neljään aihepiiriin, jotka tunnistettiin aineiston analyysissä. Nämä 

aihepiirit ovat vanhempien odotukset siirtymää kohtaan, esiopetuksen antama tuki siirtymässä, yhteistyö 
tukemassa siirtymää sekä kehityksen kohteet ja toiveet siirtymän käytäntöjä kohtaan. Tuloksista käy ilmi, että 
vanhemmat kokevat erittäin tärkeäksi esiopetuksen tarjoaman tuen itsenäisten sekä sosiaalisten taitojen 
harjoitteluun. Lapsen nopea itsenäistyminen herätti monessa vanhemmassa huolestumisen tunteita. Koulun 
ja esiopetuksen välillä toteutettu yhteistyö oli myös yksi tärkeistä aihepiireistä. Yhteistyössä vanhemmat 
kokevat olennaiseksi kouluympäristöön tutustumisen sekä lasta kuvailevien tietojen siirtämisen kouluun. 
Tämän lisäksi yhteistyön muutoksessa haasteelliseksi nähdään sen väheneminen sekä iso ero 

esiopetuksen ja koulun välillä. Vanhemmat kokevat, että he tukevat lasta siirtymässä esiopetuksen ja koulun 
kanssa yhteistyössä. Vastauksia verrattaessa aiempiin tutkimustuloksiin ja teoriaan löytyy ristiriita siitä, kenen 
vastuulla lasta kuvailevien tietojen siirtäminen on. Tästä päätellen velvollisuudet siirtymän aikana ovat 
epäselviä eri osapuolille. 
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1 JOHDANTO 

Koulun aloitus on merkittävä siirtymä lapsen elämässä, sillä se tuo usein 

mukanaan uusia sosiaalisia suhteita, koululaisen aseman sekä akateemisten 

taitojen painotuksen oppimisessa (Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013). Tässä 

tutkimuksessa selvitämme vanhempien näkemystä esiopetuksesta ja sen 

tarjoamasta tuesta lapselle siirtymään esiopetuksesta kouluun. Tutkimme 

siirtymän merkitystä vanhemmille sekä mahdollisia puutteita, joita esiopetuksen 

tarjoamasta tuesta löytyy. Lisäksi kiinnitämme huomiota vanhempien käsitykseen 

kodin ja ammattikasvattajien välisestä yhteistyöstä sekä sen muutoksesta 

siirryttäessä esiopetuksesta kouluun. 

Selvitämme kyselylomakkeen avulla ensimmäisen luokan vanhempien 

sekä esiopetuksessa olevien lasten vanhempien kokemuksia ja mietteitä 

aiheeseen liittyen. Vertailemme keskenään vanhempien vastauksia sekä 

tarkastelemme saamiamme tuloksia aiemmista tutkimustuloksista rakennetun 

teoreettisen viitekehyksen avulla. Keskitymme vanhempien näkökulmaan siitä, 

millaista esiopetuksen pedagogiikka on, ja miten sen avulla tuetaan lapsia 

siirtymävaiheessa. Tarkastelemme sitä, miten yhteistyön muutos siirtymän 

aikana näyttäytyy. Vanhemmat vastaavat kyselylomakkeeseen anonyymisti, 

joten vastaajia tai muita vastauksiin liittyviä henkilöitä ei pystytä tutkimuksen 

missään vaiheessa tunnistamaan.  

Tutkimus keskittyy pääasiassa vanhempien näkökulmaan siirtymästä 

esiopetuksesta kouluun ja siihen, millaisena esiopetuksen tarjoama tuki on heille 

näyttäytynyt. Lähestymme aihetta vanhempien näkökulmasta, sillä vanhemmilla 

on mahdollisuus olla mukana lapsen esiopetuksen 

toiminnassa kasvatuskumppanuuden kautta.  Lapsen koti ja vanhemmat ovat 

merkittäviä tekijöitä lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta (Ojala, 2020).  

Karikoski (2008) on tutkinut, miten lapsen olemus muuttuu kouluun 

siirtymisen yhteydessä ja miten esiopetuksen ja koulun ympäristöt muokkaavat 

lapsen asemaa. Aikaisempaa tutkimusta esiopetuksesta kouluun siirtymisen 
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kontekstissa on tehty oppimisympäristön muutoksesta (esim. Karikoski, 2008) 

sekä ammattikasvattajien yhteistyöstä koulun ja esiopetuksen välillä (Rantavuori, 

2019), joten rajasimme oman tutkimuksemme kohdistumaan erityisesti 

esiopetuksen pedagogiikkaan ja sen tuomaan tukeen. 

Lisäksi siirtymää on tutkittu esimerkiksi lasten kokemuksen sekä 

akateemisten taitojen kehittymisen näkökulmasta (Alijoki, 2006; Linnilä, 2006). 

Myös vanhempien näkökulmaa siirtymästä on tutkittu. Karikoski (2008) on 

käyttänyt vanhempia informantteina tutkiessaan oppimisympäristöjen 

muuttumista siirtymässä esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksessaan hän on 

käyttänyt viitekehyksenä Bronfenbrennerin (1979) ekologista teoriaa siirtymästä 

vaiheena, jossa ympäristön käsitys yksilöstä muuttuu. Tutkimuksemme asettuu 

ikään kuin tämän alle tarkentaen pedagogiikan merkitystä lasta tukevana 

elementtinä siirtymässä.  

Ojala (2020) toteaa, että esiopetuksen velvollisuus on pedagogisesti 

valmentaa lapsia kouluun siirtymiseen. Mielestämme esiopetuksen mieltäminen 

lapsen valmentamiseksi koulua varten on hyvin jyrkästi ilmaistu. On tärkeää 

tiedostaa, että siirtymässä tehdään koulu valmiiksi lapselle, eikä lasta valmiiksi 

kouluun (OECD, 2017). Tästä syystä olemme valinneet tutkimukseemme 

tarkasteltavaksi esiopetuksen pedagogiikan ja sen mahdolliset puutteet lapsen 

valmiuden arvioimisen sijaan. Ojalan (2020) mukaan siirtymä esiopetuksesta 

kouluun on merkittävä vaihe lapsen elämässä, mikä koskettaa lapsen lisäksi 

vanhempia. Siirtymän moniulotteisella vaikutuksella lapsen elämään voidaan 

perustella tämän tutkimuksen merkitys.  
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2 SIIRTYMÄ ESIOPETUKSESTA 
KOULUUN 

Tässä tutkimuksessa siirtymällä tarkoitetaan vaihetta, joka alkaa esiopetuksessa 

ja päättyy yksilöllisesti alkuopetuksessa, kun lapsi on sopeutunut uuteen 

toimintakulttuuriin ja ympäristöön koulussa. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. 

Kakvoulis, 1994; Ledger, Smith & Rich, 1998; Karikoski, 2008) on havaittu, että 

lapset kokevat esiopetuksen vapaana ja leikkisänä oppimisympäristönä, kun taas 

koulussa oppiminen käsitetään työnä. 

Koulua ja esiopetusta ohjaavien asiakirjojen painotukset ovat hyvin erilaisia. 

Karikoski (2008) kertoo, että esiopetuksen keskiössä ovat oppimisen harjoittelu 

ja siihen innostaminen. Esiopetuksessa keskitytään lapsen luontaiseen 

uteliaisuuteen. Koulun opetussisällön on taas kuvailtu suuntaavan 

yleissivistykseen (Opetushallitus 2014), samalla tavoitteellisen oppimisen ollessa 

tärkeässä asemassa (Ojala 2020). Erilliset opetussuunnitelmat, 

Esiopetussuunnitelma (2016) ja Perusopetussuunnitelma (2014), asettavat 

haasteita lapsen oppimisen seurantaan ja arviointiin, sekä saattavat vaikuttaa 

esimerkiksi tuen tarpeen jatkuvuuteen (Ojala, 2020).  

Edellä mainitut erot esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä tekevät 

siirtymästä merkittävän. Alkuopetus on osa perusopetusta ja sijoittuu näin ollen 

toimintakulttuurinsa puolesta lähemmäs peruskoulun käytäntöjä (Soini, Pyhältö 

& Pietarinen, 2013). Karikoski (2008) on kuvannut esiopetuksen ja alkuopetuksen 

välisiä eroja toimintakulttuurien välisenä kuiluna, jota pienentämällä siirtymää 

voidaan helpottaa. Hän selvittää tutkimuksessaan, että kynnys siirtymässä on 

huomattavasti pienempi, jos toimintakulttuurit eivät ole ristiriidassa keskenään. 

Toimintakulttuurien tulisi tukea toisiaan sillä tavoin, että vuorovaikutus sekä 

instituutioiden välillä että sisällä toimii. 

Koulun aloittamiseen liitetään erilaisia toimia, kuten uuden koulurepun 

hankkiminen ja kirjoitusvälineiden ostaminen (Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013). 
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Tämä kertoo mielestämme siitä, että koulun aloittaminen on suuri askel lapselle 

ja lapsen vanhemmille. Kotona on kiinnitettävä kouluun siirryttäessä eri tavalla 

huomiota esimerkiksi kotitehtäviin ja opastettava lasta toimimaan itsenäisemmin 

kuin päiväkodissa ja esiopetuksessa. Maija-Liisa Linnilä (2006) kertoo 

tutkimuksessaan siirtymän sijoittumisesta kahden erilaisen kasvatuskulttuurin 

väliin. Hänen mukaansa kouluun siirryttäessä näkemys lapsen asemasta 

ympäristössä muuttuu ja tähän sopeutuminen voi olla lapselle raskasta. 

Siirtymistä voidaan puhua horisontaalisina ja vertikaalisina siirtyminä. 

Horisontaalinen siirtymä tarkoittaa muutosta tai useita tapahtumia, jotka 

vaikuttavat lapsen kokemukseen hänestä itsestään. Vertikaalinen siirtymä 

tarkoittaa ennustettavissa olevaa siirtymää, joka tapahtuu usein eri instituutioiden 

välillä. (Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013.) Joillekin suureksi koettu siirtymä 

saattaa olla aikuisen vaihtuminen päiväkodissa, mikä voi vaikuttaa lapsen 

oppimiseen ja kehittymiseen. (Pyhältö, Karila & Lipponen, 2013.) Osalle lapsista 

aikuisten vaihtuminen saattaa olla vain osa arkea ja suureksi koetut siirtymät ovat 

toisiin toimintakulttuureihin siirtymisiä. Näin ollen kokemukset siirtymästä ja sen 

vaikutuksesta ovat yksilöllisiä. Siirtymät ovat usein sellaisia, joihin lapset eivät voi 

itse vaikuttaa (Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013). Siirtymä esiopetuksesta 

alkuopetukseen on yksi merkittävimmistä siirtymistä lapsen koulutaipaleella 

(Karila, Kivimäki & Rantavuori, 2013). Keskitymme tässä tutkimuksessa 

vertikaaliseen siirtymään, sillä tutkimme juuri instituutioiden välistä siirtymää 

esiopetuksesta kouluun. Tämä siirtymä on tiedossa ja ennustettavissa sekä 

lapsella että vanhemmilla. 

Tutkimukseemme osallistuneessa kaupungissa on otettu käyttöön 

työryhmiä, joiden tarkoituksena on helpottaa lasten siirtymää esiopetuksesta 

kouluun edistämällä joustavaa yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä. Muissakin 

kaupungeissa joustavuutta siirtymään on haettu erilaisten hankkeiden ja 

toimintamallien kautta. Eräässä suomalaisessa kaupungissa joustavassa esi- ja 

alkuopetus -hankkeessa tavoiteltiin sujuvan toimintamallin muodostamista, 

minkä avulla siirtymä helpottuisi ja yhteistyö instituutioiden välillä lisääntyisi 

(Karila, Kivimäki & Rantavuori, 2013). Joustavalla esi- ja alkuopetuksella voidaan 

päästä siirtymän tavoitteeseen, joka on joustava jatkumo esiopetuksesta kouluun 

(OECD, 2017). 
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Karila, Kivimäki ja Rantavuori (2013) toteavat siirtymän merkittävyyden 

johtuvan esimerkiksi odotusten muutoksesta siirtymässä. Esiopetuksessa ja 

perusopetuksessa on keskenään erilaiset tavoitteet ja tämä vaikuttaa pitkälti 

siihen, millaisena toimijana lapsi nähdään instituutiossa. Peruskoulussa lapsi 

nähdään tietoa omaksuvana yksilönä tavoitteiden valossa, kun taas 

esiopetuksessa lapsi nähdään kokonaisvaltaisena toimijana.  

Myös lasten kokemuksia tästä muutoksesta on tutkittu. Balduzzi, Lazzari, 

Van Laere, Boudry, Rezec, Mlinar ja McKinnon (2019) ovat tehneet siirtymästä 

kirjallisuuskatsauksen, jossa he ovat tarkastelleet vanhempien sekä lasten 

näkökulmia aiheeseen. Esiopetuksessa ympäristö ja arki ovat lasten tarpeiden 

mukaan joustavia, kun taas koulussa nämä ovat ennalta tarkkaan rajattuja. 

Tämän vuoksi lapset ovat kokeneet kouluun sopeutumisen haasteelliseksi.  

Ensimmäiselle luokalle mennessään lapset solmivat uusia 

ystävyyssuhteita, sillä usein kouluun siirtyy lapsia eri esiopetusyksiköistä. Tämän 

vuoksi siirtymä esiopetuksesta kouluun vaikuttaa oleellisesti lapsen 

ystävyyssuhteisiin ja sosiaaliseen ympäristöön. Ystävien avulla lapsi kokee 

kuuluvansa osaksi ryhmää, millä on tärkeä merkitys lapsen käsitykselle itsestään 

(Ojala, 2020). Karikoski (2008) kertoo, että siirtymässä lapsen asema muuttuu ja 

uudessa sosiaalisessa ympäristössä koulussa muodostetaan asema uudelleen. 

Tällainen haaste uuden aseman luomisesta voi olla lapselle raskasta. 

2.1 Siirtymä kouluun vanhempien näkökulmasta 

Vaikka siirtymä esiopetuksesta kouluun on iso muutos lapselle, muutoksen 

vaikutukset perheeseen ovat lähes yhtä suuret (Karikoski, 2008). Balduzzi ym. 

(2019) kirjallisuuskatsauksen mukaan vanhempien näkemys omasta 

vastuustaan siirtymässä muuttuu ja oma vastuu koetaan suuremmaksi, kun 

kokemusta siirtymästä on jo aiempien lasten kohdalla. Ensimmäistä kertaa 

siirtymävaihetta kokevan vanhemman odotukset taas huomattiin liittyvän 

enemmän lapsen tunnetaitojen kehittämiseen ja hoivatarpeisiin, joiden 

jäämisestä vähäiseksi oltiin huolissaan. Kirjallisuuskasauksesta (Balduzzi ym., 

2019) kävi ilmi, että vanhemmat kokivat aikaisen yhteistyön koulun kanssa 

hyväksi asiaksi. Lisäksi ajoissa aloitetun yhteistyön koettiin vähentävän huolta 

koulun aloittamisesta. 
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Lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun hänen arkirutiininsa muuttuvat ja 

koulun aloittaminen saattaa näkyä kotona esimerkiksi lyhentyneen päivän sekä 

kotitehtävien muodossa. Lapselta vaaditaan kouluun siirryttäessä paljon 

itsenäistä osaamista. Esimerkiksi koulumatkan kulkeminen saattaa tapahtua 

yksin ilman vanhempaa saattajana. Lapsen itsenäistyminen kouluun siirryttäessä 

on vanhemmalle hyvin tärkeää arjen sujuvuuden vuoksi (Karikoski, 2008).  

Vanhempien ja ammattikasvattajien välisessä yhteistyössä tapahtuu isoja 

muutoksia lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun. Päiväkodin ympäristössä 

yhteistyö on tiiviimpää ja tapaamisia on päivittäin lapsen haku- ja tuontitilanteissa. 

Vanhempien luottamus kouluun välittyy lapselle, jolloin on tärkeää, että 

vanhemmille tuodaan esille uutta toimintakulttuuria luottamuksen rakentumisen 

mahdollistamiseksi koulun ja kodin välille (Karikoski, 2008). Näin ollen kouluun 

siirryttäessä vanhempien ja ammattikasvattajien väliset tapaamiset vähenevät 

huomattavasti ja tällöin tarve luottamuksen muodostamiseen kodin ja koulun 

välille korostuu. 

Vanhemmat ovat tärkeässä asemassa siirtymässä, sillä he toimivat lapsen 

tietojen välittäjinä sekä puolestapuhujina. Heidän tietämyksensä on olennaista 

oppimisen jatkuvuuden ja lapsen kouluun sopeutumisen takaamisessa. 

(Karikoski, 2008.) Esimerkiksi lasten henkilökohtaista esiopetussuunnitelmaa 

kirjoittaessa vanhemmat saavat tuoda omat näkökulmansa ja toiveensa esiin 

lapsen esiopetusta koskien.  

Päiväkodin henkilökunta on vahvasti mukana lasten hoidossa ja 

kasvatuksessa (Alasuutari, 2003), jonka vuoksi kasvatus ei ole vain vanhempien 

vastuulla, vaan sitä tehdään yhdessä ammattikasvattajien kanssa. Alasuutarin 

(2003) mukaan vanhempien suhtautuminen opettajien auktoriteettiin ja kouluun 

on vuosien varrella muuttunut. Vanhemmat ovat kriittisempiä koulua kohtaan ja 

yhteistyö koulun kanssa puhututtaa enemmän kuin ennen. Väestöliiton 

toteuttamassa tutkimuksessa enemmistö vanhemmista on ollut sitä vastaan, että 

päiväkodille ja koululle lisättäisiin vastuuta lasten kasvattamisesta entisestään. 

(Alasuutari, 2003.) 

Alila ja Eskelinen (2014) ovat tutkineet, miten vanhemmat kokevat 

pystyvänsä vaikuttamaan varhaiskasvatukseen. Tutkimuksesta selviää, etteivät 

vanhemmat koe voivansa osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun 

ja kehittämiseen. Perusasteen koulutuksen käyneet kokevat, että he voivat 
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vaikuttaa toiminnan suunnitteluun enemmän kuin korkeamman koulutuksen 

saaneet. Vanhempien vastauksista varhaiskasvatuksen kehittämiskohteiksi 

nousivat esimerkiksi suuret lapsiryhmät. (Alila & Eskelinen, 2014.) Tästä 

päätellen vanhempien koulutuksella saattaa olla vaikutusta siihen, miten he 

kokevat siirtymän ja siihen liittyvän yhteistyön. 

Karikosken (2008) tutkimuksessa on todettu, että vanhempien luottamus 

saa aikaan myös lapsessa luottamusta koulun henkilöstöön. Vanhempien 

mietteet koulusta ja siirtymästä ovat siis tärkeitä, sillä niillä on vaikutusta lapsen 

mielipiteeseen. Balduzzi ym. (2019) kirjallisuuskatsauksen mukaan vanhempien 

ja opettajien välisellä luottamuksella on merkittävä vaikutus lapsen 

sopeutumiseen uuteen toimintaympäristöön. 

2.2 Onnistunut siirtymä esiopetuksesta kouluun 

Onnistuneessa siirtymässä koulu tukee lapsen kasvua ja on apuna lapsen 

itsenäistymisessä (Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013). Karilan, Lipposen ja 

Pyhällön (2013) mukaan onnistunut siirtymä edellyttää eri kasvatusyhteisöjen 

kykyä tunnistaa siirtymätilanteet sekä niihin liittyvät haasteet. Janus ja Offord 

(2000) ovat osoittaneet, että juuri esiopetuksesta kouluun suoritettavan siirtymän 

onnistumisen kannalta on olennaista tietynlaisen taitotason saavuttaminen 

esimerkiksi sosiaalisten kykyjen, kognitiivisen ja kielellisten taitojen sekä fyysisen 

terveyden osalta (Ojala, 2020). Ojala (2020) kertoo instituutioiden tavoitteiden 

välisen eron olevan ratkaisevassa asemassa siirtymän joustavuuden kannalta. 

Jotta siirtymä olisi onnistunut, tulisi tavoitteellisuutta tuoda enemmän 

esiopetukseen. Ojalan mukaan osaa perusopetuksen tavoitteista voisi aikaistaa 

jo esiopetukseen, jolloin tavoitteellisuus tulisi lapsille jo aiemmin tutuksi ja 

toisaalta osaa esiopetuksen tavoitteista voisi aikaistaa varhaiskasvatukseen.  

Soini, Pyhältö ja Pietarinen (2013) kertovat, että sosiaaliseen 

toimintaympäristöön sopeutumisella pystytään ennustamaan onnistunut siirtymä. 

Näin ollen siirtymätilannetta voidaan arvioida sen perusteella, miten lapsi on 

sopeutunut koulumaailmaan. Parhaimmillaan varhaiskasvatuksesta, 

esiopetuksesta ja koulusta tulisi saumaton jatkumo, joka tukee ja haastaa lasta 

(Pyhältö, Karila & Lipponen, 2013). 
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3 KESKEISET KÄSITTEET 

Tutkimuksemme keskeisiä käsitteitä ovat siirtymä esiopetuksesta kouluun, 

pedagogiikka sekä yhteistyö. Aikaisemmin käsittelimme siirtymää esiopetuksesta 

kouluun yhtenä kokonaisuutena. Perehdymme tässä kappaleessa 

pedagogiikkaan sekä yhteistyöhön tarkemmin. Tutkimuksemme teoriapohja 

rakentuu edellä mainittujen käsitteiden määritelmien sekä aiemman 

tutkimustiedon varaan. Tutkimuksessamme selvitämme pedagogiikan 

näyttäytymistä siirtymävaiheessa olevien lasten vanhemmille sekä vanhempien 

ja ammattikasvattajien välisen yhteistyön muuttumista siirtymässä 

esiopetuksesta kouluun.  

3.1 Pedagogiikka siirtymässä esiopetuksesta kouluun 

Tärkeimpänä pedagogiikan käsitteeseen liittyvät kasvatus ja opetus, joista 

kasvatusta painotetaan opetusta enemmän. Pedagogiikka näkyy 

varhaiskasvatuksessa tavoitteellisena toimintana, jonka avulla tuetaan lasten 

hyvinvointia ja oppimista kokonaisvaltaisesti. (Alila & Ukkonen-Mikkola, 2018.) 

Tutkimuksessa keskitymme juuri tämän kaltaiseen pedagogiikkaan ja sen 

tarjoamaan tukeen lapsille. Pedagogiikkaan kuuluu myös arviointi (Alila & 

Ukkonen-Mikkola, 2018), jonka avulla pedagogiikkaa voidaan kehittää. 

Pedagogiikan tavoitteena on se, että joku toinen haluaa toisen saavuttavan 

tietoja tai taitoja (Björklund & Ahlskog-Björkman, 2017), jotka perustuvat 

opetussuunnitelmaan (esim. Winter, 2020; OECD, 2017). Salmisen, Pakarisen, 

Poikkeuksen ja Lerkkasen (2017) mukaan pedagogiikkaa voidaan hyödyntää 

leikin kaltaisissa tilanteissa, joiden yhteydessä harjoitellaan erilaisia akateemisia 

taitoja kuten numeroita, kirjaimia tai viittaamista. Tässä kirjallisuudessa tutkijat 

yhdistävät pedagogiikan vahvasti kouluun. Mielestämme pedagogiikka on 

kuitenkin tärkeä osa esiopetusta, jossa leikki on pedagogiikan tärkein muoto. 

Lisäksi esiopetuksen pedagogiikkaan kuuluu opettajien sitoutuminen siihen, että 
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lapsista huolehditaan esiopetusajan lisäksi vanhempien töiden ajan (Björklund & 

Ahlskog-Björkman, 2017), eli lapset ovat oikeutettuja esiopetusikäisenä myös 

päivähoitoon. 

Koulun aloituksen lähestyessä lapsille tuodaan ilmi tuleva muutos. Fyysiset 

tilat ja toimintakulttuuri muuttuvat koulumaisemmaksi, jolloin esimerkiksi kirjaimia 

ja numeroita on nähtävillä esiopetuksen tiloissa. (Rutanen & Karila, 

2013.)  Alkuopetuksen ja esiopetuksen pedagogiikan eroavaisuudet riippuvat 

paljon yksittäisten instituutioiden ratkaisuista ja mahdollisesta yhteistyöstä 

instituutioiden välillä (Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2013). Ideaalitilanne olisi, että 

esiopetus ja alkuopetus tekisivät mahdollisimman paljon yhteistyötä, jotta koulun 

käytännöt olisivat lapsille jo ennestään tuttuja ja pedagogiikan saumaton 

jatkuminen instituutioiden välillä mahdollistuisi.  

3.2 Yhteistyö siirtymässä esiopetuksesta kouluun 

Kasvatuskumppanuus on yksi vanhempien ja ammattikasvattajien toteuttaman 

yhteistyön muoto varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Karilan (2006) 

mukaan lapsen vanhemmat ja ammattikasvattajat, eli kasvatusalalle 

kouluttautuneet ammattilaiset, kasvattavat lasta yhdessä lapsen parasta ajatellen 

edellyttäen kummaltakin osapuolelta vastavuoroisuutta. Vuorovaikutuksen avulla 

lapsen eri kasvatusympäristöt yhdistyvät tarkoituksena muodostaa eheä 

kasvuympäristö lapselle.  

Kuvaus vanhempien kanssa tehdystä yhteistyöstä muuttuu instituutioita 

koskevien asiakirjojen välillä. Perusopetussuunnitelmassa (2014) vanhempien 

kanssa tehtyä yhteistyötä on kuvattu suunnitelmatyöksi. 

Esiopetussuunnitelmassa (2016) yhteistyötä on puolestaan luonnehdittu 

useammalla eri tavalla ja huoltajien osallistaminen kasvatukseen on tuotu esille 

useasti.  Tästä voidaan päätellä yhteistyön muuttumista myös konkreettisesti. 

Vähentynyt yhteistyö saattaa vaikuttaa negatiivisesti kodin ja koulun välille 

syntyvään luottamussuhteeseen. Fabian (1999) kertoo vanhempien 

luottamuksen olevan todennäköisempää, jos he kokevat pystyvänsä 

vaikuttamaan lapsensa koulunkäyntiin, ja että koulun kasvattajat ottavat heidän 

näkökulmansa huomioon (Karikoski, 2008). On siis olennaista, että yhteistyön 

laatu säilyy, vaikka sen määrä vähenee.  
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Perusopetussuunnitelman (2014) mukaan vanhempien osallistuminen 

koulutyöhön ja sen kehittämiseen on olennainen osa toimintakulttuuria. Jotta 

yhteistyö olisi lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa 

parhaimmalla mahdollisella tavalla, vanhempien ja kasvattajien on tehtävä 

riittävästi yhteistyötä keskenään (Karila, 2006). Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

lisää kouluyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia (Perusopetussuunnitelma, 

2014). 

Kasvatuskumppanuutta ovat tutkineet esimerkiksi Arndt, Rothe, Urban ja 

Werning (2013). Heidän tutkimuksensa osoittaa, ettei vanhempien pedagoginen 

vastuu siirtymässä ole kovin selvä opettajille eikä vanhemmille. Tämän mukaan 

kasvatuskumppanuudessa ja vanhempien asemassa olisi siirtymän 

onnistumiseksi vielä paljon kehitettävää. (Laaksonen, 2014.) Yhteistyö ei ole 

onnistunutta, jos osapuolet eivät ole varmoja asemastaan siirtymässä. Karila 

(2006) on artikkelissaan todennut, että toimiva kasvatuskumppanuus tukee sekä 

vanhempia että ammattikasvattajia lapsen kasvatustyössä. Näin ollen onnistunut 

kasvatuskumppanuus ja tehty yhteistyö voi toimia tukena siirtymässä 

esiopetuksesta kouluun.  

Vanhempien ja ammattikasvattajien välillä käyty keskustelu keskittyy lapsen 

kehityksen osa-alueisiin (Lipponen & Paananen, 2013). Jos osapuolet eivät ole 

tyytyväisiä vuorovaikutukseen, syntyy reflektiivistä kommunikaatiota, eli 

kiinnitetään huomiota lapsen lisäksi vanhempien ja kasvattajien yhteiseen 

vuorovaikutukseen (Lipponen & Paananen, 2013). Vuorovaikutus rakentuu 

toimivaksi silloin, kun lapsi on yhteistyön kohteena ja vanhempien sekä 

kasvattajien suhde on tasavertainen tai rinnakkainen (Alasuutari, 2013). 

Varhaiskasvatuslaissa (2018/540) yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on 

se, että huoltajien kanssa toimitaan yhteistyössä lapsen kehitystä ja hyvinvointia 

tukien sekä tuetaan huoltajaa kasvatustyössä. Mielestämme tämä kuvaa hyvin 

ammattikasvattajien ja kodin välillä toteutettua yhteistyötä ja sen tavoitetta 

siirtymässä esiopetuksesta kouluun. ”Huoltajat ovat tärkeitä 

yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa” 

(Esiopetussuunnitelma, 2016, 14). 

Siirtymässä esiopetuksesta kouluun myös aikuisten välinen yhteistyö 

muuttuu. Vanhemmat saavat uudeksi yhteistyökumppanikseen koulun 

opettajineen. Eri instituutioiden rajapinnoilla toimiminen asettaa haasteita 
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yhteistyön toteuttamiseen. Tällöin kaikilta yhteistyön osapuolilta vaaditaan 

uudenlaiseen yhteistyöhön opettelemista. (Karila, Lipponen & Pyhältö, 2013.) 

Yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään jokaisessa koulussa. Yhteistyö on 

vaihtelevaa, sillä sen toteuttamiseen ja ylläpitoon on eri kouluilla eri tapoja. 

(Alasuutari, 2003.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Valitsimme tutkimukseemme kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän, jotta saamme 

kerättyä mahdollisimman tarkkaa kokemustietoa vanhemmilta. Saaranen-

Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

koostuu yleensä empiirisestä aineistosta, aiemmin tehdyistä aiheeseen liittyvistä 

tutkimuksista sekä tutkijoiden omista päätelmistä. Laadulliselle tutkimukselle on 

tyypillistä tutkittavien näkökulmien huomioiminen, aineistolähtöisyys sekä 

hypoteesittomuus. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Tämän pohjalta 

olemme toteuttaneet tutkimuksemme kvalitatiivisena. 

Päädyimme kyselylomakkeeseen (Liite 1) aineistonkeruumenetelmänä, 

jolla mahdollistetaan useamman vastauksen kerääminen, anonymiteetin 

varmistaminen sekä itsenäinen vastaaminen. Valitsimme kyselylomakkeeseen 

avoimia kysymyksiä, jotta saimme vastaajilta henkilökohtaista kokemustietoa 

aiheesta sekä heidän omat mielipiteensä esille vastauksissa. Kuten Valli (2018) 

on kehottanut, kiinnitimme erityistä huomiota kysymysten muotoiluun, jotta 

vastaajat ymmärtäisivät kysymykset samalla tavalla kanssamme. Vallin (2018) 

ohjeiden mukaan kiinnitimme huomiota myös siihen, että kysymykset olisivat 

mahdollisimman yksiselitteisiä sekä siihen, että ne eivät olisi johdattelevia.  

Kysely toteutettiin syksyllä 2020, joten esiopetus ja alkuopetus olivat 

vastaushetkellä alkuvaiheessa. Päädyimme tekemään tapaustutkimuksen 

otannan pienen koon vuoksi. Tapaustutkimuksessa voidaan ottaa huomioon 

useampia tapauksia (Vilkka, Saarela & Eskola, 2018), joita tässä tutkimuksessa 

on yhteensä kuusi. Tapaustutkimuksessa pyritään lisäämään tietoa tutkittavien 

näkökulmasta aiheeseen kuitenkaan yleistämättä saatuja tuloksia (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). 
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4.2 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista tukea esiopetus tarjoaa 

alkuopetukseen siirtymään vanhempien näkökulmasta sekä miten yhteistyö 

vanhempien ja ammattikasvattajien välillä muuttuu siirtymässä. 

Kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä varmistettiin se, että vanhemmat saivat 

vastata kysymyksiin oman näkemyksensä mukaan. 

Tutkimuksessamme on kaksi tutkimuskysymystä, joita ovat: 

1. Miten esiopetuksen tarjoama tuki näyttäytyy lapsen vanhemmille 

siirtymässä esiopetuksesta kouluun? 

2. Miten vanhemmat kokevat yhteistyön muutoksen siirtymässä 

esiopetuksesta kouluun vanhempien ja ammattikasvattajien välillä? 

Tutkimuskysymysten myötä tutkimus on rajattu kuvaamaan vanhempien 

näkökulmaa. Vanhemmat ovat tärkeitä toimijoita siirtymän aikana, sillä he 

tuntevat lapsensa parhaiten ja toimivat lapsen pääkasvattajina riippumatta siitä, 

onko lapsi esi- vai alkuopetuksessa (Karikoski, 2008). Näin ollen saamme 

siirtymän vaikutuksista ja mahdollisista kehityskohdista vanhemmilta luotettavaa 

kokemustietoa kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksessa vertaillaan aineistosta 

löytyviä mahdollisia vastakohtia. 

4.3 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimuksessamme on kyselylomakkeen avulla kerätty tietoja tutkimukseen 

osallistuneilta vanhemmilta, joiden lapset ovat tällä hetkellä esiopetuksessa tai 

alkuopetuksessa. Kyselylomakkeen kysymykset on muotoiltu siten, että 

vastausten perusteella saadaan kuva vanhempien omasta näkemyksestä 

esiopetuksen tarjoamasta tuesta. 

Lähetimme tutkimukseemme osallistuvan koulun rehtorille ja päiväkodin 

johtajalle alustavan kyselyn sähköpostitse siitä, olisivatko vanhemmat 

kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Rehtori ja johtaja välittivät viestin 

edelleen vanhemmille. Sähköpostissa kehotimme halukkaita osallistujia olemaan 

yhteydessä suoraan meihin. Haimme kaupungilta tutkimusluvan, jonka jälkeen 

lähetimme kyselylomakkeen halukkaille osallistujille. Tutkimukseen osallistuneet 
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henkilöt ovat yhdestä esiopetusta toteuttavasta yksiköstä sekä yhdestä 

alakoulusta, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan.  

Teimme kyselylomakkeen käyttämällä QualtricsXM -ohjelmaa. Ohjelman 

avulla saimme lähetettyä kyselylomakkeet henkilökohtaisesti vastaajille siten, 

että vastaukset tallentuivat ohjelmaan anonyymisti. Ohjelman avulla varmistimme 

sen, että emme missään tutkimuksen vaiheessa pystyneet yhdistämään 

henkilöitä kyselylomakkeiden vastauksiin.  

Kyselylomakkeeseen muotoilimme kysymyksiä teoriaa hyödyntäen 

tarkoituksenamme saada vastauksia tutkimuskysymyksiimme sekä tietoa 

vanhempien näkökulmasta keskeisten käsitteiden valossa. Pedagogiikka-

käsitteen muutimme kyselylomakkeeseen sanaksi tuki, jolla varmistimme sen, 

että vastaajien erilaiset käsitykset ja ymmärrykset pedagogiikasta eivät ohjaile 

vastauksia. Sana tuki kuvastaa mielestämme esiopetuksen tarjoamaa 

kokonaisvaltaista tukea, sisältäen monia eri osa-alueita, kuten sosiaalisia ja 

fyysisiä ympäristöjä sekä hyvinvointia tukevia toimia. Koimme olennaiseksi avata 

vastaajille siirtymäkäsitteen jo alustavassa kyselyssä tutkimukseen 

osallistumisesta. Tällä varmistimme sen, että tutkielmamme on helpommin 

lähestyttävä ja vanhemmille ymmärrettävä käsitteiden ollessa selitettynä. 

Lähestyimme tutkimusta siirtymän onnistumisen kannalta, mutta vastauksia 

analysoidessamme tärkeämmäksi aiheeksi nousi tehdyn yhteistyön muutos. 

Rajasimme tutkimuskysymyksen siirtymän onnistumisesta yhteistyön 

tarkasteluun, jolloin saimme tuotua vanhempien näkökulman yhteistyön 

muuttumisesta entistä paremmin esille. 

4.4 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksemme keskittyy lapsiin liittyviin asioihin, mikä tuo omia erityispiirteitä 

eettisten ratkaisujen tekemiseen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin tietoisesti juuri 

pedagogiikka, eikä esimerkiksi lasten suoriutuminen. Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta (2012) on määritellyt tutkimusetiikan seuraavasti: ”—

tutkimusetiikalla tarkoitetaan eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen 

noudattamista ja edistämistä tutkimustoiminnassa sekä tieteeseen kohdistuvien 

loukkausten ja epärehellisyyden tunnistamista ja torjumista kaikilla tieteenaloilla. 

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut ovat erottamattomia.” 
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(Sarajärvi & Tuomi (2018, 111.) Tämän pohjalta tutkimusta tehdessämme 

kiinnitimme erityistä huomiota henkilöllisyyksien salaamiseen, sillä tämä oli 

tärkeä tekijä erityisesti kyselylomakkeiden vastauksia kerättäessä. 

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ovat olleet yhteydessä suoraan 

meihin, jolloin päiväkodin tai koulun henkilökunta eivät ole tietoisia tutkimukseen 

osallistuneista. Vastaajien anonymiteettiä suojellaksemme jätimme 

tutkimuksesta pois tiedot kaupungista, instituutioista ja nimistä. QualtricsXM-

ohjelman avulla varmistimme sen, ettei vastausten ja vastaajien yhdistäminen ole 

edes meille mahdollista. Valli (2018) kertoo kirjallisuudessaan, että 

kyselylomakkeissa kysytään usein taustakysymyksiä, joiden avulla tiedustellaan 

vastaajien taustojen yhteyksiä vastauksiin. Tässä tutkimuksessa emme juurikaan 

tarvinneet vastaajien taustatietoja. Kysyimme vanhemmilta kyselylomakkeen 

ensimmäisenä kysymyksenä, onko heidän lapsensa aloittanut koulun, minkä 

avulla pystyimme ryhmittelemään vastaukset. Kartoitimme kyselylomakkeessa 

myös lapsen esiopetusyksikön nimen, mutta päätimme jättää nimitiedot 

tutkimuksen ulkopuolelle vastaajien ja instituutioiden anonymiteettiä 

kunnioittaaksemme. Näin ollen koulun aloitus oli ainut taustatieto, joka oli 

tutkimuksemme kannalta relevantti ja jota vastauksia analysoidessamme 

hyödynsimme. 

Tutkimusta toteuttaessamme eettinen näkökulma tuli ottaa huomioon jo 

kyselylomaketta muodostaessa. Kaikki kysymykset kyselylomakkeella oli 

vapaaehtoisia eli vastaaja sai itse valita, mihin kysymyksiin halusi vastata. Lisäksi 

kiinnitimme huomiota siihen, että kysymyksiin vastaaminen ei saata vastaajaa 

huonoon valoon. Tutkimustuloksia analysoidessamme jätimme vastauksista pois 

kaikki tunnistetiedot, joilla vastaajat pystyttäisiin identifioimaan. Tätä 

tukeaksemme valitsimme vastausten tarkasteluun analyysiyksiköksi ryhmät 

emmekä erillisiä vastaajia. 
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5 AINEISTO 

Teimme tapaustutkimuksen siirtymästä esiopetuksesta kouluun vanhempien 

näkökulman kontekstissa. Aineistona tutkielmassamme on ensimmäisen luokan 

vanhempien sekä esiopetuslaisten vanhempien kyselylomakkeella 

kerättyjä vastauksia eräästä kaupungista. Kaikki vanhemmat ovat vastanneet 

anonyymisti avoimeen kyselylomakkeeseen, joka on lähetetty heille 

sähköpostitse linkin avulla. Aineistoa vertaamme aiemmin esittelemäämme 

teoriaan siirtymästä. 

Alustavassa kyselyssä tutkimukseen osallistumisesta halukkaita vastaajia 

oli seitsemän. Näistä vastauksista tutkimuksen kannalta relevantteja oli kuusi, 

joista kolme oli ensimmäisen luokan oppilaiden vanhempia ja kolme 

esiopetuksessa olevien lasten vanhempia. Jokainen osallistuja oli vastannut 

kaikkiin kysymyksiin. 

5.1 Metodologinen lähestymistapa 

Analysoimme vastauksia aineistolähtöisen sisällönanalyysin metodein. 

Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysi on hyvin yleinen analyysitapa, sillä 

se mahdollistaa ihmisten kokemusten analysoinnin (Sarajärvi & Tuomi, 2018). 

Sisällönanalyysin avulla saamme vertailtua aineiston sisältöjä sekä tuotua 

vanhempien kokemuksia esille. Aineistolähtöisyys analyysissä mahdollistaa 

ilmiön tutkimisen juuri vanhempien näkökulmasta. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä analyysiyksiköt tunnistetaan suoraan aineistosta ja 

teoreettinen tausta ei vaikuta analyysin lopputulokseen, vaan analyysi on 

aineistolähtöistä (Sarajärvi & Tuomi, 2018). Olemme vastauksia 

analysoidessamme noudattaneet juuri tämän kaltaista aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä. 

Toteutimme aineiston sisällönanalyysin Sarajärven ja Tuomen (2018) 

teoksessa olevan laadullisen tutkimuksen analyysirungon perusteella. 



 

20 

Ensimmäiseksi teoksessa kehotettiin päättämään, mikä aineistossa on 

kiinnostavaa. Tämän jälkeen valikoidaan sisällöt, jotka kuuluvat kiinnostavaan 

aihepiiriin, muiden vastausten jäädessä pois tutkimuksesta. Seuraavaksi 

aineiston sisältö luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään, jonka jälkeen 

kirjoitetaan yhteenveto analyysistä. (Sarajärvi & Tuomi, 2018.) Valitsimme näistä 

teemoittelun, sillä tämän avulla vastauksia pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten 

aineistosta nousevien aihepiirien mukaan. Sen avulla saamme myös tuotua 

vastaajien ajatuksia esille liikaa pelkistämättä tai muuttamatta niitä. 

Teemoittelussa aineisto jaetaan ensin ryhmiin, jonka jälkeen vastauksista aletaan 

etsiä samaan aiheeseen liittyviä piirteitä. (Sarajärvi & Tuomi, 2018.) Olemme 

kvantifioineet aihepiirien perusteella aineistoa, jotta voimme tuoda esille eri 

teemojen ilmentymistiheyden aineistossa. Kvantifiointi on tekstin sisällön 

kuvaamista määrällisesti, mitä voidaan käyttää apuna laadullisessa 

sisällönanalyysissä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

5.2 Aineiston analyysi 

Aloitimme aineiston analyysin siirtämällä vanhempien vastaukset QualtricsXM-

ohjelmasta erilliseen Word-tiedostoon, jolloin pystyimme käsittelemään 

vastauksia sujuvammin. Valitsimme analyysiyksiköiksi koululaisten ja 

esiopetuksessa olevien lasten vanhempien vastaukset. Käytämme 

analysoidessamme näistä ryhmistä nimityksiä kouluvanhemmat ja 

esiopetusvanhemmat, jotka jaottelimme ensimmäisen kysymyksen vastauksen 

perusteella. Kyselylomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä vanhemmat 

valitsivat, onko heidän lapsensa tällä hetkellä esiopetuksen vai alkuopetuksen 

piirissä. Tähän pohjautuen jatkoimme analyysiä tutkimalla vastauksia ryhminä 

yksittäisten vastausten sijaan.  

Tämän jälkeen ryhmittelimme kyselylomakkeen kysymykset ja vastaukset 

aihepiireittäin neljään eri ryhmään. Ryhmien muodostuksessa käytimme apuna 

värikoodausta, jonka avulla jaottelimme kysymykset eri aihepiireihin. Tämän 

jälkeen redusoimme eli pelkistimme vastaukset aihepiireittäin ja etsimme 

kouluvanhempien sekä esiopetusvanhempien vastauksista samankaltaisuuksia 

ja eroavaisuuksia. Viimeisenä vaiheena yhdistimme aiempia tutkimustuloksia 

sekä teoriaa saamiimme tuloksiin. 
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Taulukko 1. Kyselylomakkeen kysymykset aihepiireittäin 

Kyselylomakkeen kysymykset Ryhmät 
Millaisia odotuksia teillä on/oli 
siirtymän (esiopetuksesta 
alkuopetukseen) suorittamisesta? Vanhempien odotukset siirtymää 

kohtaan Millaisia odotuksia teillä on/oli 
esiopetuksen antamasta tuesta 
siirtymävaiheeseen? 
Miten koulun aloittamisen tukeminen 
näkyy/näkyi esiopetuksen 
toiminnassa? Perustele. Esiopetuksen antama tuki 

siirtymässä Millaisesta toiminnasta näette 
esiopetuksen olevan vastuussa koko 
siirtymäprosessissa ja sen 
onnistumisessa? Perustele. 
Millaista yhteistyötä toivotte 
esiopetuksen tekevän alkuopetuksen 
kanssa? Perustele. 

Yhteistyö tukemassa siirtymää 

Koetteko/Koitteko yhteistyön 
ammattikasvattajien kanssa 
muuttuvan siirtymässä? Miten? Onko 
tämä hyvä/huono asia? 
Onko/Oliko yhteistyötä esi- ja 
alkuopetuksen välillä toteutettu 
mielestänne riittävästi? Miksi/miksi ei? 
Miten ehdotuksiinne tai toiveisiinne on 
vastattu liittyen siirtymävaiheeseen 
esiopetuksesta alkuopetukseen? Kehityksen kohteet ja toiveet 

siirtymän käytäntöjä kohtaan Mikä on mielestänne suurin 
kehityksen kohde liittyen 
koulusiirtymään? Miksi? 
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6 TULOKSET 

Tässä osiossa esitämme kyselylomakkeilla saatujen vastausten tulokset, jotka 

olemme ryhmitelleet neljään eri aihepiiriin; vanhempien odotukset siirtymää 

kohtaan, esiopetuksen antama tuki siirtymässä, yhteistyö tukemassa siirtymää 

sekä kehityksen kohteet ja toiveet siirtymän käytäntöjä kohtaan (ks. Taulukko 1). 

Tulosten yhteydessä liitämme aiemmin esittelemämme teorian tuloksiin. Tämän 

jälkeen kerromme, miten tutkimuksen tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin. 

6.1 Vanhempien odotukset siirtymää kohtaan 

Kouluvanhempien vastauksissa tärkeänä odotuksena oli mainittu lasta 

kuvailevien tietojen siirtäminen instituutioiden välillä erityisesti tuen tarpeesta. 

Sen lisäksi tärkeäksi nähtiin koulusta myönteisen kuvan välittäminen lapsille sekä 

selkeät ohjeet koulun aloituksesta vanhemmille. Näistä tärkeimmäksi kuvailtiin 

lapsen tietojen siirtymistä alkuopetukseen. 

Kummiluokkatoiminta koettiin hyvänä tutustumiskeinona kouluun. 

Kummiluokkatoiminnan merkitystä tukee Karikosken (2008) tutkimuksen 

havainto toimintakulttuurien suuresta muutoksesta ja sen pienentämisen 

merkityksestä siirtymää helpottavana tekijänä. Uuden toimintakulttuurin tutuksi 

tekeminen kummiluokkatoiminnan avulla pienentää juuri tätä kyseistä eroa ja 

helpottaa lapsen siirtymää esiopetuksesta kouluun. 

”Lapsella oli esikoulussa kummiluokka koulusta. Eskarilaiset kävivät 
koulussa kummiluokkansa vieraana ja koululaiset kävivät vieraana 
eskarissa. Se oli mukavaa tutustumista kouluun --.” (kouluvanhempi) 

Esiopetusvanhempien vastauksissa mainittiin odotus yhteistyöstä 

esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Sen lisäksi tärkeiksi odotuksiksi nousivat 

itsenäisen toiminnan vahvistaminen, kouluympäristöön tutustuminen ja 

sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Vastauksissa oli mainittu itsenäisen 

toiminnan vahvistaminen useilla eri tavoilla. Vanhemmat perustelivat odotuksiaan 
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itsenäisen toiminnan harjoittelusta omalla huolella lapsen itsenäisestä 

kulkemisesta kouluun. Esiopetukseen kuljetaan vanhemman kanssa, kun taas 

kouluun kuljetaan täysin yksin. Tämä muutos koettiin suurena. Soini, Pyhältö ja 

Pietarinen (2013) kuitenkin toteavat, että parhaassa tapauksessa siirtymä 

esiopetuksesta kouluun on lapsen itsenäistymisen tukena ja tarjoaa lapsen 

kehitykselle sopivia haasteita.  

Yhteen kootuista vastauksista nousi esille selkeitä teemoja. Sekä 

kouluvanhemmat että esiopetusvanhemmat nostivat esille sosiaalisten taitojen 

harjoittelun siirtymän aikana. Kouluvanhempien vastauksissa eriteltiin 

sosiaalisten taitojen harjoittelun tärkeys, vaikka akateemisten taitojen puolesta 

olisi ollut jo aikaisemmin valmis siirtymään alkuopetuksen piiriin. 

Kouluvanhemmat erittelivät sosiaalisista taidoista tärkeimmiksi ystävien 

löytämisen ja sosiaaliseen yhteisöön kuulumisen. Ojalan (2020) mukaan 

ystävyyssuhteiden muodostaminen vaikuttaa lapsen kokemukseen itsestään 

osana ryhmää. 

Analyysissä yhdeksi teemaksi tunnistettiin toimintaympäristön tunteminen. 

Kun koulu oli esiopetuksen lähistöllä, ongelmia ei koettu syntyvän. 

Esiopetusvanhemmilla odotuksena siirtymää kohtaan oli juuri koulun 

ympäristöön tutustuminen. Balduzzi ym. (2019) ovat kirjallisuuskatsauksessaan 

tuoneet esille, että koulussa toimintaympäristöä ei pystytä muokkaamaan lapsen 

tarpeiden mukaan samalla tavalla kuin esiopetuksessa, joka perustelee 

ympäristön tuntemisen tärkeyttä. Kouluvanhemmat mainitsivat, että kokiessaan 

siirtymävaiheen uudemman kerran toisen lapsen kautta, se ei jännittänyt yhtä 

paljon kuin ensimmäisellä kerralla. Tätä tukee Balduzzin ym. (2019) ajatus siitä, 

että kokemuksen jo omaavat vanhemmat toivoivat esiopetukselta eri asioita kuin 

ensikertaa siirtymävaiheessa olevien lasten vanhemmat (ks. 2.1 Siirtymä kouluun 

vanhempien näkökulmasta).  

6.2 Esiopetuksen antama tuki siirtymässä 

Kouluvanhemmat mainitsivat esiopetuksen kanssa tehtävän yhteistyön olevan 

tiivistä ja samalla siirtymää tukevaa. Karilan (2006) artikkeli vahvistaa tämän 

toteamalla, että riittävän tiivis yhteistyö mahdollistaa lapsen kasvun tukemisen. 

Vastauksissa esiopetuksen oletettiin toimivan tiedonvälittäjänä koulun ja kodin 
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välillä siirtymän yhteydessä. Kouluvanhemmat kokivat, että vastuu lapsen 

tukemisesta siirtymässä on koulun, kodin ja esiopetuksen yhteinen. Näiden 

lisäksi osana esiopetuksen vastuuta katsottiin olevan koulun henkilöstöön ja 

ympäristöön tutustuminen. Kouluvanhemmat kokivat, että esiopetuksesta saatu 

tuki itsenäiseen toimintaan sekä ryhmässä työskentelyyn oli tärkeää. Myös 

itseluottamuksen tukeminen, numeroiden ja kirjainten harjoittelu sekä 

kaveritaidot mainittiin osaksi esiopetuksen toimintaa. Näitä piirteitä vahvistava 

toiminta voidaan mieltää lapsen kokonaisvaltaiseksi kasvattamiseksi, joka on 

Alilan ja Ukkonen-Mikkolan (2018) mukaan pedagogiikan laajin tarkoitusperä.  

”Lapsen itseluottamusta ja kaveritaitoja tuettiin. Lapsi sai työskennellä 
itsenäisesti ja ryhmässä niin eskarilaisten kuin pienempienkin kanssa oppien 
huolehtimaan myös heistä. Lapsen arvostus näkyi kaikessa toiminnassa ja 
hänen osallisuutensa toteutui hyvin. Normaalit kirjaimet, numerot ja muut 
vastaavat taidot otettiin myös hyvin haltuun.” (kouluvanhempi) 

Esiopetusvanhemmat kokivat, että esiopetuksen vastuulla on itsenäisten 

taitojen opettelu ja erilaisten vastuiden harjoittelu. Vastapainoksi itsenäisen 

toiminnan harjoittelulle vanhemmat kokivat, että ryhmässä toimimisen harjoittelu 

on tärkeää, sillä sitä ei pystytä kotona harjoittelemaan. Esiopetusvanhemmat 

kokivat tarkkojen tietojen siirtämisen tärkeäksi, jotta koulu pystyisi vastaamaan 

lapsen tarpeisiin yksilöllisesti. Tästä esimerkkinä oli mainittu ystävyyssuhteiden 

huomioonottaminen. Osana esiopetuksen tukea koettiin olevan myös eskarikirjan 

tekeminen sekä akateemisten taitojen harjoitteleminen.  

Eroavaisuuksia vastauksista löytyi muutama. Kouluvanhempien 

vastauksissa mainittiin itseluottamuksen tukeminen esiopetuksen tehtävänä. 

Itseluottamuksesta ei kuitenkaan ollut mainintaa esiopetusvanhempien 

vastauksissa. Esiopetusvanhemmilla nousi useamman kerran esille 

akateemisten taitojen merkitys osana esiopetusta ja sen tarjoamaa tukea 

siirtymään. Kouluvanhemmilla akateemiset taidot mainittiin vain kerran. 

6.3 Yhteistyö tukemassa siirtymää  

Kouluvanhempien vastausten mukaan yhteistyö ammattikasvattajien ja 

vanhempien välillä koki muutoksen lapsen siirtyessä esiopetuksesta 

alkuopetukseen. Esiopetuksessa yhteistyötä koettiin olevan paljon, jopa 

päivittäin, mutta alkuopetuksesta yhteyttä vanhempiin pidettiin vain silloin, kun 
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yhteydenottoon oli tarvetta. Tämän vanhemmat kokivat uutena opeteltavana 

asiana. Tätä muutosta kuvaa hyvin asiakirjojen (Esiopetussuunnitelma 2016; 

Perusopetussuunnitelma 2014) välillä tapahtuva muutos vanhempien kanssa 

tehtävän yhteistyön luonteesta (ks. 3.2 Kasvatuskumppanuus siirtymässä 

esiopetuksesta kouluun). 

Kouluvanhemmat haluaisivat olla enemmän mukana ja tukena oppimisessa 

ja uusissa tilanteissa, mutta yhteistyön vähentymisen vuoksi sitä ei koettu 

mahdolliseksi. Yhteistyötä kasvattajien ja vanhempien väliltä täytyy kuitenkin 

löytyä, jotta pystytään takaamaan lapselle hyvät edellytykset kokonaisvaltaisen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen (Karila, 2006).  

Yhteistyön vähentymisestä johtuen haasteeksi koettiin se, ettei kotona 

tiedetä yhtä paljon opetuksessa tapahtuvista asioista kouluun siirtymisen jälkeen. 

Vastaajien mukaan tämä vaikuttaa kotona tarjottuun apuun kouluasioihin liittyen. 

Useassa vastauksessa yhteistyön vähenemisen koettiin johtuvan siitä, että 

opettajalla ei ole resursseja antaa henkilökohtaisesti tietoa lapsen kuulumisista. 

Kohtaamiset henkilöstön ja vanhempien välillä vähentyivät kouluun siirryttäessä, 

ja tämän koettiin vaikuttavan yhteistyön vähentymiseen. 

”Suuri opeteltava asia vanhemmalle onkin, että ei enää päivittäin saa tietoa 
siitä, miten lapsella menee. Tämä on ihan ymmärrettävää, että opettajalla ei 
siihen aikaa ole.” (kouluvanhempi) 

”Eskarissa yhteydenpitoa oli paljon sekä ryhmä- että lapsitasolla: Kuulimme 
päivän ja viikon tekemiset. Lapsen onnistumiset ja harjoittelun kohdat. 
Koulussa yhteydenpito on huomattavasti vähäisempää: tieto tulee 
ryhmätasolla tai koko koulun infoina. Yksilökohtaista infoa saamme vähän. 
Vanhempana ei tule kysyttyä -- viesteillä tai soitoilla, vaikka mahdollisuus 
olisi.” (kouluvanhempi) 

”Ekaluokan aloittaminen on kuitenkin iso asia myös vanhemmalle ja 
kiinnostaa kovasti, miten lapsella koulussa menee.” (kouluvanhempi) 

Esiopetusvanhemmat eivät osanneet vastata vanhempien ja ammattikasvattajien 

välisen yhteistyön muuttumiseen vain esiopetuksen perusteella, mutta koulun ja 

esiopetuksen välinen yhteistyö oli aloitettu kummiluokkatoiminnalla jo syksyn 

aikana. Tämän lisäksi esiopetusvanhemmat mainitsivat, että käytössä on 

yhteinen ruokala koulun kanssa. Esiopetusvanhemmat toivoivat, että 

esiopetuksessa olevat kävisivät tutustumassa koulun tiloihin. 

Kummiluokkatoimintaa ei mainittu näissä vastauksissa kouluvanhempien 
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toimesta, vaikka toiminta koettiin tärkeänä siirtymän odotuksista kysyttäessä. 

Kouluvanhemmat kokivat yhteistyön olevan riittävää sen vähentymisestä 

huolimatta. Tämän koettiin tarkoittavan sitä, että lapsi on itsenäisempi. 

”Olisi kiva, jos eskarilaiset tutustuisivat koulun tiloihin, silloin ei tarvitsisi 
jännittää uutta ympäristöä.” (esiopetusvanhempi) 

”Kummiluokka toiminta kuulostaa täydelliseltä! -- tällainen on tosi hieno juttu 
että koulu tulee tutuksi tutussa ja turvallisessa ympäristössä.” 
(esiopetusvanhempi) 

6.4 Kehityksen kohteet ja toiveet siirtymän käytäntöjä kohtaan 

Vanhemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä siirtymän toteutukseen. Tarvetta ja 

ehdotuksia muutoksiin ilmaistiin vain muutama. Kouluvanhempien vastauksissa 

tuotiin esiin toive siitä, että vanhempia otettaisiin enemmän mukaan 

siirtymävaiheeseen. Tästä mainittiin esimerkkinä ryhmäkokojen pienentäminen, 

jotta vanhempien henkilökohtainen tiedottaminen mahdollistuisi. Tyytymättömyys 

ryhmäkokoihin ilmeni myös Alilan ja Eskelisen (2014) tutkimuksessa, jossa 

vanhempien mielestä varhaiskasvatuksen kehittämisen kohteena olivat suuret 

lapsiryhmät. Vastauksissa kouluvanhemmat toivoivat, että tiedottaminen 

siirtymäprosessista ja sen kulusta kouluun siirryttäessä säilyisi, vaikka 

näkeminen henkilökunnan kanssa vähenee. Vanhemmat osoittivat ymmärrystä 

sen suhteen, etteivät resurssit tähän välttämättä riitä. 

Esiopetuksen aikana vanhemmat kokivat saaneensa kattavasti vastauksia 

kouluun liittyviin kysymyksiin. Tässäkin aihepiirissä vanhemmat nostivat esille 

huolen nopeasta itsenäistymisestä ja liikkumisesta yksin kouluun. Esiopetukseen 

kulkeminen ja sieltä lähteminen tulee tehdä vanhemman kanssa, kun taas 

kouluun lapsi kulkee matkat itsenäisesti. Pyhältö, Karila ja Lipponen (2006) ovat 

tuoneet esille, että siirtymän esiopetuksesta kouluun tulisi haastaa lasta 

sopivasti. Näin ollen muutos itsenäiseen kulkemiseen ei tulisi olla lapselle liian 

iso haaste. 

”Lapsen itsenäinen kulkeminen kouluun ja sieltä kotiin kun eskarissa 
suorastaan vaaditaan vanhemman tägääminen sisään/ulos. Siinä on raju 
ero.” (esiopetusvanhempi) 
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6.5 Miten esiopetuksen tarjoama tuki näyttäytyy lapsen 
vanhemmille siirtymässä esiopetuksesta kouluun? 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenämme oli ”Miten esiopetuksen tarjoama tuki 

näyttäytyy lapsen vanhemmille siirtymässä esiopetuksesta kouluun?”. Neljästä 

aihepiiristä tämän kysymyksen alle sijoittuivat vanhempien odotukset siirtymää 

kohtaan, esiopetuksen antama tuki siirtymässä sekä kehityksen kohteet ja toiveet 

siirtymän käytäntöjä kohtaan. Näistä aihepiireistä esille nousivat itsenäisten 

taitojen tukeminen, koulun ja esiopetuksen välinen yhteistyö sekä sosiaalisten 

taitojen harjoittelu. 

Sekä esiopetus- että kouluvanhempien vastauksista käy ilmi, että 

esiopetuksen tarjoama tuki sosiaalisiin taitoihin ja niiden kehittämiseen oli 

arvostettua. Sosiaalisten taitojen harjoittelu koettiin akateemisia taitoja 

tärkeämmäksi, eikä akateemisia taitoja mainittu vastauksissa yhtä useasti.  

Itsenäisten taitojen tukeminen oli vanhempien näkökulmasta esiopetuksen 

tehtävä. Vanhemmat kokivat, että koulussa lapset toimivat paljon itsenäisemmin, 

esimerkiksi kulkevat kouluun yksin, jolloin itsenäistyminen on välttämätöntä. 

Tämän lisäksi ruokalassa toimimisen opettelu on esiopetuksen tehtävä, johon 

auttaa yhteinen ruokala koulun kanssa. Itseluottamuksen tukeminen nähtiin 

osana itsenäisiä taitoja. Näiden taitojen vastapainoksi ryhmätyöskentelytaitojen 

harjoittelu koettiin tärkeäksi. 

Esiopetuksen tekemä yhteistyö koulun kanssa oli tärkeä tuki siirtymässä. 

Vanhemmat toivoivat, että esiopetuksesta siirrettäisiin kouluun mahdollisimman 

paljon tietoja, jotta opettajat pystyisivät tarjoamaan lapsille mahdollisimman 

yksilöllistä opetusta. Koulun ympäristöön tutustuminen ja kummiluokkatoiminta 

nähtiin osana esiopetuksen ja koulun yhteistyötä, jonka vanhemmat kokivat 

tärkeäksi.  

”Että eskari opet antaisivat mahdollisimman paljon tietoa kouluun lapsesta 
että he voisivat hyödyntää tietoa ryhmäjaossa sekä opettajavalinnassa.” 
(esiopetusvanhempi) 

”Tuen tarpeet on toki tärkeää välittää eteenpäin, mutta myös lapsen 
vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet olisi tärkeää kertoa myös koululle.” 
(kouluvanhempi) 

Esiopetus nähtiin yhtenä kolmesta vastuussa olevasta tahosta 

siirtymävaiheen tukemisessa. Kaksi muuta vastuualuetta kuuluu tulevalle koululle 
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ja lapsen vanhemmille. Näin ollen osana tukemista nähtiin olennaisena myös 

kahden muun vastuussa olevan tahon tehtävät.  

6.6 Miten vanhemmat kokevat yhteistyön muutoksen siirtymässä 
esiopetuksesta kouluun vanhempien ja ammattikasvattajien 
välillä? 

Toisena tutkimuskysymyksenämme oli ”Miten vanhemmat kokevat yhteistyön 

muutoksen siirtymässä esiopetuksesta kouluun vanhempien ja 

ammattikasvattajien välillä?”. Neljästä aihepiiristä tähän kysymykseen vastasivat 

yhteistyö tukemassa siirtymää sekä kehityksen kohteet ja toiveet siirtymän 

käytäntöjä kohtaan. Vanhemmat kokivat yhteistyön ammattikasvattajien kanssa 

vähentyvän huomattavasti lapsen siirtyessä kouluun sekä toivoivat, että he 

saisivat osallistua enemmän lapsen koulun aloitukseen. 

Yhteistyön ammattikasvattajien ja vanhempien välillä koettiin vähentyvän, 

kun lapsi siirtyi esiopetuksesta kouluun. Syy tähän oli vanhempien mukaan se, 

että opettajilla ei riitä resurssit oppilaiden päivän kommentointiin samalla tavalla 

kuin esiopetuksessa. Esiopetuksen ja vanhempien välinen yhteistyö oli 

vastaajien mukaan tiivistä. Esiopetuksessa lasten kuulumiset kerrottiin päivittäin, 

kun taas koulussa tiedotettiin asioista tarpeen mukaan. Kouluvanhemmat 

toivoivat, että vanhempia otettaisiin enemmän mukaan siirtymävaiheeseen. 

Vanhempien mukaan yhteistyön vähentyminen saattaa vaikuttaa siihen, 

etteivät he pysty olemaan oppimisen tukena niin paljon kuin haluaisivat. Toisaalta 

yhteistyön vähenemisen koettiin olevan merkki siitä, että lapsi itsenäistyy. Näin 

ollen tarve tiiviiseen yhteistyöhön väheni itsenäistymisen myötä. 

”Yhteistyön väheneminen on toisaalta ihan hyvä asia; ei koulussa tarvitse 
olla niin paljoa tekemisissä, kun lapset ovat päivä päivältä 
isompia&itsenäisempiä&osaavampia.” (kouluvanhempi) 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia siirtymästä 

esiopetuksesta kouluun ja mietteitä yhteistyön muutoksesta ammattikasvattajien 

kanssa. Tärkeimpinä tutkimustuloksina koimme vanhempien kokeman 

muutoksen yhteistyön vähentymisestä, vastuun lasta kuvailevien tietojen 

siirtämisestä sekä itsenäisten taitojen harjoittelemisen. 

Oli mielenkiintoista huomata, että useassa vastauksessa kävi ilmi toive 

henkilökohtaisemmasta tiedottamisesta koulun puolelta. On otettava huomioon, 

että muutos kouluun siirtymisestä on myös vanhemmille huomattava (Karikoski, 

2008). Harppaus päivittäisestä vuorovaikutuksesta ja lapsen tietojen 

päivittämisestä siihen, että tietoa saadaan pääasiassa vain yleisellä tasolla, on 

mielestämme merkittävä. Vanhemmat eivät välttämättä saa tietoa siirtymän 

etenemisestä koulussa riittävästi. Tiedon saamisessa tapahtuva muutos voi 

vaikuttaa vanhemman käsitykseen siirtymästä ja sen vaikutuksista lapseen. 

Yhteistyön vähentyminen perusteltiin resurssien puutteella, mikä ei 

mielestämme ole riittävän hyvä syy siihen, miksi tehdyssä yhteistyössä tapahtuu 

niin iso muutos. Kuulumiset koulupäivän kulusta siirtyvät täysin lapsen vastuulle, 

sillä vanhemmat eivät saa opettajilta päivittäistä koontia lapsen asioista. 

Esiopetuksessa päivittäiset kohtaamiset ja tiedonsiirrot vanhempien ja 

esiopetuksen henkilökunnan välillä ovat yksi olennaisimmista yhteistyön 

keinoista. Vanhempien vastauksista kävi ilmi toive siitä, että ryhmäkoot olisivat 

pienempiä. Näin ollen opettajalle jäisi enemmän aikaa toteuttaa siirtymää 

yksilöllisemmin vanhempia osalliseksi tuomalla.  

Tutkimustulostemme pohjalta vastuu lasta kuvailevien tietojen siirtämisestä 

instituutioiden välillä nähtiin esiopetuksen velvollisuudeksi. Lasta kuvailevien 

tietojen siirtäminen kouluun miellettiin Karikosken (2008) tekemässä 

tutkimuksessa vanhempien vastuulle. Nämä tulokset ovat ristiriidassa keskenään 

ja se saattaa kertoa osapuolten tietämättömyydestä toistensa vastuualueista. 

Arndt, Rothe, Urban ja Werning (2013) ovat tutkimuksessaan todenneet, ettei 
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vanhempien pedagoginen vastuu ole selvä opettajille eikä vanhemmille itselleen. 

Näin ollen tutkimuksemme osoittaa, että tietämättömyys toisten osapuolten 

tehtävistä saattaa ulottua pedagogisen vastuun lisäksi myös muille osa-alueille, 

kuten tiedonsiirtoon. Vastuu siirtymän onnistuneesta toteuttamisesta miellettiin 

vanhempien toimesta esiopetuksen, koulun ja kodin yhteiseksi, mutta onko 

vastuu todellisuudessa yhteistä, jos kaikki osapuolet eivät ole toistensa tehtävistä 

tietoisia. 

Karikoski (2008) osoittaa tutkimuksessaan, että vanhemmat ovat 

siirtymässä lapsensa puolestapuhujia ja olennaisessa asemassa 

mahdollistamassa oppimisen jatkuvuuden siirtymän aikana. Tutkimustulosten 

perusteella yhteistyötä koulun kanssa tehdään vähäisesti verrattuna 

esiopetukseen. Tuloksista jää epäselväksi, mahdollistuuko vanhemmille 

siirtymän aikana ollenkaan lasta kuvailevien tietojen siirtäminen kouluun. 

Toteutetun yhteistyön vähentyminen ei edesauta vanhempien mahdollisuutta 

vaikuttaa lapsen siirtymään. 

Itsenäisten taitojen harjoitteleminen sekä itsenäistyminen koettiin 

vastauksissa tärkeäksi odotukseksi esiopetuksen toiminnasta. Ojala (2020) 

ehdottaa tutkimuksessaan, että joustavuutta esiopetuksen ja koulun välille 

pystyttäisiin lisäämään tavoitteiden aikaistamisella. Tutkimustuloksissa 

esiintyneen huolen perusteella voimme kuitenkin päätellä, että jo nykyiseen 

esiopetuksen aikatauluun asetetut tavoitteet tuntuivat vanhempien mielestä 

riittäviltä. Vastauksista nousi esille, että lasten akateemisten taitojen perusteella 

pystyttäisiin siirtymään jo kouluun, mutta sosiaalisissa taidoissa tarvittiin vielä 

harjoitusta esiopetuksessa. Soini, Pyhältö ja Pietarinen (2013) toteavat, että 

siirtymä on lapsille haaste, mutta sen tulisi olla suoritettavissa. Lapset ovat 

yksilöitä ja itsenäistyminen ei näin ollen tapahdu samaan tahtiin. 

Kouluvanhemmat toivovatkin lasten itsenäisten taitojen harjoittelua, mikä saattaa 

viitata siihen, että taitojen harjoittelua olisi voinut heidän mielestään olla 

enemmän.  

Aikaisen yhteistyön esiopetuksen ja koulun välillä on mielletty vähentävän 

vanhempien huolta lapsen koulun aloittamisesta (Balduzzi ym., 2019). Tämä 

mahdollistaa aikaisemman luottamussuhteen muodostumisen ja näin ollen voi 

helpottaa siirtymää esiopetuksesta kouluun, ainakin vanhempien näkökulmasta. 

Vastauksista kävi ilmi, että rakenteellinen yhteistyö instituutioiden välillä koettiin 
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hyväksi. Tästä vanhemmat mainitsivat esimerkkinä ruokalan jakamisen koulun 

kanssa. 

Tutkimustuloksista selviää, että toisen kerran koettu siirtymä ei jännitä 

vanhempia yhtä paljon kuin ensimmäinen kerta. Balduzzin ym. (2019) 

tutkimuksen perusteella aiemmin koetun siirtymän nähtiin vaikuttavan 

vanhempien vastauksiin. Tähän pohjautuen vanhempien vastauksiin on 

saattanut vaikuttaa toisen lapsen siirtymäkokemuksen lisäksi se, että lapset ovat 

jo siirtyneet esiopetuksesta kouluun. Tätä kuvaa esimerkiksi se, että 

esiopetusvanhemmat korostivat akateemisten taitojen harjoittelua 

esiopetuksessa enemmän kuin kouluvanhemmat. Kouluvanhempien vastaukset 

saattaisivat olla erilaisia, jos he olisivat vastanneet tutkimuskysymyksiin 

esiopetuksen aikana. Karikoski (2008) on todennut vanhempien luottamuksen 

koulua kohtaan vaikuttavan lapsen sopeutumiseen kouluun. Tämän 

luottamuksen syntyminen voi vaikuttaa siihen, miten vanhemmat kokevat 

siirtymän, kun heillä on siitä jo aiempaa kokemusta vanhempien lasten kohdalta.  

7.1 Tulosten hyödynnettävyys ja tutkimuksen luotettavuus 

Vanhempien käsityksiä pedagogiikasta ei ole juurikaan tutkittu lähivuosina 

Suomessa. On kuitenkin olennaista ymmärtää, miten vanhemmat pedagogiikan 

kokevat, jotta yhteistyö koulun ja esiopetuksen kanssa onnistuu. 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että otanta 

tutkimuksessa on verrattain pieni (n=6). Toisaalta olemme saaneet laajaa 

kokemustietoa ja näkökulmaa vanhemmilta siirtymään liittyen. Tulokset eivät ole 

yleistettävissä, mutta niillä on yhteiskunnallista merkitystä siirtymän onnistumisen 

arvioinnissa ja vanhempien näkökulman esiintuomisessa. Vanhemmat toimivat 

kuitenkin yhtenä kolmesta vastuunkantajasta lapsen siirtymässä. 

Tutkimustuloksista löysimme vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tuloksia 

tarkasteltaessa tulee silti ottaa huomioon kyselyn ajoittuminen syksyyn. Sekä 

esiopetus että koulu olivat vasta alkuvaiheessa vastaushetkellä, joten 

tutkimuksen toteuttaminen myöhempänä ajankohtana olisi mahdollisesti 

vaikuttanut tutkimustuloksiin. Tutkimuksemme luotettavuutta lisää kuitenkin se, 

että aikaisempien tutkimusten tulokset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia.  
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Rajasimme toisen tutkimuskysymyksemme aineiston analyysin aikana 

uudelleen, jolloin saimme tuotua enemmän esille vanhempien näkökulmaa 

yhteistyön muuttumisesta. Yhteistyö nousi tärkeäksi teemaksi vanhempien 

vastauksissa, joten tutkimuksen kannalta olennaista oli keskittyä yhteistyön 

muutokseen. 

Tutkimusta tehdessämme kohtasimme ennakkoluuloja liittyen aiheemme 

merkittävyyteen. Tämä saattaa osoittaa sen, ettei siirtymän laaja vaikutus koko 

perheeseen ole ammattikasvattajien tiedossa, eikä vanhempien asema 

siirtymässä ole tarpeeksi selvä. Tämä perustelee tutkimuksen merkittävyyttä, sillä 

tutkimustuloksilla tuodaan vanhempien ääni kuuluviin. 

7.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Toteuttamalla aineistollisesti laajemman tutkimuksen voitaisiin parantaa 

tutkimuksen hyödynnettävyyttä. Lisäksi esiopetuksen ja koulun henkilökunnan 

näkökulman tarkasteleminen toisi uusia ulottuvuuksia tutkimukseen. Tällöin 

saataisiin selville, ovatko ammattikasvattajien ja vanhempien näkemykset 

esiopetuksen tarjoamasta tuesta sekä vanhempien osallisuudesta 

samansuuntaiset.  

Tutkimuksen voisi toteuttaa pitkittäistutkimuksena siten, että samat 

vastaajat osallistuisivat tutkimukseen useamman kerran. Tutkimuksessa voisi 

selvittää, muuttuvatko vanhempien odotukset ja toiveet sekä näkökulmat 

siirtymään liittyen, kun lapsi on eri vaiheessa siirtymää. Tällä tavoin pystyttäisiin 

vertailemaan vastauksia siirtymän eri vaiheissa. 

Alilan ja Eskelisen (2014) tekemässä tutkimuksessa vanhempien 

vastaukset erosivat heidän koulutustaustansa perusteella. Näin ollen vastaajien 

laajemmilla taustatiedoilla tehdyssä tutkimuksessa pystyttäisiin tehdä syvempää 

selvitystä siitä, mikä ohjaa vanhempien vastauksia ja millaisia korrelaatioita 

vastauksista löydetään taustatietojen valossa. 
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Liite 1(1) 
 

Vanhemmille lähetetyn kyselylomakkeen kysymykset. Ensimmäistä kysymystä 

lukuun ottamatta kysymykset olivat avoimia. 

 

1. Onko lapsenne jo aloittanut koulun? Kyllä/Ei 

2. Missä esikoulussa lapsenne on suorittanut/suorittaa esiopetusta? 

3. Millaisia odotuksia teillä on/oli siirtymän (esiopetuksesta alkuopetukseen) 

suorittamisesta? 

4. Millaisia odotuksia teillä on/oli esiopetuksen antamasta tuesta 

siirtymävaiheeseen? 

5. Miten koulun aloittamisen tukeminen näkyy/näkyi esiopetuksen 

toiminnassa? Perustele. 

6. Millaista yhteistyötä toivotte esiopetuksen tekevän alkuopetuksen 

kanssa? Perustele.  

7. Koetteko/Koitteko yhteistyön ammattikasvattajien kanssa muuttuvan 

siirtymässä? Miten? Onko tämä hyvä/huono asia? 

8. Onko/Oliko yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä toteutettu mielestänne 

riittävästi? Miksi/miksi ei? 

9. Miten ehdotuksiinne tai toiveisiinne on vastattu liittyen siirtymävaiheeseen 

esiopetuksesta alkuopetukseen? 

10. Millaisesta toiminnasta näette esiopetuksen olevan vastuussa koko 

siirtymäprosessissa ja sen onnistumisessa? Perustele. 

11. Mikä on mielestänne suurin kehityksen kohde liittyen koulusiirtymään? 

Miksi?  


