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Aloitin tutkimuksen tekemisen projektityöstäni, jossa selvitin esi- ja al-

kuopetuksen välistä yhteistyön mahdollisuutta Ruskon kunnassa. Halusin 

kehittää yhteistyötä, koska lapsen kouluun siirtymisen kynnystä voitaisiin 

madaltaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä tiivistämällä. Esitin ideani päi-

vähoidon johtajalle ja varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan puheen-

johtajalle. He kannustivat minua aloittamaan tutkimuksen.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää toimintatapoja kynnyksen madaltami-

seen. Tavoitteena on löytää keinot, joilla yhteistyön tekeminen ja sen jat-

kuva kehittäminen turvataan. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa sano-

taan, että esi- ja alkuopetuksen on tarjottava yhtenäinen jatkumo lapsen 

oppimiselle. Tämä jatkumo turvataan sitoutumalla yhteisyöhön ja kehittä-

mällä jatkuvasti omaa työtään ja osaamistaan. Näihin kehittämismahdolli-

suuksiin hain vastausta opinnäyte- ja projektityössäni. 

 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja perustuu etnografiseen tutkimuk-

seen. Työn tavoitteena on kuvata ja selittää esi- ja alkuopettajien toimintaa 

heidän toimintaympäristössään. Aineistoa keräsin päiväkirjojen ja kysely-

jen muodossa, lisäksi käytin projektityöni aineistoa. 

 

Tuloksista nousi esiin yhteistyön tärkeys, yhteistyön pitkäjänteisyys, joka 

turvataan henkilöstön pysyvyydellä ja sitoutuneisuudella sekä yhteistyön 

tekemisen mahdollistaminen. Näin opettajien tietoisuus tulevista koululai-

sista lisääntyy, esiopettajien tietoisuus koulun toimintatavoista lisääntyy ja 

lasten koulun aloittamiseen liittyvä jännitys ja mahdolliset pelot vähene-

vät.  Näillä keinoilla turvataan se, että lapsi pääsee tutustumaan kouluun ja 

sen toimintaympäristöön jo etukäteen, näin hänen mahdolliset pelkonsa 

hälvenevät ja hän voi keskittyä oppimiseen ja uusien ystävyyssuhteiden 

solmimiseen. 

 

Lautakunnan ja johtavien viranhaltioiden tehtävänä on tarjota mahdolli-

suudet kehittämistyöhön, joka voisi alkaa yhteisen opetussuunnitelman 

laatimisella Ruskon kunnan esi- ja alkuopetukseen. Vanhempien mukaan 

ottaminen kehittämistyöhön on myös tärkeää. 
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The thesis process started from a project which examined the possibility of co-

operation between pre and primary education in the municipality of Rusko. By 

improving the co-operation between pre and primary education, the threshold for 

a child to proceed to school can be lowered. This concept was introduced for the 

day-care executive and for the executive of early childhood education and basic 

education commission. They encouraged starting the research. 

 

The objective of the thesis was to find courses of action to lower the threshold. 

The objective was to find means by which the cooperative working and its conti-

nuous improvement are ensured. It is said in the curriculum of the basic educa-

tion that the pre and primary education are to provide a coherent continuum of 

the child’s learning. This continuum is ensured by committing to co-operation 

and continuously improving one’s work and skills. This thesis aimed to respond 

to these development opportunities. 

  

This thesis is a qualitative research and it is based on ethnographic research. The 

objective of the project was to describe and illustrate pre and primary education 

teachers in their operational environment The data was gathered using journals 

and inquiries in addition to the data from the previous project work.  

 

The results of the study highlighted the importance and continuity of co-

operation which are ensured by the permanence and commitment of the staff and 

by enabling the co-operation. Thus the primary school teachers learn more about 

their future pupils, the preschool teachers become more aware of the primary 

schools’ practices, and the possible fears and tensions of the children with regard 

to starting school are reduced. By these means it is ensured that the child is able 

to become familiar with the school and its courses of action in advance. Herewith 

the child’s possible fears are eased and he or she can focus on learning and form-

ing new relationships.       

 

The possibilities for the development of the joint curriculum are to be provided 

by the commission and the leading officials of the municipality of Rusko. Paren-

tal attendance in the development process is important. 
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1 JOHDANTO 

Olipa kerran pieni 6 – vuotias tyttö. Hän oli aloittamassa koulun tulevana 

syksynä. Aikuiset tietysti kyselivät, että miltä nyt tuntuu, kun olet jo mel-

kein koululainen ja eikö ole hienoa, kun koulu alkaa. Tyttö tietysti vastasi, 

niin kuin kaikki odottivat hänen vastaavan: Kivalta ja kyllä. Oikeasti hän 

mielessään huusi kauhusta. Ei, hän ei halunnut olla tuleva koululainen ja 

hänestä oli kauhea ajatus, että koulu alkaa jo syyskuussa! Pieneltä tytöltä 

meni koko kesä piloille, koska mielessä pyöri vain pelottava ajatus siitä, 

että hän joutuu kouluun. No, koulu alkoi aikanaan ja pieni tyttö joutui sin-

ne menemään. Alun hankaluuksien jälkeen hän kävi koulunsa loppuun, ei 

siellä niin kivaa ollut, mutta tulipa käytyä. Vasta aikuisena hän on löytänyt 

opiskelemisen riemun. 

 

Tiedän, että vielä tänäkin päivänä on tällaisia pieniä tyttöjä ja poikia, joi-

den mielestä koulun aloittaminen on lähinnä pelottava ajatus. Toivottavas-

ti opinnäytetyöni auttaa löytämään keinoja koulun aloittamisen kynnyksen 

madaltamiseen ja koulu aloittaminen ei enää ole kenellekään pelottava aja-

tus. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetusministeriön asettamat selvitys-

miehet ovat luovuttaneet selvityksensä helmikuussa 2010, joka koski päi-

vähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtion hallinnossa. Tässä selvi-

tyksessä on päädytty sille kannalle, että päivähoidon hallinto tulisi koko-

naan siirtää Sosiaali- ja terveysministeriöstä Opetusministeriöön (Repo 

2010, 7.) Tällä muutoksella vaikutetaan siihen, etteivät varhaiskasvatus-

palvelut olisi enää sosiaalipalveluita, vaan varhaiskasvatuspalveluita. 

Pelkkä hallinnon uudistaminen ei kuitenkaan riitä, vaan uudistus tulee ta-

pahtua nimenomaan siellä, missä varhaiskasvatustyötä tehdään. Varhais-

kasvatuksen tärkein tehtävä on nimenomaan lapsen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen tukeminen laadukkaan varhaispedagogiikan avulla (mt. 2010, 

7). 

 

Opinnäytetyö alkoi oikeastaan jo projektityöstäni, jonka aiheena oli esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyön lisääminen Ruskon kunnassa. Suomen kunnista 

jo yli puolet on yhdistänyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen. Ruskon 

kunnassa tämä yhdistäminen tapahtui vuoden 2009 alusta lukien, kun 

Ruskon ja Vahdon kunnat yhdistyivät Ruskon kunnaksi. (Soramäki 2010, 

1.) Pidin tärkeänä tämän yhteistyön lisäämistä myös käytännöntasolla, ei 

vain hallinnossa. Tästä johtuen tärkeää osaa opinnäytetyössä esittävät 

opettajat ja esikouluopettajat. Toivon, että hyvät ideat poikivat myös käy-

tännön tekoja ja meillä on tulevaisuudessa saumaton yhteistyö esiopetuk-

sen ja varhaiskasvatuksen välillä ja lapsen on helppoa siirtyä esiopetukses-

ta kouluun. Ilman hallinnon edustusta ei toteudu hyvätkään ideat, resurssit 

on turvattava, siksi mukana on myös hallinnon ja päättäjien edustajia. He 

olivat vahvemmin mukana projektityössäni, mutta opinnäytetyön etenemi-

sestä raportoin hallinnon ja päättäjien edustajia. Kun hallinto yhdistyy, 

luodaan toivottavasti uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia, sekä paranne-

taan tiedonkulkua. 
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Projektissani selvitin sitä, minkälaista yhteistyö voisi olla. Projektini koh-

deryhmänä olivat Perusopetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjoh-

taja sekä yksi lautakunnan jäsen, päivähoidon johtaja, hallintojohtaja, esi-

opetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat, sekä 1. ja 2. luokan opettajat. 

Näiden vastausten pohjalta aloittivat pilottiryhmät toiminnan keväällä 

2011. Ryhmiä oli kolme. Ryhmät tapasivat kevään aikana kolme – neljä 

kertaa, yksi kerroista oli kouluun tutustumispäivä. Tapaamisten sisällöt 

ryhmien opettajat ja esikoulunopettajat suunnittelivat itse.  

 

Sain ryhmiltä palautteen toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi tein mu-

kana olleille opettajille ja esikouluopettajille kyselyn siitä, miten toimintaa 

voitaisiin edelleen kehittää ja miten siitä saataisiin koko lukuvuotta käsit-

tävä toimintamalli.  

 

Opinnäytetyöni on siis suora jatkumo projektityöhöni ja se on luonteeltaan 

toiminnallinen, koska tavoitteena on saada alkuun hyvät toimintamallit yh-

teistyön kehittämiseen. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Taustaa 

Olen työskennellyt 11 vuotta esiopetuksessa ensin Vahdon kunnassa ja sit-

ten vuoden 2009 alusta Ruskon kunnan, Vahdon taajamassa. Olen seuran-

nut esikoululaisten siirtymistä perusopetuksen piiriin. Olen koko ajan ih-

metellyt sitä, miksi yhteistyö koulun ja päivähoidon välillä on niin vähäis-

tä. Esiopettajat ja alkuopettajat tapaavat keväällä kerran, jossa esiopettajat 

kertovat alkuopettajille minkälaisia lapsia on kouluun tulossa, yhdessä he 

pohtivat mikä olisi järkevä luokkajako, jos tulee useampia 1. luokkia. Tu-

levat koululaiset pääsevät keväällä yhden kerran tutustumaan kouluun. 

Tämä päivä on erittäin jännittävä kouluun tutustumispäivä. Lapsen sopeu-

tumista kouluun helpottaisi kuitenkin aikaisempi tutustuminen kouluun ja 

opettajiin. Kun pienellä ekaluokkalaisella on aikaisempaa tietämystä kou-

lusta, hän pystyy hallitsemaan muutosta ja näin omaksumaan koulussa ta-

pahtuvan toiminnan helpommin. (Leinonen 2006, 18.) 

 

Olen pohtinut usein sitä, miksi yhteistyö Ruskon kunnassa koulun ja päi-

vähoidon välillä on niin vähäistä. Ovatko toimintakulttuurit todella niin 

erilaiset, että se estää yhteistyön tekemisen ja kehittämisen? Voisiko yh-

teistyötä kehittää, jos siihen annetaan mahdollisuudet? Minkä verran yh-

teistyön tekemistä vaikeuttaa esim. se, että koulu ja päiväkoti sijaitsevat 

fyysisesti eri paikoissa?  

 

Käytännön toimintana varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus ovat suun-

nitelmallista kasvatuksellista ja pedagogista toimintaa, joka rakentuu ai-

kuisten ja lasten väliseen vuorovaikutukseen, lasten keskinäiseen vuoro-

vaikutukseen sekä aikuisten väliseen yhteistyöhön. Esi- ja alkuopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteet muodostavat opetuksen suunnittelun, toteu-

tuksen ja arvioinnin keskeisen lähtökohdan. Paikallinen opetussuunnitel-

ma on se asiakirja, joka antaa paikallisen viitekehyksen toiminnan toteut-

tamiselle. (Nummenmaa & Virtanen 2003, 26.) 

 

Perusopetuslain (628/1998) 1§ määritellään lain soveltamisesta perusope-

tuksessa ja oppivelvollisuudesta. Tähän lakiin sisältyy myös esiopetus. 

Saman lain 3 § säädetään, että opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua 

ja kehitystä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 15) 

sanotaan että, vuosiluokkien 1 – 2 opetuksessa tulee ottaa huomioon eri-

tyisesti esiopetuksen antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on ra-

kennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Ruskon kunnan esiope-

tussuunnitelmassa (2011, 4–5) on kirjattuna, että esiopetuksessa luodaan 

tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.  Siihen 

on kirjattu myös yhteistyön tekeminen mm. perusopetuksen kanssa. Rus-

kon kunnan opetussuunnitelmassa (2011, 2) sanotaan, että perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen ope-

tussuunnitelma ja perusopetuksen yhtenäisyys. Vaikka perusopetuslaissa 

määritellään esi- ja perusopetuksen jatkuvuus, niin todellisuudessa jousta-
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va siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen ei tunnu toteutuvan. Osasyy 

tähän voi olla päivähoidon ja koulun kulttuurieroilla: puhutaan samoista 

asioista eri termein, eri viitekehyksissä ja erilaisilla taustateorioilla. Var-

haiskasvatus luo perustan koulukasvatukselle, joten yhteistyön tekeminen 

ja yhtenäisen kasvatuksen turvaaminen on tärkeää. (Leppälä 2007, 18.) Pi-

simmilleen yhteistyö on viety vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa. 

Siinä päämääränä on opetustyöskentely, jolla pyritään eri-ikäisten lasten 

yksilölliseen, jatkuvaan, joustavaan ja sosiaaliseen oppimiseen vuorovai-

kutuksessa monenikäisten lasten ja aikuisten kanssa. Sosiaalista oppimista 

on tarkoitus edistää antamalla mahdollisuus eri-ikäisten lasten työskennel-

lä yhdessä. Siinä on mahdollista myös perustaa väliaikaisia tasoryhmiä 

esim. äidinkielessä ja matematiikassa. Näillä ryhmillä tuetaan yksilöllistä 

oppimista ja tuetaan yksilöllisyyttä sekä mahdollisuutta oppia omaan tah-

tiin. (Mt. 2007, 25.) 

 

Oma kiinnostukseni yhteistyön kehittämiseen syntyi jo pohtiessani projek-

tityöni aihetta. Tavoitteeni oli, että projekti tuottaisi keinoja, joiden avulla 

voitaisiin lähteä kehittämään yhteistyötä (Soramäki 2010, 1). Projektini 

tarkoituksena oli selvittää yhteistyön mahdollisuuksia ja minkälainen toi-

minta voisi tulla kyseeseen. Ruskon kunta on pieni, alakouluja on kolme ja 

esiopetusta järjestetään kahdessa päiväkodissa. Näistä toinen toimii sa-

massa rakennuksessa alkuopetusluokkien kanssa. 

2.2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Sosiaalipedagogisen kasvatuksen perusajatus on, että tuetaan ihmistä kas-

vamaan omaksi itsekseen, niin että hän itse pyrkii löytämään keinot elä-

mänsä hallintaan. Sosiaalipedagogia lähtee ihmisen kunnioittamisesta.  

Sosiaalipedagogiikka auttaa ihmistä kasvamaan yhteiskunnan täysivaltai-

seksi jäseneksi. Sosiaalipedagoginen kasvatus lähtee siitä, että ihminen on 

ainutlaatuinen ja arvokas persoona. Lapsella on mahdollisuus kasvaa per-

soonaksi, joka kunnioittaa itseään ja toisia. Lapselle annetaan mahdolli-

suus kehittymiseen erilaisin pedagogiikan keinoin. Pelkkä opetus ei riitä, 

lapsella on oltava mahdollisuus myös leikkiin ja vapaaseen puuhasteluun, 

sillä leikki on tärkeä osa oppimisessa.  Tämä mahdollisuus leikkiin lapsel-

la tulisi olla vielä alkuopetukseen siirtymisen jälkeenkin, sillä lapselle 

leikki on erittäin tärkeä oppimisen väline.  

 

Yli puolet Suomen kunnista on siirtänyt varhaiskasvatuksen ja perusope-

tuksen saman hallinnon alaisuuteen. Lasten ja heidän vanhempiensa näkö-

kulmasta se ei ole olennaista. Heille lapsen kasvatus, opetus, oppiminen ja 

hoito ovat kokonaisvaltainen prosessi ja se kuka palvelun järjestää tai hal-

linnoi on toisarvoista. Lapsuuden käsitykset sekä käsitykset oppimisesta, 

hoidosta ja kasvatuksesta määrittävät opetussuunnitelman kehittämisen. 

Tämä käsitys vaikuttaa myös henkilökunnan koulutuksen uudistamiseen ja 

kehittämistarpeeseen. Moniammatillisuus, opettajakoulutuksen sisältö ja 

opettajuus sekä niihin liittyvät uudenlaiset haasteet ovat nousseet entistä 

selkeämmin esille, kun kehitetään lapsen tarpeista lähtevää yhtenäisempää 

kasvatusta, opetusta ja päivähoitojärjestelmää tiiviimmässä yhteistyössä 

koulujen ja päiväkotien kanssa. (Puhakka 2003, 10–11.) Lapsille ja heidän 

vanhemmilleen tärkeämpää on se, että yhteistyö päivähoidon ja koulun vä-
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lillä toimii. Heille tärkeintä on se miten lapsi otetaan koulussa vastaan ja 

minkälaisin valmiuksin lapsi varhaiskasvatuksesta lähtee kouluun.  

 

Puhakka (2003, 53–54) kuvaa miten Imatralla on toteutettu jo vuodesta 

1969 alkaen hallinnollisesti yhtenäistä toimintamallia. Lisäksi viimeisten 

vuosien aikana siellä on alettu kehittämään entistä tiiviimpää yhteistyö-

mallia. Hän mainitsee artikkelissaan seuraavat tekijät, jotka pitäisi sisällyt-

tää hallintojärjestelmään, jotta pikkulasten kasvatus-, opetus- ja hoitojär-

jestelmä voisi toteutua kunnallisessa palvelujärjestelmässä: 

- Yhtenäinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon ketju tulee olla katkea-

maton kunnallisessa palvelutuotannossa.  

- Palvelun järjestämisessä kotien näkökulman on oltava lapsen kasva-

tuksen, opetuksen ja hoidon järjestämisessä vahvasti mukana. 

- Hallinnon tulisi olla pääsääntöisesti yhden hallintokunnan käsissä. 

- Pikkulasten koulussa yhdistetään päivähoidon ja koulun toimintakult-

tuuri. 

- Henkilökunnan osaamista tulee hyödyntää monipuolisesti. 

- Eri-ikäiset lapset sijoittuvat joustavasti vuosi vuodelta hoidon, oppimi-

sen ja kasvun ympäristöön, eikä ikäluokka välttämättä määrää lasten 

ryhmittelyä. Tämä periaate on noussut esiin viimeaikaisissa pedagogi-

sissa ratkaisuissa joustavan koulunkäynnin kokeiluissa.  

- Koulunkäynnin aloittaminen on joustavaa molempiin suuntiin. 

- Alku- ja varhaiskasvatus muodostavat yhden kokonaisuuden. 

- Henkilöstön, tilojen, välineiden ja tukipalvelujen yhteiskäyttöä tehos-

tetaan ja monipuolistetaan. Yhteiskäytöllä saavutetaan merkittäviä 

säästöjä ja samalla turvataan näille ikäluokille selvästi tasokkaammat 

oppimisympäristöt.  

- Pikkulasten koulun toimintayksiköt rakentuvat alueellisten tarpeiden 

mukaan. 

- Yhteiset kasvatus-, opetus- ja hoitosuunnitelmat laaditaan 5-8-

vuotiaille samojen toimintaperiaatteiden mukaan. 

- Vanhemmille on kerrottava riittävän varhain tieto siitä, millaiset kas-

vatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisjärjestelyt koskevat lasta tule-

vaisuudessa koko yleissivistävän koulutuksen ajan.  

Tällainen toimintamalli on olennainen osa elinikäistä oppimista. Tämän 

avulla voidaan turvata kohtuullisilla kustannuksilla hyvän elämän alku 

lapselle ensimmäisessä ja hyvin ratkaisevassa vaiheessa.  

  

Esiopetuksen tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä turva-

ta lapselle oppimisen riemu. Esiopetuksessa opetussuunnitelman tarkoitus 

on opetuksen eheyttäminen, jonka perustana ovat elinikäisen oppimisen 

periaatteet. (Lerkkanen & Koivisto 2001, 27.) Esiopetuksen ja ykkösluok-

kien välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä niin, että lapsen siirtyminen esi-

koulusta kouluun ei tuntuisi niin valtavan suurelta askeleelta. Hyvä ja laa-

dukas varhaiskasvatus luo hyvän pohjan lapsen koulumenestykselle. Lap-

sella on valtava oppimisen halu ja tätä intoa pitäisi tukea ja vahvistaa vielä 

alkuopetuksessakin. Entistä enemmän on alettu puhua oppimisvalmiuksien 

sijasta koulun kyvystä ottaa vastaa erilaisia oppijoita. Peruskoulun opetuk-

selta edellytetään kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä niin, että oppi-

laan ikäkausi ja oppimisedellytykset otetaan paremmin huomioon lapsen 

opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Oksanen 2002, 5.) 
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Koulun aloitusta edeltävä esiopetusvuosi sisältää erityisen kehityksellisen 

haasteen ja laadullisen muutoksen lapsen elämässä. Lapselta odotetaan ja 

vaaditaan jo itsenäisyyttä ja omatoimisuutta sekä kykyä selviytyä uusista 

tilanteista ja haasteista koulussa. Esikoulu luo päivähoidon ja koulun välil-

le uuden siirtymävaiheen. Esiopetuksella on oma erityinen kehitystehtä-

vänsä, joka poikkeaa päivähoidon ja koulun tehtävästä. (Hakkarainen. 

2002, 70–71.) Kova haaste kouluille ja päiväkodeille on lähdettäessä ke-

hittämään yhteistä toimintaa niin, että nähdään lapsi kokonaisuutena, ja tä-

tä kokonaisuutta voidaan hyödyntää oppimisprosessissa. Erilaisissa kehit-

tämishankkeissa on pyritty yhteisten opetussuunnitelmien avulla poista-

maan päällekkäisyyksiä esi- ja alkuopetuksesta sekä mahdollistamaan las-

ten kasvatuksen ja oppimisen jatkumo. Tästä on seurannut mm. se, että 

leikki ja leikinomainen oppiminen, oppilaantuntemus, lapsilähtöinen ajat-

telu, lapsen itse arviointi ja kotien kanssa tehtävä yhteistyö ovat lisäänty-

neet kokeiluissa mukana olleiden koulujen alkuopetuksessa. Esiopetuksen 

kulttuuri siis toimisi eräänlaisena siltana lapsen kouluun siirtymävaihees-

sa. Jotta koulun ja päiväkodin yhteiseen toimintakulttuuriin voidaan pääs-

tä, siihen tarvitaan yhdenmukaisia näkemyksiä lapsesta, oppimisesta, opet-

tajan roolista ja pedagogisesta toiminnasta. (Kess 2001, 117.) 

2.3 Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien yhteneväisyys 

Lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen hän siirtyy myös kahden 

yhteiskunnan järjestämän palvelun välillä. Esiopetuksen ja perusopetuksen 

lähtökohdat ovat erilaisia. Vaikka esi- ja perusopetuksen opetussuunnitel-

mia tarkasteltaessa, voidaan havaita monen asian olevan samansisältöinen. 

Kasvu- ja oppimisympäristölle asetetut vaatimukset ovat molemmissa 

opetussuunnitelmissa samansisältöisiä. Nykyinen opetussuunnitelma ko-

rostaa aiempaa enemmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisym-

päristön merkitystä oppimisessa.  Oppimista ei enää pidetä vain yksilölli-

senä prosessina, vaan siihen kuuluvat sekä sosiaalinen että kulttuurillinen 

elementti. (Pihlava 2005, 16.) 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, 7) sanotaan, että esi-

opetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmu-

kaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen tulee olla suora jatkumo 

varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Se tulee ottaa huomioon muun 

varhaiskasvatuksen ja toisaalta perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Esi-

opetus pohjautuu eheyttämiseen. Sen monimuotoisuuden tulee ilmetä si-

ten, että eri tiedonalat otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa ja 

niitä tarkastellaan osana kulloinkin valittua kokonaisuutta. Eheytetyt ko-

konaisuudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. 

Ensisijaisesti tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja esiopetuksen ja 

tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen vahvuudet ja oppimis- 

ja kehitystarpeet. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus saada tukea 

kasvulleen ja oppimiselleen sekä kehittää oppimisvalmiuksiaan. (Mt. 

2010, 12, 18.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 15–18) sanotaan, 

että vuosiluokkien 1 – 2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasva-
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tuksen, erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuk-

sesta on rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alempien 

vuosiluokkien opetuksen erityistehtävänä on kehittää oppimisvalmiuksia 

myöhempää työskentelyä varten. Yleisesti oppimisesta puhuttaessa ope-

tussuunnitelman perusteissa puhutaan siitä, miten oppiminen tapahtuu ta-

voitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohja-

uksessa ja vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. 

 

Esiopetuksessa kasvatus ja opetus ovat hyvin kiinteästi sitoutuneet yhteen. 

Esiopetuksen tulee olla nivoutunut lapsen varhaisvuosien kokemuksiin. 

Samalla toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon 

lapsen sen hetkinen kehitysvaihe sekä tulevaisuuden vaatimukset, toisin 

sanoen koulun vaatimukset. (Oksanen 2002, 6.) 

 

Siirryttäessä perusopetukseen alkuopetuksella on tärkeä osa lapsen oppi-

miseen. Silloin tuetaan, vahvistetaan ja kehitetään sitä tieto- ja taitopohjaa, 

joka on saatu varhaiskasvatuksessa. Myönteisillä oppimiskokemuksilla on 

tärkeä merkitys lapsen myöhemmälle oppimiselle ja siihen miten hän suh-

tautuu koko oppimiseensa, sekä siihen miten hän kokee itsensä oppijana. 

(Oksanen 2002, 12.) Siksi esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö ei ole 

mikään vähäpätöinen asia, vaan siihen on oikeasti panostettava. 

2.4 Lapsuuden ainutlaatuisuus 

Lapsella on oikeus saada parasta mahdollista tukea, opetusta ja ohjausta. 

Lapsuus on ainutlaatuinen kehitysvaihe ihmisen elämässä kohti aikuisuut-

ta. Yk:n lapsenoikeuksien sopimuksen 29 artiklassa sanotaan, että sopi-

musvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä lap-

sen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksi-

en mahdollisimman täyteen kehittämiseen.  

 

Missään muussa vaiheessa lapsen taso-, taito- ja tietoerot eivät ole yhtä 

suuret kuin ensimmäisen luokan alussa. Kun ajatellaan ensimmäisen luo-

kan oppilaita, saattaa ikäero vanhimman ja nuorimman lapsen välillä olla 

lähes yksi vuosi. Koulun aloittaminen jo sinällään on lapselle suuri asia, 

samalla hänen pitäisi onnistua pääsemään ryhmän jäseneksi ja luoda toi-

miva suhde opettajaan. (Parvela & Sinkkonen 2011, 25–26.) Ei siis ole 

yhdentekevää minkälaisin eväin hän esikoulusta siirtyy kouluun. Hyvällä 

yhteistyöllä tätä kynnystä varmasti pysytään madaltamaan. Esikoululainen 

samoin kuin alkuopetusikäinen lapsi ei ole vielä läheskään valmis olemuk-

seltaan, hän on vasta matkalla. (Furu 2009, 93.) Siksi on tärkeää, että yh-

teistyötä voidaan kehittää, niin että lapsi tulee yksilönä huomioitua.   

 

Joskus saattaa käydä niin, että lapsi ei vielä olekaan ns. koulukypsä, hän ei 

jaksa vielä keskittyä riittävästi oppitunneilla, joten hän alkaa häiritä muita. 

Onko meillä riittävästi keinoja hänen auttamisekseen, vai joutuuko hän 

auttamatta erityisluokalle? Jos meillä olisi mahdollisuus siihen, että lapsil-

le annettaisiin aikaa kasvaa omassa tahdissaan, eikä häneltä vaadittaisi-

kaan vielä ihan kaikkea sitä mitä kavereilta. Kouluun meno on lapselle iso 

askel. Se ei saisi kuitenkaan olla liian iso. Lapsen mielenterveyden ja kehi-

tyksen näkökulmasta koulunkäynnin aloittamisikä ei ole oleellinen. Tärke-
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ämpää on sovittaa yhteen kunkin lapsen yksilölliset edellytykset koulun 

vaatimusten ja pedagogisten menetelmien kanssa. (Almqvist 2009, 106.) 

Lapset kehittyvät omaan tahtiinsa ja tämä pitäisi paremmin ottaa huomi-

oon. Esi- ja alkuopetuksen tiiviimpi yhteistyö toisi varmasti toimintamal-

leja siihen, miten lapsi otettaisiin paremmin yksilönä huomioon. 

 

Meidän tulisi ottaa huomioon myös se, että tytöt ja pojat ovat erilaisia ja 

kehittyvät vähän eri tahtiin. Tätä ei juuri oteta opetussuunnitelmissa huo-

mioon, vaan tulkitsemme lasten kehitystä aikuisten ehdoilla. Tosiasia kui-

tenkin on, että pojat kehittyvät verbaalisesti ja hienomotorisesti hitaammin 

kuin tytöt. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että pojat viihtyvät huonommin 

koulussa kuin tytöt. (Sinkkonen 2009, 116–117.) Tämä kehityssuunta nä-

kyy valitettavasti jo esikoulussa.   

 

Kuten Pihlava (2005, 25) toteaa tutkittuaan 5-8 ikäisten lasten kehitystä ja 

toisaalta opetussuunnitelmaa, että ei pitäisi puhua nivelvaiheesta esi- ja al-

kuopetuksen välillä, vaan ajasta, joka ottaa huomioon eri tavoin oppivat ja 

kehittyvät lapset. Tämän ikäisissä lapsissa on paljon samankaltaisuutta, 

kuten leikinomaisuutta mutta toisaalta myös ymmärrystä reaalielämästä. 

Tässä kehitysvaiheessa tulisikin lukemisen ja kirjottamisen taitojen sijaan 

ottaa huomioon, että opetussuunnitelman tavoitteet ovat asetettu kahdelle 

ensimmäiselle luokalle. Lapselle olisi annettava aikaa sopeutua uuteen ti-

lanteeseen sekä rauhaa oppia uusia asioita omaan tahtiin ja omalla ainut-

laatuisella tavallaan. Opettajan tehtävä on mukauttaa, eriyttää ja löytää 

monia tapoja oppia ja ohjata esi- ja alkuopetuksen aikana.  

2.4.1 Leikki 

Esi- ja alkuopetus ovat lapsen oppimisen kannalta tärkeä nivelvaihe. Tässä 

kehityksen vaiheessa monet asiat lapsen elämässä muuttuvat. Yksi tällai-

nen muuttuva tekijä on lapsen suhtautumien leikkiin. Lapsi alkaa hahmot-

taa fantasian ja todellisuuden eron. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, 

että leikki, mielikuvat ja luovuus kadotetaan 6-vuotiaan lapsen elämästä. 

(Pihlava 2005, 17.) Lapsella on oltava mahdollisuus leikkiin ja nimen-

omaan omaehtoiseen leikkiin. Leikkiessään lapsi tutkii, kokeilee ja pyrkii 

hallitsemaan asioita, joihin hän elämässään törmää. Lapsi ei leiki kehitty-

äkseen, vaan hän elää leikissä ainutkertaista lapsuuttaan rakentaen samalla 

minuuttaan. (Hintikka 2009, 143.) 

 

Lapsen omaa tiedostamista oppimisesta ja toisaalta kouluvalmiuksien tär-

keänä perustana voidaan pitää leikkiä ja sen sisältöä. Aikuisen tehtävänä 

on tarjota uusia tietosisältöjä ja niiden avulla muokata lasten leikeistä rik-

kaampia. Aikuiset organisoivat lapsille erilaisia uusia kokemuksia, joiden 

tietosisältö omaksutaan leikin avulla. Oppimisvalmiuden ydin on lapsen 

heräävässä tarpeessa todella hallita sitä, mikä on toistaiseksi mahdollista 

ainoastaan leikeissä. Lapsen leikkiessä hänen luova mielikuvituksensa oh-

jaa toimintaa. Jotta luova mielikuvitus voisi kehittyä edelleen, opetuksen 

tulisi olla sellaista, että se kannustaa pohtimaan asioita uudelta kantilta. 

Tehokkain tapa ruokkia luovaa oppimista on sellainen toimintamalli, jossa 

samanaikaisesti edellytetään sekä reaalista asioiden hallintaa, että leikin tai 

tarinan juonen mukaan tuomista. Keskeinen yhdistävä elementti leikin ja 
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reaalisen toiminnan välillä on mallittaminen. Leikissä yhdistyy kokonais-

valtaisesti lapsen tunnekokemus ja esteettinen suhtautuminen konkreetti-

seen tekemiseen. (Hakkarainen 2002, 71–72.) 

 

Kouluun lähtemisen tulisi pohjautua ihan muulle perustalle kuin yksittäis-

ten taitojen oppimiselle. Me aikuiset kiirehdimme sitä, että lasten pitäisi 

kasvaa aikuiseksi mahdollisimman nopeasti ja se on huolestuttavaa lapsen 

kehityksen kannalta. Lapsuus jatkuu vielä pitkän aikaa sen jälkeen, kun 

lapsi on aloittanut koulun. Huoleton lapsuus aikatauluttomine leikkeineen 

tulisi jatkua niin pitkään kuin mahdollista. (Hakkarainen 2009, 153–154) 

 

Jos lapsi saa itse valita tekemisenä, se on lähes poikkeuksetta leikki. Tä-

män tuo esille omassa tutkimuksessaan myös Brotherus (2004, 161). Hän 

toteaa myös, että yleensä aikuiset eivät osallistuneet leikkiin. Lasten leik-

kitaidot eivät olleet kehittyneet esiopetusvuoden aikana. Tähän voitaisiin 

saada aikaan muutos sillä, että aikuiset olisivat mukana kehittämässä lap-

sen leikkejä. Tämä koskee sekä esi- että alkuopetusta. 

 

Leikki kuuluu vielä selkeästi esi- ja alkuopetusikäisen lapsen maailmaan 

ja siihen halutaan käyttää aikaa, valitettavan usein käy kuitenkin niin, että 

koulumaailmaan siirtyminen tarkoittaa leikin loppumista. Koulun suurim-

pana ongelmana pidetään sitä, että oppiaines on järjestetty valmiiksi tuo-

toksiksi ja saavutuksiksi, jotka kaikkien lasten tulee saavuttaa tietyssä 

ajassa. Näin ollen oppimisen painopiste ei suinkaan ole lapsessa itsessään 

tai hänen toiminnoissaan, vaan lapsen ulkopuolella. Esiopetuksessa leikki 

on vielä opetuksen ydin ja leikin kautta oppiminen keskeistä. Kouluissa 

tämä ei ole tilojenkaan takia usein mahdollista. Koulut ovat selkeästi kes-

kittyneet oppimiseen ja opettamiseen. Esi- ja alkuopetuksessa välittömät 

kokemukset opetettavasta asiasta ovat olennainen osa opetusta. Konkreet-

tinen opetus on niin lähellä oppilaan elämää ja todellisuutta, että opitut 

asiat saavat kokemuksen avulla ymmärrettäviä sisältöjä ja ne sisäistetään 

osaksi aiempaa tietoa. Toinen erittäin tärkeä asia on, että kokemukselli-

suus ja konkreettisuus lisäävät oppimismotivaatiota. (Kyrö-Ämmälä 2008, 

35–37) Tämäkin osoittaa leikin tärkeyden lapsen oppimisessa.  

2.4.2 Oppiminen omaan tahtiin 

Kaikki oppilaat ovat erilaisia taidoiltaan, kiinnostukseltaan ja oppimistyy-

liltään. Tämän vuoksi tulisi antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus oppimi-

seen ilman ennakkoarviointeja ja -oletuksia ja sillä tavalla, kuin se on lap-

selle itselleen motivoivinta, helpointa tai haastavinta. Tässä vaiheessa ei 

kenenkään lapsen oppimispoluille pitäisi asettaa turhia esteitä. (Pihlava 

2005, 18.) On siis luonnollista, että jokaisen lapsen henkilökohtainen ope-

tussuunnitelma (HOPS), on myös joka lapsella omanlaisensa. Jos siis luo-

kan opetussuunnitelma on vain luettelo siitä, mitä jokaisen oppilaan tulee 

hallita, opetus muuttuu jäykäksi ja unohtaa varmasti lapsen yksilöllisyy-

den. Kun opetussuunnitelma on lapsikeskeinen, se painottaa yksilöllisiä 

tapoja oppimiseen ja erilaisia teitä päästä lopputulokseen. (Saloviita 2008, 

53.) 
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Yksi hyvä tapa yksilölliseen oppimiseen on yhteisöllinen oppiminen. Tätä 

toimintamallia käytetään esiopetuksessa erittäin paljon. Pienryhmien käyt-

täminen opetuksessa siten, että oppilaat työskentelevät ja oppivat yhteis-

työssä keskenään on hyväksi havaittu oppimisen muoto. Se auttaa sellaisia 

lapsia, joilla on keskittymisvaikeuksia isossa ryhmässä. Lisäksi kun ryhmä 

on tuttu, lasten ei tarvitse jännittää ryhmän jäseniä. Yhteistoiminnallisuus 

on lisäksi keino välttää kilpailutilanne, jota helposti esiintyy isommissa 

ryhmissä. Yhteistoiminnallisuus antaa mahdollisuuden oppia ja työsken-

nellä yhdessä. Se tarjoaa tilaisuuden oppia ymmärtämään ja kunnioitta-

maan toisia oppilaita ja kehittä vuorovaikutukseen perustuvia taitoja. (Sa-

loviita 2008, 140.) On siis tärkeää, että opettajat sekä koulussa että esikou-

lussa ottavat entistä enemmän huomioon lapsen yksilölliset oppimistyylit. 

Lisäksi oppimisympäristöt olisi saatava innostavaksi yhteistoiminnalli-

suutta edistäväksi. Yhteistoiminnallinen oppimisympäristö sopii kaikille 

(mt. 2008, 143). Jokaiselle lapselle on tarjottava mahdollisuus oppimisen 

iloon ja onnistumisen riemuun. Leppälä (2007, 33) viittaa Gmitrovaan & 

Gmitroviin (2003) todetessaan, että hyvin toteutetuissa yhteistyöryhmissä 

lapset ajattelevat, oppivat ja viettävät enemmän aikaa tehtäviensä parissa 

kuin työskennellessään yksin.  

 

Kuten Leppälä (2007, 33) toteaa, että lapsen ei vielä tarvitse olla valmis, 

vaan jokainen lapsi saa oppia omalla tavallaan ja pätevämmät vertaiset se-

kä opettavat, että auttavat lasta oppimisessa. Lasten oma halu osallistumi-

seen ja oman ymmärryksensä kasvattamiseen on olennaista juuri sosiaali-

sessa kontekstissa oppimisessa. Oppivalla lapsella on aktiivinen ja kekse-

liäs rooli, joiden avulla hän syventää omaa osaamistaan.  

2.5 Pedagoginen ajattelu 

Pedagogiikka on aina elävä prosessi, joka vaihtelee tilannekohtaisten vaa-

timusten mukaan. Kasvattajana tai opettajana oleminen tarkoittaa aina 

auktoriteettiasemaa suhteessa lapsiin. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa si-

tä, että aikuinen on tiedon antaja ja lapsi tiedon vastaanottaja. Näin voi-

daan helposti tappaa lapsen luovuus ja oppimisen halu. Lapsella on oltava 

oikeus tiedon hankkimiseen ja sen työstämiseen omaan tahtiinsa. Pedago-

gisia käytänteitä voidaan ja niitä pitää tarvittaessa muuttaa, sillä ilman tie-

toista käytäntöjen muuttamista ei saada aikaan koko pedagogiikkaa kehit-

tävää muutosta. Tällöin pedagoginen kehittely jää vain juhlapuhetasolle, 

jos samalla ei pyritä kehittämään pedagogisia käytäntöjä ja menettelytapo-

ja. Pedagogiikan on oltava joustavaa ja muuntautumiskykyistä kaikilla ta-

soilla, eli siis sekä yksilö- että ryhmätasolla. (Kinos 2001, 4–5.) Jos kehit-

tämiselle ei anneta riittävästi resursseja, sitä ei tapahdu. 

 

Opettaja ja yhteisön esimies ovat vastuussa siitä, minkälaisen pedagogisen 

kontekstin he oppivalle lapselle tarjoavat. Esi- ja alkuopetuksen opetus-

suunnitelmat tarjoavat reunaehdot, mutta se, miten tätä tehtävää toteute-

taan, on aina lapsen lähiympäristön ja niiden toimijoiden vastuulla, jotka 

lapsen oppimisen arjen jakavat yhdessä lapsen kanssa. (Pihlava 2005, 17.) 

Opetussuunnitelmissa kuvataan tarkkaan, se mitä lapsen tulee oppia tietys-

sä ajassa. Opetussuunnitelmat ovat aikuisten laatimia ja niissä määritellään 

etukäteen se, mitä lapset kulloinkin oppivat. Opetussuunnitelma ohjaa 
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opettajia järjestämään tarkoituksenmukaisia oppimistilanteita. Lapsen roo-

li on siis ottaa vastaan tarjottua opetusta. Hän on siis objekti, ei subjekti. 

Lapset eivät pääse osallistumaan opetussuunnitelmien suunnitteluun ja 

laadintaan. (Kinos 2001, 18–19.)  

 

Kinos (2001, 23) toteaa vielä, että perinteisesti sekä koulu- että päiväkoti-

toiminta on järjestetty niin, että aikuinen suunnittelee toiminnan. Aikuinen 

motivoi, innostaa ja opettaa lapsia. Lasten tehtäväksi jää suunnitelman to-

teuttaminen. Lopuksi arvioidaan lasten aikaansaannoksia aikuisten asetta-

mien kriteereiden pohjalta. Oleellista on, että lapset toimivat aikuisten 

odottamalla tavalla. Tosiasiassa lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat 

kolme kasvattajaa ja ne ovat aikuiset, toiset lapset ja ympäristö. Lapsia 

haastateltaessa voidaan todeta, että heidän itsensä mielestä eniten ja moni-

puolisemmin he oppivat juuri toisilta lapsilta. (Kronqvist 2001, 59–60.) 

Tämäkin osoittaa sen, johon jo aikaisemmin viittasin, ja jonka myös 

Kronqvist (2001, 74) toteaa, että lasten yhteistoiminnan kannalta sekä tai-

tojen kehittymisen kannalta vapaan leikin ja yhteistoiminnan merkitys on 

todettu erittäin tärkeäksi. Leikki on ihmissuhteiden oppimisen kenttä. Mo-

net valmiudet opitaan vertaisryhmässä. 

 

Lapsen oppiminen tapahtuu yksilöllisesti. Siksi myös pedagogiikan tulee 

joustaa. Varsinkin esi- ja alkuopetusikäiset lapset ovat kehitystasoltaan 

hyvin eri vaiheissa. Toiset osaavat lukea ja laskea, mutta toisille oman ni-

men kirjoittaminen voi tuottaa hankaluuksia. Toiset tarvitsevat sosiaalisis-

sa taidoissaan vielä paljon tukea, mutta toiset sopeutuvat tilanteeseen kuin 

tilanteeseen. Siksi opetussuunnitelmat on laadittava niin, että jokaisella 

lapsella on mahdollisuus kulkea omaa oppimispolkuaan.  

 

Kuten Haring (2003, 107) toteaa, ilman leikkihetkeä lapset eivät jaksa 

keskittyä päivän toimintaan. Vertaisryhmä on lapsen kehityksen kannalta 

tärkeä ajatellen lapsen kasvua ja kehitystä. Kuten edellä todettiin lapset 

oppivat paljon vertaisryhmässä. Toisaalta toimiminen ryhmässä tuottaa 

lapselle vielä vaikeuksia, koska hän on vielä hyvin itsekeskeinen. (Mt. 

2003, 145.)  

 

Lasten oppimista ja pedagogisia tavoitteita pitäisi käsitellä enemmän lap-

sen havainnoinnin kautta. Lapset ovat kiinnostuneita erilaisista asioista ja 

he oppivat asioita eri tavalla, siksi oppimistavoitteet pitäisi laatia lapsikoh-

taisemmin eikä koko luokkaa koskeviksi. Ennalta laaditut suunnitelmat 

voivat joustaa lasten kykyjen ja etenemisen mukaan. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että opettaja antaa lähinnä raamit oppimiselle ja oppilas saa 

edetä omaan tahtiinsa. Valitettavasti usein saattaa käydä niin, että vallitse-

vat olosuhteet asettavat rajoituksia tällaiselle toiminnalle. (Haring 2003, 

160–161.) 

 

Vaikka päiväkoti- ja koulukasvatuksen yleiset tavoitteet ovat hyvin sa-

mansuuntaisia, niin kuitenkin niiden tavoitteita toteuttavassa käytännön 

pedagogiikassa on eroja. Näihin vaikuttavat päiväkotikasvatuksen ja kou-

lukasvatuksen omat kasvattamisen ja opettamisen traditionsa. Molemmilla 

on omat erilaiset käsitykset lapsesta ja oppimisesta. Tähän vaikuttaa myös 

opettajien erilainen koulutus sekä päiväkodin ja koulun erilainen asema ja 
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tehtävä. Päiväkodin ja koulun välillä ei ole jatkuvuutta pedagogiikassa, 

koska koulut eivät useinkaan rakenna opetussuunnitelmiaan sen pohjalle, 

mitä lapset ovat oppineet esiopetuksessa. Tähän ongelmaan on pyritty löy-

tämään ratkaisu laatimalla Esiopetuksen ja Perusopetuksen vuosiluokkien 

1 - 2 opetussuunnitelman perusteet tukemaan toisiaan. Tällä halutaan ko-

rostaa sitä, että perusopetus rakentuu varhaiskasvatuksen perustalle. (Kess 

2001, 104.)  

2.6 Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö 

Suurin ero esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä on siinä, että päiväkodin 

esiopetuksessa keskitytään ensisijaisesti lapsen kokonaisvaltaiseen kas-

vuun. Kouluoppimisen lähtökohdat ovat taas tarkemmin ylhäältäpäin mää-

riteltyjä ja sisältöalueet ovat valmiiksi mietittyjä. Näistä syistä johtuvat 

erilaiset käytänteet ja näkemykset kasvatuksesta sekä oppimisesta voivat 

aiheuttaa ristiriitoja päiväkodin ja koulun väliselle yhteistyölle. (Leinonen 

2006, 11.) 

 

Lapselle koulun aloitus on iso askel elämässä. Esi- ja alkuopetuksen väli-

nen yhteistyö tulisi olla tästäkin lähtökohdasta hyvin tiivistä. Vaikka toi-

mintatavat poikkeavat toisistaan, se ei saisi olla esteenä hyvälle ja toimi-

valle yhteistyölle. Molemmissa on kuitenkin kyse ensisijaisesti lasten 

kanssa työskentelemisestä ja lapsen kasvun edistämisestä (Leinonen 2006, 

8.) 

 

Jotta päiväkoti- ja koulukulttuuri voivat kohdata, toimia yhdessä ja raken-

taa yhteistä kasvatusnäkemystä tarvitaan yhteisiä toimintamalleja. Pitää 

uskaltaa rakentaa yhteinen toimintamalli ja kasvatusnäkemys siitä mikä on 

näkemys oppivasta lapsesta, opettajan rooli, pedagoginen toiminta ja yh-

teinen arvoperusta. Tällaiseen yhteiseen malliin pääseminen vaatii pitkä-

kestoista muutosprosessia ja yhteistä kasvatusfilosofiaa. Tällaisella yhtei-

sellä taustafilosofialla tulee olla henkilöstön, vanhempien ja päättäjien yh-

teinen hyväksyntä. Lisäksi lastentarhanopettajien ja luokanopettajien on 

tuotava esille omat ammatilliset osaamisensa, kulttuurinsa ja traditionsa 

yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi. Kaiken taustalla lähtökohtana on 

lapsi, hänen kasvunsa, kehityksensä ja oppimisensa jatkuvuuden turvaa-

minen. Tämä edellyttää päiväkodin ja koulun keskinäistä yhteistyötä ja 

niiden toiminnan lähentymistä. (Kess 2001, 115–116.)  

 

Lapsi kasvaa ja oppii osana yhteiskuntaa, ei erillään siitä. Hänen konteks-

tinsa vaikuttaa oppimiseen, se voi edesauttaa oppimista tai hidastaa sitä. 

Lapselle itselleen kasvuympäristöjen välisellä vuorovaikutuksella on suuri 

merkitys. Jotta lapsen kasvu ja kehitys olisi laadukasta, tulisi lapsen kasva-

tuksesta vastaavien aikuisten tuntea, että lapsen kasvatus on yhteinen han-

ke. Kouluja ja päiväkoteja on arvosteltu siitä, että ne elävät erillään muus-

ta maailmasta, omassa todellisuudessaan. Jotta päiväkotien ja koulujen 

toiminta muodostaisi lapselle sellaisen kasvatusympäristön, joka ottaa 

huomioon lapsen kasvukontekstin, olisi näiden instituutioiden toimintaa 

eheytettävä. Eheytyminen vaatii tiivistä yhteistyötä päiväkotien, koulujen 

ja vanhempien kesken. Päiväkodin ja koulun välisen yhteistyön keskeinen 
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päämäärä on lapsen kehityksen jatkuvuuden tukeminen. (Leinonen 2006, 

16.) 

 

Leinonen (2006, 17) toteaa, että varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella 

tulisi olla yhteinen näkemys lapsen kasvusta ja kehityksestä. Kun molem-

milla tahoilla on samat kasvatusperiaatteet, niin lapsen on mahdollista siir-

tyä joustavasti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Tämä pystytään to-

teuttamaan vain suunnitelmallisella yhteistyöllä. Kun yhteistyö on toimi-

vaa ja sitä kehitetään jatkuvasti, niin tiedostetaan myös se, että lapselle on 

kertynyt erittäin paljon oppimiskokemuksia jo ennen kouluun siirtymistä. 

Näitä kokemuksia voidaan sitten hyödyntää lapsen yksilöllisessä opetuk-

sessa. 

 

Yhteistyötä kehitettäessä tulee muistaa, että laki asettaa tiettyjä rajoituksia 

esim. tiedonvälitykselle: Perusopetuslain 40§:ssä (24.6.2010/642) säädetään 

että, oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan 

ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja opetuksesta ja toimin-

nasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjes-

tämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Vanhempien suostumuksella 

voidaan kuitenkin jakaa tietoa enemmän kuin mitä laki mahdollistaa.  

2.6.1 Opetussuunnitelmat 

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa määritellään tul-

kinnat lapsuuden olemuksesta, millainen lapsi on perusolemukseltaan, mi-

ten lapsi oppii ja kehittyy, sekä minkälaiset tekijät vaikuttavat lapsen kehi-

tykseen. Opetussuunnitelmat ovat muuttuneet entistä vahvemmin pedago-

gisiksi toimintavälineiksi. Tämä johtaa siihen, että opettajankoulutuksen 

tehtävänä on puolestaan kehitettävä sellaista opettajien osaamista ja asian-

tuntemusta, joka mahdollistaa hyvän kasvatuksen ja opetuksen. Opetus-

suunnitelmajärjestelmän muutoksen seurauksena opettajille on annettu 

erittäin suuri vapaus toteuttaa tärkeiksi katsomiaan sisältöjä opetukses-

saan. (Nummenmaa & Virtanen 2003, 26.) 

 

Voisiko esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien yhtenäistäminen olla 

alku hyvälle yhteistyölle? Jokaisella päiväkoti- ja kouluorganisaatiolla on 

omat toimintakulttuurinsa, joka heijastuu toiminnassa, ajattelussa ja pää-

töksenteossa. Kun tunnetaan toisten toimintakulttuuri, saattaa yhteistytön 

tekeminen olla helpompaa (Poikonen 2003, 30.) Tämä tuli esille myös 

projektityöni vastuksissa. Opettajat ja esiopettajat kokivat tärkeäksi, että 

he voisivat kehittää yhteistyötä ja muutakin yhteydenpitoa keskenään. 

Monissa vastauksissa toivottiin myös saumatonta tiedon kulkua. Päätök-

sentekoon toivottiin yhteistä linjaa, niin että koulun ja esiopetuksen visio 

ja strategia voitaisiin yhdistää. Yhteisiä koulutuksia sekä tapaamisia pidet-

tiin tärkeinä. Sitä, että koulu ja esiopetus ovat tietoisia toistensa tekemisis-

tä, pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Yhteisiltä tapaamisilta toivottiin myös 

ihan arjen toiminnan selkiyttämistä, sitä, että tiedetään mitä koulun ja esi-

opetuksen arki todellisuudessa on, se lisäisi myös toisen työn arvostamis-

ta. (Soramäki 2010, 6– 7.) 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
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Poikonen (2003, 30) toteaa, että opetussuunnitelmien yhdistäminen tulisi 

nähdä prosessina, jossa luodaan uutta ja kehitetään uutta opetus- ja oppi-

miskulttuuria. Tämä tuli esille myös projektityöni vastauksissa. Yleisesti 

oltiin sitä mieltä, että esiopetus- ja opetussuunnitelma voidaan melko pit-

kälti yhdistää. Yhdistämisessä on kuitenkin huomioitava opetussuunnitel-

man velvoittavuus ja taas esiopetussuunnitelman suurempi liikkumavara. 

Yhdistämisen hyvänä puolena pidettiin varsinkin päällekkäisyyksien pois-

tumista, opetuksen jatkumoa, sekä sitä, että sitten opetussuunitelmat olisi-

vat yksissä kansissa, jolloin yhdistetty asiakirja olisi johdonmukainen ja 

saumaton. Yhdistämisellä saadaan madallettua koulun alun kynnystä. Kun 

esiopetus- ja opetussuunnitelmat ovat yhdistettyjä esiopettajat ja opettajat 

tähtäävät samaan lopputulokseen ja käyttävät samoja välineitä. Tähän sa-

maan liittyen toivottiin, että lapsen henkilökohtainen esiopetussuunnitelma 

voisi siirtyä lapsen mukana esikoulusta kouluun, toki tähän tarvitaan van-

hempien suostumus. Monet vastaajista olivat sitä mieltä, että kun yhteis-

työtä tiivistetään ja tietoa voidaan jakaa, niin yhdessä voidaan paremmin 

tukea lapsen koulun alkutaivalta. (Soramäki 2010, 7.) 

2.6.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärtävät maail-

maa ottamalla tietoa ympäristöstä ja yhdistämällä sen omiin malleihinsa ja 

käsityksiinsä jo olemassa olevien tietorakenteidensa pohjalta. Siinä lähde-

tään siitä, että oppiminen on mahdollista vain itse kokemalla aidossa op-

pimisympäristössä. Konstruktiivisen näkemyksen mukaan oppiminen 

merkitsee sitä, että oppija on itse aktiivinen omassa oppimisessaan, siinä 

on selkeä tavoite ja lisäksi oppilailla on tieto näistä tavoitteista. Oppinen 

on tilannesidonnaista ja sosiaalisesti välittynyttä. Opiskelijan oma vastuu 

omasta oppimisestaan korostuu ja opettajan rooli muuttuu enemmän oh-

jaajan suuntaan sekä mahdollisuuksien luojaksi. Lisäksi konstruktiivisessa 

oppimisessa opetussuunnitelma muuttuvat joustavimmiksi ja oppilaan yk-

silöllisyys tulee paremmin huomioiduksi. (Konstruktivistinen oppimiskäsi-

tys.) 

 

Leppälä (2007, 31-32) toteaa, että jos opetussuunnitelman lähtökohdaksi 

otetaan konstruktivistinen oppimiskäsitys, voivat vain tavoitteiden yleis-

piirteet ja opetustoiminnan kehykset olla opetussuunnitelmassa yleisiä ja 

yhteisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelmat ovat joustavia ja ai-

noastaan pääkohdiltaan ennalta määrättyjä. Opetussuunnitelman runkona 

pitäisikin käyttää taitoja, valmiuksia, yleisiä periaatteita ja ideoita, joiden 

hallintaan ja ymmärtämiseen opetus tähtää.  

 

Lapset oppivat eri tahtiin, heillä on erilaiset kiinnostuksen kohteet. Tosi-

asia on myös se, että lapsi ei opi itsekseen, vaan hän tarvitsee apua ja tu-

kea oppimisessaan. Leikki on tärkeä osa lapsen oppimisessa ja leikkies-

sään hän pystyy saavuttamaan sellaisia suorituksia, joita hän ei vielä leikin 

ulkopuolella osaa. Leikin mielikuvitusmaailma auttaa siihen, että lapsen 

abstrakti ajattelu kehittyy. Esiopetuksessa leikin merkitystä vielä koroste-

taan, se pitäisi saada mukaan vielä alkuopetuksenkin opetussuunnitelmiin 

vahvemmin.  
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3  AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Tutkimasta aiheesta on tehty aikaisemminkin tutkimusta. Olen valinnut 

aikaisempia tutkimuksia, jotka ovat pro gradu – tutkielmia. Aihetta ovat 

tutkineet mm. Brotherus A. (2004), Harding M. (2003), Leinonen H. 

(2006), Oksanen J. (2002), Poikonen P-L. (2003). Niiden tuloksia voin 

peilata omiin tuloksiini ja näin saada uusia näköaloja toiminnan kehittämi-

seen. Lisäksi Leppälä R. (2007) on ensimmäisenä Suomessa tehnyt väitös-

tutkimuksen yhdistetystä esi- ja alkuopetuksesta, jossa sovellettiin vuosi-

luokkiin sitomatonta opiskelua. Hirsijärvi ym. (2009, 186) toteavat, että 

jokaisen ongelman ratkaisuun ei tarvitse itse kerätä aineistoa alusta alkaen. 

On myös mahdollista, että tutkimusongelman joihinkin osiin voidaan saa-

da vastaus valmiiden aineistojen pohjalta ja osiin on haettava vastaukset 

itse. Käytettäessä valmiita aineistoja on muistettava lähdekriittisyys  

3.1 Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta. 

Brotherus tutki esiopetuksen toimintakulttuuria juuri lapsen näkökulmasta. 

Toimintakulttuuria hän tarkasteli mikrosysteemissä ja se määriteltiin lapsi-

ryhmän elämänmuodoksi, joka näyttäytyy toteutuneena toimintana. Tut-

kimustehtäväksi Brotherus muodosti esiopetuksen toimintakulttuurin ver-

taamisen esiopetusta toteuttavissa tutkimusryhmissä esiopetuksen toimin-

nallisten lähtökohtien suhteen. Näinä lähtökohtina tarkasteltiin tutkimus-

ryhmien toimintasuunnitelmia ja toimintaympäristöjä. Tämän lisäksi hän 

vertasi, minkälaista on esiopetus toimintana tutkimusryhmissä. Tarkaste-

lun kohteeksi hän oli ottanut toiminnan sisällön, lasten toimintaan sitoutu-

neisuuden sekä lasten arviot ja kokemukset.  

 

Brotherus toteaa tutkimuksessaan, että esiopetuksen toimintakulttuurin 

opetussuunnitelmalle on ominaista lapsen yksilöllisyyden huomioiminen 

keskeisenä esiopetuksen toimintaa ohjaavana periaatteena. Hän toteaa 

myös, että kaikki esiopetussuunnitelman perusteissa mainitut sisältöalueet 

tulevat huomioiduiksi esiopetussuunnitelmissa.  

 

Lasten sitoutuneisuus toimintaan vaihteli jonkin verran. Tyttöjen keskiar-

vo sitoutuneisuuteen oli jonkin verran korkeampaa kuin poikien. Tämä si-

toutuneisuuden taso pysyi koko toimintavuoden aikana lähes samansuu-

ruisena. Suurinta sitoutuneisuus oli liikuntatunneilla. Sitoutuneisuus nousi 

aina silloin, kun lapsi sai henkilökohtaisesti aikuisen huomion osakseen.  

 

Brotheruksen tutkimustulosten mukaan toimintakulttuurin vuorovaikutus 

on erilaista eri instituutioissa. Päiväkodissa vuorovaikutus ja kommunikaa-

tio ovat erityisen runsasta lasten kesken vapaan toiminnan aikana, mutta 

ohjatun toiminnan aikana aikuinen säätelee ja kontrolloi vuorovaikutusta. 

Koulun toimintakulttuurissa opettaja kontrolloi ja säätelee vuorovaikutusta 

oppituntien aikana ja kommunikaatiota leimaa opettajan kysymys – lapsen 

vastaus –asetelma. Esikoulu toimintaympäristönä ei ollut koulun tai päi-

väkodin kaltainen, vaan esikoulussa suosittiin runsasta lasten keskinäistä 



Eskarilaisesta koululaiseksi 

 

 

16 

vuorovaikutusta ja kommunikointia niin vapaan kuin ohjatunkin toimin-

nan aikana.  

 

Brotheruksen tutkimuksessa nousee esiin se, että päiväkoti ja kouluympä-

ristöissä aikuisjohtoista toimintaa ja suoraa ohjausta arvostetaan enemmän 

kuin lasten vapaasti valitsemaa toimintaa, joka useimmiten on leikkiä. 

3.2 Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen 

Harding tutki esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaamista 

eroavuuksien ja yhtäläisyyksien näkökulmasta. Pedagoginen ajattelun hän 

määritteli toisen oppimisprosessin edistämiseen pyrkivänä ajatteluna ja 

tärkeänä opettajan opettamista ohjaavana tekijänä. Pedagogisen ajattelun 

osa-alueiksi Harding määritteli pedagogisen tietoperustan ja pedagogiseen 

prosessiin kohdistuvan ajattelun. Tutkimuskysymykseksi hänellä tarkentui 

esi- ja alkuopettajien lapsen oppimisen kuvailu sekä pedagogisen ajattelun 

kuvailu pedagogisen toiminnan muotojen, suunnittelun, opetuksen ja arvi-

oinnin näkökulmasta. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että opettajat pitivät lapsen kehitystasoa merkittä-

vänä lapsen oppimisen kannalta. Lapset kehittyvät yksilöllisesti ja omassa 

aikataulussaan omanlaisikseen. Tutkimuksen mukaan kehitys ja sen taso 

luovat perustan oppijan senhetkiselle oppimispotentiaalille ja tavalle op-

pia. Hardingin tutkimuksessa opettajat korostivat lapsen kehittymisen tu-

loksena saavuttamia valmiuksia ja niiden myöstä syntyvää herkkyyskautta 

jonkin asian oppimiseen. Oppiminen on tuolloin helppoa ja asian opiskelu 

kiinnostaa lasta ja hän käyttää aikaa tiedon tai taidon oppimiseen. 

 

Tutkimus osoitti, että esi- ja alkuopetusikäinen lapsi on kiinnostunut sekä 

leikkimisestä, että uusien asioiden oppimisesta. Mielikuvitusmaailma sa-

tuineen ja leikkeineen on mieluinen mutta toisaalta lapsi on kiinnostunut 

myös lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan opettelusta. Lapsen leikki 

ja opiskeltavat taidot ja tiedot tukevat toisiaan siten, että hyödyntää oppi-

miaan asioita leikkiessään. 

 

Myös ryhmäytymisellä katsottiin olevan tärkeä osa lapsen oppimisessa. 

Kun lasten keskinäiset suhteet toimivat, ryhmään syntyy yhteenkuuluvuu-

den tunne, niin silloin oppiminenkin on mukavaa ja hauskaa. Tämä pro-

sessin onnistuminen vaatii lapsilta kuitenkin sosiaalisia taitoja ja omien 

tunteiden hallitsemista. Koska monille lapsille ryhmässä toimiminen on 

vaikeaa, ryhmäytyminen on vaikeaa ja prosessi vaatii opettajan tukea. 

Ryhmäytymisen ansiosta syntyy positiivien oppimisilmapiiri, jossa lapset 

uskaltavat opiskella omina itsenään, ilman jännittämistä ja nolaamisen 

pelkoa, jotka voisivat estää oppimista. Ryhmäytymistä ja sen onnistumista 

pidettiin tutkimuksessa ainakin osittain oppimisen edellytyksenä.  

 

Pienryhmätyöskentely koettiin tutkimuksessa selkeästi esikoulun työmuo-

doksi. Alkuopettajat olisivat halunneet käyttää työmuotoa enemmän, mut-

ta he kokivat, etteivät lapset olleet vielä kypsiä käyttämään työmuotoa yh-

den aikuisen ohjauksessa. Alkuopettajat olisivat halunneet siirtyä enem-

män kokonaisopetuksen suuntaan, mutta koulujen opetussuunnitelmat ovat 
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laaditut yleensä niin, että se ei ole mahdollista. Toinen haittaava tekijä on 

se, että opettaja työskentelee luokassa yksin.  

 

Tutkimus osoittaa, että pedagoginen ajattelu nähdään tärkeänä osana opet-

tajan työtä. Hardingin tutkimuksessa mukana olleet opettajat tuovat esille 

mallin, joka vaatii koululta kouluvalmiutta. Siinä lapsi saisi edetä omassa 

tahdissaan kolmen vuoden ajan ja vasta sitten hän siirtyisi nykymuotoi-

seen koulumuotoon kolmannelta luokalta.  

3.3 Päiväkodin esiopetuksen ja koulun alkuopetuksen opettajien välinen yhteistyö 

Leinonen tutki päiväkodin esiopetuksen ja koulun alkuopetuksen opettaji-

en välistä yhteistyötä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa päiväkodin 

esiopetuksen ja koulun alkuopetuksen luokanopettajine näkemyksiä, ko-

kemuksia ja asenteita päiväkodin ja koulun välistä yhteistyötä kohtaan se-

kä analysoida näiden kaikkien eroja vastaajan työnkuvan perusteella.  

 

Suurimmaksi yhteistyön esteiksi koettiin opetushenkilöstön vaihtuvuus, 

aikapula sekä päiväkotien ja koulujen erilaiset toimintakulttuurit. Näiden 

lisäksi luokanopettajat pitivät yhteistyön esteinä yhteistyökumppaneiden 

määrää, päiväkodin ja koulun fyysistä etäisyyttä sekä rahallisen korvauk-

sen riittämättömyyttä.  

 

Tutkimusongelmia Leinonen nimesi kuusi yläongelmaa, jotka ovat:  

1. Kuinka usein päiväkodit ja koulut ovat yhteistyössä vuoden aikana? 

2. Mikä on yhteistyön merkitys lapsille? 

3. Millaisia ovat vastaajien kokemukset yhteistyöstä? 

4. Millainen on yhteistyöasenteiden rakenne? 

5. Miten lastentarhan- ja luokanopettajien suhtautuminen eri yhteistyö-

muotojen määrän lisäämine erottuu toisistaan? 

6. Kuinka luotettava tutkimus on?  

 

Pohdinnassaan Leinonen toteaa, että nykyisissä opetussuunnitelmissa pai-

notetaan kasvatuksen jatkumoa lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusope-

tuksen piiriin. Hän toteaa, että tämän jatkumon muodostumisen tärkeys 

näkyy myös hänen tutkimuksensa tuloksissa, sillä suurin osa vastaajista pi-

ti samojen kasvatusperiaatteiden säilymistä, siirryttäessä päiväkodista kou-

luun, tärkeänä.  

 

Leinosen mielestä yhteistyön kynnystä voitaisiin madaltaa asettamalla sil-

le selkeät raamit. Nykyiset opetussuunnitelmien perusteet ohjaavat kyllä 

kouluja ja päiväkoteja tekemään yhteistyötä, mutta konkreettisia keinoja 

muun muassa aikapulan ehkäisemiseksi ei ole esitetty. Hän toteaakin, että 

yhteistyötä voitaisiin kehittää sopimalla selkeästi yhteistyön tarkoituksista 

ja sen käytännön muodoista.  
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3.4 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön merkitys oppilaan kouluvalmiuden vahvistaja-

na 

Oksanen tutki esiopetuksessa työskentelevien lastentarhanopettajien ja al-

kuopetuksen luokanopettajien käsityksiä kouluvalmiudesta ja sen tukemi-

sesta yhteistyöllä. Lisäksi hän selvitti, miten yhteistyötä esiopetuksen ja 

alkuopetuksen avulla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan sekä opetta-

jien kokemuksia yhteistyöstä. Hän halusi selvittää tutkimuksellaan mitkä 

ovat tutkimuskohteiden työntekijöiden mielipiteet kouluvalmiudesta ja sii-

hen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi Oksanen halusi tietää, miten opettajat 

tukevat kouluvalmiutta yhteistyössä koulun/päiväkodin kanssa. Oksasta 

kiinnosti myös miten yhteistyötä suunnitellaan, sillä hyvä suunnittelu on 

tae onnistuneelle yhteistyölle. Kolmas tutkimusongelma hänellä on se, mi-

ten yhteistyö koettiin, sillä yhteistyö ei koskaan ole ongelmatonta. Yhteis-

työn tekeminen vaatii osapuoliltaan ymmärrystä, joustoa, yhteisten näke-

mysten löytymistä ja ennen kaikkea toisen osapuolen kunnioittamista. 

 

Oksasen tutkimustuloksista ilmeni, että opettajat suhtautuivat kouluvalmi-

us käsitteeseen kriittisesti ja peräänkuuluttivat kaikkien osapuolten valmi-

utta muuttua ympäristön toiveiden mukana. Sekä lastentarhanopettajat että 

luokanopettajat korostivat eniten lapsen sosiaalisia valmiuksia. Tutkimuk-

sessa olleet opettajat painottivat lisäksi tunne-elämän tasapainoisuutta ja 

tunteiden kontrollivalmiutta. Tutkimus osoitti myös, että opettajat pitivät 

tärkeänä yhteistä suunnittelua ja sen säännöllisyyttä. Koulutus ja yhteiset 

arvokeskustelut olivat lisänneet ymmärrystä toista osapuolta kohtaan.  

 

Tutkimus osoitti, että opettajat kokivat esikoululaisten ja alkuopetusluok-

kien yhteistoiminnan myönteisenä, koska se kehitti sosiaalisia taitoja, tu-

tustutti esikoululaiset kouluun ja näin vähensi alkujännitystä, samalla op-

pimisvalmiudet vahvistuivat. Yhteistyössä nähtiin myös ongelmia ja kehit-

tämistarpeita, joista ehkä suurimpina pidettiin toimintakulttuurien eroja. 

Näistä kuitenkin selvittiin yhteisesti keskustellen ja asioita pohtien.  

3.5 ”Opetussuunnitelma on sitä elämää”. Päiväkoti-kouluyhteisö opetussuunnitel-

man kehittäjänä 

Poikosen tutkimuksen tavoitteena oli edistää varhaiskasvatuksen, esiope-

tuksen ja perusopetuksen muodostaman lapsen kehityksen kannalta joh-

donmukaisesti etenevän kokonaisuuden syntymistä yhteisen opetussuunni-

telman laatimisen avulla. Tutkimustehtävän hänellä oli seurata ja analy-

soida yhden päiväkoti-kouluyksikön opetussuunnitelman laatimisprosessia 

siltä kannalta, miten esi- ja alkuopetuksen pedagogista jatkumoa sekä yh-

teisöllisyyttä edistetään yhteisen opetussuunnitelman laatimisen avulla.  

 

Poikonen toteaa tutkimuksessaan, että yhteisön toiminnan lähtökohtana on 

yhteisen tehtävän toteuttaminen, joka edellyttää yhteisön jäseniltä tehtävän 

yhteistä suunnittelua ja sitoutumista sen toteuttamiseen. Poikosen tutki-

muksessa tällaisena yhteisenä tehtävänä oli yhteisen opetussuunnitelman 

laatiminen, joka mahdollistaisi pedagogisen jatkumon luomisen varhais-

kasvatuksesta perusopetukseen. Tämä edellyttää koko yhteisön sitoutumis-

ta ja osallistumista opetussuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen. Tut-
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kimuksessaan Poikonen toteaa, että päiväkoti- ja kouluyhteisöjen opetus-

suunnitelmien laatiminen, jossa yhdessä kehitetään yhteisöjen opetus-, 

kasvatus ja oppimiskulttuuria voi samalla edistää yhteisöllisen toiminta-

kulttuurin syntymistä. Yhteisöllisellä toimintakulttuurilla hän tarkoittaa 

sellaista toimintatapaa, jossa yhteisön ihmiset pyrkivät tasa-arvoisesti ja 

yhteistoiminnallisesti oppimaan ja kehittämään yhteisönsä toimintatapoja 

ja –kulttuuria. 

 

Poikonen toteaa pohdinnassaan, että opetussuunnitelman kehittäminen 

edellytti yhteisöltä jatkuvaa yhteistä keskustelua ja arviointia opetussuun-

nitelman toteutumisesta. Jotta opetussuunnitelman kehittäminen olisi koko 

yhteisön prosessi, se vaatii esimiehen mukanaoloa, tukea ja kannustusta 

sekä yhteisön jäsenten sitoutumista. Onnistunut opetussuunnitelmatyö 

vaatii sitoutumisen lisäksi mukana olijoilta aktiivista oppimista, oppijana 

olemista ja yhdessä oppimisen taitoja.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että päiväkoti-kouluyhteisön yhteisen opetus-

suunnitelman laadintaprosessin myötä kynnys päiväkodin ja alkuopetuk-

sen henkilöstön yhteistyöhön madaltui vähitellen, koska yhteisten keskus-

telujen kautta opittiin tuntemaan toisten työtä ja vähitellen löydettiin yh-

teinen kieli.  

3.6 Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun kehittäminen yhdistetyssä esi- ja al-

kuopetuksessa 

Leppälä arvioi tutkimuksessaan vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua so-

veltavaa yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishanketta. Hän oli itse 

mukana kehittämishankkeessa opettajana. Toteutettua kehittämishanketta 

hän tutki lasten oppimisen näkökulmasta. Hän arvioi, miten kehittämis-

hanke pääsi lasten oppimista koskeviin tavoitteisiin, joita olivat lasten yk-

silöllisen oppimisen korostaminen ja samanaikaisesti heidän sosiaalisen 

kasvun tukeminen.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena Leppälällä oli opetusjärjestelyjen ja lasten op-

pimisen arvioiminen yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkees-

sa. Leppälä selvitti, miten kehittämishanke pääsi tavoitteisiinsa, jotka koh-

distuivat lapsiin. Hän arvioi hankettaan kahdesta näkökulmasta, jotka ovat 

lasten yksilöllisyyden korostaminen ja sosiaalisen kasvun tukeminen. Tut-

kimusongelmat Leppälällä olivat seuraavat:  

1. Miten opetusjärjestelyt soveltuivat kehittämishankkeeseen? 

2. Miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin tiedollisessa oppimisessa? 

3. Miten lasten sosiaalista kasvua tuettiin? 

 

Leppälän kehittämishakkeen opetusjärjestelyihin liittyviä seikkoja olivat 

lasten esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisen helppous, koulupäivän 

organisointi, kuten oppituntien ja välituntien kesto, sekä henkilökunnan, 

tilojen ja välineiden joustava yhteiskäyttö. Lasten oppimista vahvistaneet 

tulokset olivat lasten, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan yh-

teistoiminnan onnistuminen, lasten yksilöllisen oppimisen tiedostaminen 

ja lasten turvallisuuden tunteen säilyminen. Tulokset paljastivat opetusjär-

jestelyihin liittyviä ongelmia, jotka heikensivät tavoitteiden saavuttamista 
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kuten henkilökunnan ammatillisen muuttumisen vaikeus, ennakkoluulot ja 

asenteet sekä suuret opetusryhmien koot. Tutkimus osoitti myös, että op-

pimisympäristö, tilat ja oppimateriaalit olivat ajoittain soveltumattomia, li-

säksi arviointivälineiden käyttö oli vaikeaa. Sellaiset tulokset, jotka eivät 

vahvistaneet lapsen oppimista olivat mm. lasten arvioinnin puutteellisuus, 

tasoryhmien käytön epäonnistuminen sekä lasten ja aikuisten sosiaalisen 

sopeutumisen vaikeus. Lisäksi lapsilla ja aikuisilla oli vaikeuksia heidän 

eri rooleissaan erilaisissa tilanteissa.  

 

Leppälä toteaa, että kehittämishankkeen etuna oli esi- ja alkuopetuksen lä-

hentyminen. Tästä seurasi, että kun lasten yksilöllinen oppiminen huomi-

oitiin, heidän oppimisensa saatiin järjestettyä joustavaksi jatkumoksi. Ke-

hittämishankkeessa lisääntyi myös lasten ja heidän vanhempiensa aktiivi-

nen rooli. Haasteina Leppälä näkee oppimistavoitteiden painottamisen on-

gelman ja lasten yksilöllisen tiedollisen oppimisen etenemismahdollisuu-

det.  Hänen mukaansa on myös haasteellista kehittää yhdistettyyn esi- ja 

alkuopetukseen sopivaa pedagogiikkaa ja didaktisia ratkaisuja, erityisesti 

lasten oppimisen arviointivälineitä.  

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimukseni tarkoituksena on saada aikaan Ruskon kuntaan yhteistyö-

malli esi- ja alkuopetuksen välille niin, että koulun aloittamisen kynnys 

madaltuisi. Tutkimukseni on alkanut jo projektityössäni. Rajasin aiheeni 

nimenomaan yhteistyön kehittämiseen tähtääviin ajatuksiin ja ideoihin, sii-

tä mitä yhteistyö voisi olla. Aiheen rajaaminen on tärkeää, koska silloin 

tulee tarkennettua ajatusta siitä, mitä todella haluan tietää ja osoittaa (Hir-

sijärvi & Remes & Sajavaara 2004, 75). Koska yhteistyötä ei vielä juuri-

kaan ole, on mielestäni tärkeää kartoittaa alan ammattilaisilta, mitä he siltä 

mahdollisesti odottavat.  

 

Tutkimuksen pääongelma on: Millaisia olisivat toimivat yhteistyömuodot 

esi- ja alkuopetuksen välillä, jotta koulun aloittamisen kynnys madaltuisi? 

Alaongelmat ovat:  

1. Miten esi- ja alkuopettajat saadaan kehittämään yhteistyötään? 

2. Miten esi- ja alkuopettajat saadaan sitoutumaan kehittämistyöhön, 

unohtamatta lapsuuden ainutlaatuisuutta? 
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5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOHDERYHMÄ 

5.1 Kohderyhmän rajaus 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 39) mukaan aiheanalyysissä tärkein pohditta-

va osa-alue on kohderyhmä ja kohderyhmän mahdollinen rajaus. Toimin-

nallisessa opinnäytetyössä tuote tehdään aina jollekin tai jonkun käytettä-

väksi. Oma opinnäytetyöni tulee esi- ja alkuopetuksen käyttöön. Siksi ra-

jasin tutkimukseni koskemaan pilottiryhmien opettajia, esikouluopettajia, 

johtavia viranhaltioita ja lautakuntaa. Jätän tarkoituksella tässä vaiheessa 

lapset ja vanhemmat tutkimukseni ulkopuolelle. He saavat ilmaista mieli-

piteensä siinä vaiheessa, kun toiminta on saatu vakiinnutettua ja heille 

tehdään tyytyväisyyskyselyt.  

 

  

 

ro 

 
 
kuvio 1. Opinnäytetyön aikataulu 

 

Opinnäytetyöni on siis laadullinen tutkimus, joka on jatkoa projektityölle.  

Projektityö on toteutettu kyselylomakkeella. Kysymyslomake (liite 1) si-

sältää 9 avointa kysymystä. Kyselylomakkeen lähetin 16 henkilölle, josta 

2 oli lautakunnan jäsentä, 2 johtavaa viranhaltijaa, 4 esikouluopettajaa ja 8 

1 – 2 luokkien opettajaa. Lähetin kyselyn kaikille esiopettajille sekä 1 – 2 

luokan opettajille, jotka toimivat Ruskon kunnassa. Heitä on määrällisesti 

niin vähän, että en ruvennut heitä karsimaan. Toinen syy siihen, että lähe-

tin kaikille kyselyn on se, että halusin kaikkien niiden, jotka työskentele-

vät esiopetuksessa tai alkuopetuksessa, voivan vaikuttaa oman työnsä ke-

hittämiseen. Vastauksia tuli yhteensä 10, joten vastausprosentti oli vähän 

yli 50 %, joka on mielestäni hyvä.   

5.2 Projektiyön tuloksia 

Tärkeimmäksi asiaksi vastauksista nousi yhteistyön kehittäminen kautta 

linjan. Tämä koettiin tärkeäksi niin päättäjien, hallinnon kuin opettajien ja 

esiopettajienkin vastauksissa. Opettajat ja esiopettajat kokivat tärkeäksi, 

että he voisivat kehittää yhteistyötä ja muutakin yhteydenpitoa keskenään. 

Monissa vastauksissa toivottiin myös saumatonta tiedon kulkua. Päätök-

sentekoon toivottiin yhteistä linjaa, niin että koulun ja esiopetuksen visio 

ja strategia voitaisiin yhdistää. Toivottiin myös sitä, että päättäjät osaisivat 

huomioida päätöksenteossa esiopetuksen ja koulun samankaltaisuuden. 

Tällä tarkoitettiin lähinnä oppilasmäärien ennustamista molemmilla sekto-

reilla, sekä esiopetuksessa paljastuvien ongelmien toteamista ja niihin 

mahdollista reagoimista ennakkoon. 
 

Vastaajat toivoivat yhteisiä koulutustilaisuuksia, palavereita ja tapahtumia, 

varsinkin esiopettajille ja opettajille. Muutenkin kaivattiin yhteisiä tempa-

projekti-

työn kyse-

lyt maalis-

kuu 2010 

infotilai-

suus jou-

lukuu 
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pilottiryhmät 

kevätluku-
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kyselyt 

syyskuu 
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uksia, koska niistä nauttivat sekä aikuiset, että lapset. Mitä enemmän luo-

kanopettajat ja esiopettajat ovat yhteistyössä keskenään, sitä saumatto-

mammin lapsi sopeutuu oppimisympäristöön ja sitä vakaammin hän kas-

vaa ja oppii. Yhteiset suunnittelupäivät lisäisivät tietämystä kummankin 

(esiopettajan ja opettajan) arkisesta työstä. Tämä tietämys lisää töiden ar-

vostusta. Yhteistyölle pitäisi olla myös tietty aika, koska normaalin työn 

ohessa tehty yhteistyö jää usein hyvin suppeaksi tai ei toteudu ollenkaan. 

Päivähoidon sekä koulun pitää olla samoilla linjoilla yhteistyön suhteen. 

Keskustelua työn haasteista ja ongelmista kaivattiin. Jotkut vastaajista 

pohtivat myös sitä, että olisivatko joiltain osin sijaisjärjestelytkin mahdol-

lisia. 

 

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että esiopetus- ja opetussuunnitelma voidaan 

melko pitkälti yhdistää. Yhdistämisessä on kuitenkin huomioitava opetus-

suunnitelman velvoittavuus ja taas esiopetussuunnitelman suurempi liik-

kumavara. Yhdistämisen hyvänä puolena pidettiin varsinkin päällekkäi-

syyksien poistumista, sekä opetuksen jatkumoa, sekä sitä, että sitten kaikki 

olisivat yksissä kansissa, jolloin yhdistetty asiakirja olisi johdonmukainen 

ja saumaton. Yhdistämisellä saadaan madallettua koulun alun kynnystä. 

Kun esiopetus- ja opetussuunnitelmat ovat yhdistettyjä esiopettajat ja opet-

tajat tähtäävät samaan lopputulokseen ja käyttävät samoja välineitä. Tähän 

samaan liittyen toivottiin, että lapsen henkilökohtainen esiopetussuunni-

telma voisi siirtyä lapsen mukana esikoulusta kouluun, toki tähän tarvitaan 

vanhempien suostumus. Monet vastaajista olivat sitä mieltä, että kun yh-

teistyötä tiivistetään ja tietoa voidaan jakaa, niin yhdessä voidaan parem-

min tukea lapsen koulun alkutaivalta. Huonoa voisi olla, mikäli painotuk-

set eivät olisi tasapainossa keskenään, että ikäkehitykseen liittyvä näkö-

kulma voi unohtua yhteisten opetussuunnitelmien kautta. Huonoa yhdis-

tämisessä saattaa olla myös se, ettei lasten anneta olla lapsia, vaan koulun 

opetussuunnitelma korostuu ja leikin määrä vähenee.  

 

Hallinnon edustajien vastaukset olivat hyvin samansisältöiset. Heidän mie-

lestään yhteistyön kehittämiseen tarvitaan yhteisiä koulutuspäiviä, palave-

reita ja tapahtumia. Päätöksenteossa tulisi ottaa entistä paremmin huomi-

oon koulun ja esiopetuksen samankaltaisuus, siis jatkumona esikoulusta 

perusopetukseen. Yhteistyön tiivistämistä pidettiin tärkeänä. Yhtenäinen 

strategia koulun ja esiopetuksen välillä vahvistaisi yhteistä toimintaa ja 

käytäntöjä.  

 

Hallinnon edustajien mielestä esiopetus- ja alkuopetussuunnitelmat voi-

daan yhdistää, näin turvataan toiminnan yhtenäinen kehittäminen. Toisaal-

ta painotettiin sitä, että lapsen yksilöllinen kehittyminen ja erityistarpeet 

tulee silloin ottaa entistä tarkemmin huomioon. 

 

Heitä pyydettiin pohtimaan myös mitä hyötyä varhaiskasvatuksen ja pe-

rusopetuksen johtoryhmien yhdistämisestä saattaisi olla. Pääsääntöisesti 

oltiin sitä mieltä, että se olisi hyvä asia, koska silloin tiedonkulku, avoi-

muus ja vuorovaikutus lisääntyvät jolloin pitkäjänteinen kehitystyö mah-

dollistuu. Toisaalta tuotiin esiin se, että asiakokonaisuudet tulisivat liian 

laajoiksi yhden johtoryhmän käsiteltäviksi, mutta silloinkin oltiin sitä 

mieltä, että muutamia yhteisiä kokouksia vuoden mittaan olisi hyvä olla.   
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Opinnäytetyö jatkui suoraan näiden kyselyjen jälkeen. Pidin joulukuussa 

2010 infotilaisuuden, johon olin kutsunut mukaan Perusopetus- ja varhais-

kasvatuslautakunnan puheenjohtajan, johtavan rehtorin, päivähoidon joh-

tajan, koulujen rehtorit, ja esiopetusta antavien päiväkotien johtajat. Ker-

roin heille projektini esiin tulleita tuloksia ja esitin projektiryhmien käyn-

nistämistä. He lupasivat informoida esi- ja alkuopettajia tulevasta projek-

tista. 

 

Seuraavaksi aloittivat pilottiryhmät toimintansa keväällä 2011. Tähän 

ryhmään kuului 3 alkuopettajaa siksi, että Ruskolla on kolme alakoulua, 

joista kaksi toimii Ruskon taajamassa ja yksi Vahdon taajamassa sekä 2 

esikouluopettajaa, esikouluja on kaksi, toinen Ruskon taajamassa ja toinen 

Vahdon taajamassa. Syyskuussa 2011 lähetin kaikille mukana olleille 

opettajille ja esikouluopettajille uuden kyselyn, jonka vastausten pohjalta 

yhteistyötä aletaan kehittää. Tämä kyselylomake (liite 2) sisältää 10 avoin-

ta kysymystä. 

6 AINEISTONHANKINTA JA ANASYYSI 

6.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa aineistonkeruun väline on inhimil-

linen. Aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan tie-

toisuudessa vähitellen tutkimusprosessin edetessä. Kyse on siis tutkimus-

toiminnan ymmärtämisestä ja myös eräänlaisesta oppimistapahtumasta. 

Laadullista tutkimusta voidaan luonnehtia jatkuvaksi päätöksentekotilan-

teeksi tai ongelmanratkaisusarjaksi, sillä tutkimusongelma täsmentyy koko 

tutkimuksen ajan. Laadullista tutkimusta tekevä voidaan kuvata salapolii-

siksi, koska tutkimukseen liittyvä arvoitus kirkastuu työn etenemisen myö-

tä. (Kiviniemi 2010, 70–71.)  

 

Nykyään laadullinen tutkimus pitää sisällään monia eri merkityksiä riip-

puen siitä mitä tutkitaan ja miten. Sosiologiassa, psykologiassa, kasvatus-

tieteessä ja antropologiassa on omat laadullisen tutkimuksen traditionsa. 

Laadullinen tutkimus ei siis vain yhdenlainen hanke, vaan joukko mitä 

moninaisimpia tutkimuksia. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 162.)  

 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja 

se kerätään todellisissa tilanteissa. Siinä suositaan ihmistä tiedonkeruun 

instrumenttina. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija luottaa enemmän omiin 

havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa, kuin erilaisiin mit-

tausvälineisiin. Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seik-

koja. Siksi lähtökohtana ei ole teorian testaaminen, vaan aineiston monita-

hoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Laadullisessa tutkimuksessa suosi-

taan sellaisia metodeja, jossa tutkittavien ”ääni” pääsee parhaiten esille. 

Siksi metodeina käytetään yleensä teemahaastatteluja, osallistuvaa ha-

vainnointia, ryhmähaastatteluja sekä dokumenttien ja tekstien diskursiivi-

sia analyyseja. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti 

ja tutkimussuunnitelma muotoutuu yleensä tutkimuksen edetessä. Tästä 
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johtuen tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia saatetaan muuttaa 

olosuhteiden mukaisesti. (Hirsijärvi ym. 2009, 164. 

6.2   Tutkimusstrategia 

Oma opinnäyteyöni perustuu etnografiseen tutkimukseen. Se on tutkimus-

strategia, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän 

ympäristössään tai ryhmän jäsenten tulkintoja ja käsityksiä ympäristöstään 

ja toiminnastaan. Etnografisen tutkimusstrategian painopisteet voivat 

vaihdella sen mukaan, miten tutkija haluaa olla mukana. Se voi olla etäi-

syyttä ottavaa, jossa tutkija ottaa ulkopuolisen tarkkailijan roolin tai se voi 

olla empaattista ja kohderyhmän toimintaan intensiivisesti osallistuvaa. 

Etnografista tutkimusta voidaan toteuttaa erilaisilla laadullisilla analyysi-

menetelmillä. (Koppa. Jyväskylän Yliopisto.) 

 

Etnografia on laadullinen tutkimusmenetelmä, jota käytetään useilla tie-

teenaloilla. Se ei ole mikään yksittäinen tiedonkeruumenetelmä, vaan pi-

kemminkin tutkimuksen tyyli, jossa tavoitteena on ymmärtää toimintaa ja 

sen sisältämiä sosiaalisia merkityksiä tietyssä ympäristössä. Etnografisen 

tutkimuksen tekijä toimii eräänlaisena välittäjänä kohteen ja tutkimustu-

losten välillä. (Vuorinen 2005, 63.) 

 

 Menetelmän valintaan vaikuttaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään ja 

keneltä tai mistä sitä etsitään. (Hirsijärvi ym. 2009, 184.) Käytän aineisto-

ni hankinnassa kyselykaavaketta ja haastattelua sekä päiväkirjoja, joissa 

osallistuneet opettajat ja esikouluopettajat kertovat kokemuksiaan tapaa-

misista sekä tapaamisten sisällöstä. Käytän myös aikaisempia tutkimuksia 

pohjana omalle pohdinnalleni  

6.3 Aineistonhankinta 

6.3.1  Kyselykaavake 

Yksi tapa kerätä aineistoa on kysely, siinä aineistoa kerätään standar-

doidusti ja kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perus-

joukosta. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että se säästää 

tutkijan aikaa ja vaivannäköä, koska se voidaan lähettää suoraan henkilöil-

le, joilta toivotaan saatavan vastaus. Lomake voidaan lähettää sähköisesti 

ja kun se palautetaan, niin se voidaan tallentaa ja analysoida saman tien. 

Siinä on myös heikkoutensa: tutkija ei tiedä vastataanko siihen ajatuksella 

ja vakavasti. (Hirsijärvi ym. 2009, 193–195.)  

 

Omassa tutkimuksessani kyselykaavakkeita on itse asiassa kaksi, joista 

toisen tein projektityöhöni. Näitä vastauksia käytin pohjana, kun pohdim-

me, minkälaista toiminta esikoulun ja koulun välillä voisi olla. En kuiten-

kaan halunnut sitoa toimintaa mitenkään orjallisesti, mutta vinkkejä an-

noin siitä, minkälaisia vastauksia olin saanut. 
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Toisen kyselykaavakkeen lähetin, kun koulut olivat taas alkaneet ja pilotti-

ryhmien toiminta oli takanapäin. Kysymykset olivat avoimia, koska siten 

sain parhaat vastaukset ja kuvaukset siitä miten pilottiryhmät olivat toimi-

neet ja toisaalta myös kehittämisehdotuksista. 

6.3.2  Päiväkirjat 

Hirsijärvi ym. (2009, 219) toteavat, että päiväkirja on eräänlainen itseohja-

tun kyselylomakkeen täyttö avointa vastaustapaa käyttäen. Se voi sisältää 

avoimia aineksia tai hyvinkin tarkkaan ohjattuja vastauksia. Päiväkirjan 

analysoiminen tutkimustarkoituksiin on vaativa tehtävä. Täysin vapaa ai-

neisto jättää tutkijalle suuren vapauden aineiston omaan tulkintaan. 

 

Jokainen pilottiryhmän opettaja ja esikouluopettaja laati oman tai yhteisen 

yhteenvedon tapaamisista. He kertoivat mitä olivat eri tapaamiskerroilla 

tehneet ja miten lapset olivat toiminnassa olleet mukana. Sain kaikilta ta-

paamisista yhteenvedot toukokuun loppuun mennessä. Olin ohjeistanut 

heitä etukäteen siitä, mitä toivoin heidän miettivän tapaamisten sisältöjä ja 

ilmapiiriä. 

6.4 Sisällönanalyysi 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyt-

tä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin tarkoitus on 

tiivistää aineisto kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. 

Tarkoituksena on nimenomaan luoda hajanaisesta aineistosta selkeää ja 

mielekästä. (Eskola & Suoranta 1998, 138.)  

 

Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutki-

muksissa, on sisällönanalyysi. Sitä voidaan pitää paitsi yksittäisenä meto-

dina, myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin. Kun aineistoa lähtee analysoimaan, on ensim-

mäiseksi tehtävä vahva päätös siitä, mikä aineistossa on kiinnostavaa. Tä-

män jälkeen aineistosta on kerättävä talteen vain se, mikä on tärkeää edellä 

tehdyn päätöksen mukaan, kaikki muu on jätettävä pois. Kaikki tärkeäksi 

merkitty aineisto on kerättävä yhteen ja se on teemoitettava, luokiteltava 

tai tyypiteltävä. Sen jälkeen on yhteenvedon kirjoittamisen aika. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91–92.)  Tämä tulee olemaan itsellenikin vaikeaa, koska 

tiedän, että aineisto tulee sisältämään paljon mielenkiintoista asiaa.  
 

Oman aineistoni analyysin pohjana käytän teoriaohjaavaa analyysia. Käy-

tän tätä menetelmää, koska siinä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon 

vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaavaa, vaan 

paremminkin uusia ajatuksia luova. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97–98.) 

Projektityöni kautta sain ajatuksia siitä miten yhteistyötä kehitetään lasta 

kunnioittavalla tavalla. Nyt projektiryhmien toiminnan ja kyselyn sekä 

haastattelun perusteella voin tuoda esille hyviä ja toimivia toimintamalleja 

tulevaisuuden suunnittelutyöhön yhteistyön kehittämiseksi.  
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7 TULOKSET 

7.1 Tapaamisten antia 

Kaiksi ryhmistä tapasi 3 kertaa ja yksi ryhmistä tapasi 4 kertaa. Yksi ker-

roista oli yleinen kouluun tutustumispäivä, johon osallistuivat kunnan 

kaikki esikoululaiset. Kaksi ryhmistä tapasi sekä koulussa, että esikoulus-

sa. Opettajat olivat suunnitelleet koulussa tapahtuvien tapaamisten sisällön 

ja esikouluopettajat taas suunnittelivat ne tapaamiset, jotka olivat esikou-

lussa. Kaikki tapaamiset olivat helmikuun ja toukokuun välillä vuonna 

2011.  

 

Yhdessä tapaamisessa esikoululaiset olivat etukäteen miettineet kysymyk-

siä, joita he sitten esittävät koululaisille ja opettajalle. Jokainen esikoulu-

lainen sai esittää oman kysymyksensä. Pääsääntöisesti tapaamisten sisällöt 

olivat toiminnallisia. Ne oli laadittu niin, että koululaiset ja esikoululaiset 

olivat pareittain tai pienissä ryhmissä. Parit tai ryhmät olivat sekaryhmiä 

niin, että niissä oli sekä koululaisia, että esikoululaisia.  

 

Tapaamisten sisällöt olivat laadittu niin, että ensin oli tutustumisleikkejä, 

sitten tehtiin töitä pulpettien äärellä. Nämä tehtävät olivat monisteita, joita 

tehtiin yhdessä tai sitten pelattiin erilaisia matikkapelejä. Liikuntasalia 

käytettiin myös ja siellä leikittiin erilaisia liikuntaleikkejä. Esikoulussa ta-

paamisten sisältöön kuului vahvasti leikki. Kaikissa tapaamisissa myös 

laulettiin erilaisia laululeikkejä.  

 

Palautteen mukaan lapset olivat tapaamisista innoissaan. Opettajat ja esi-

kouluopettajat pitivät tapaamisia hyvinä ja tarpeellisina. He kehuivat las-

ten työskentelyä, innostusta ja koululaisten auttavaa asennetta. Sisällöt 

olivat onnistuneita ja tapaamisten määrää ja sisältöjä pidettiin hyvänä. Pa-

lautteen mukaan myös vanhemmat olivat olleet tyytyväisiä siihen, että täl-

lainen kouluun tutustumiseen oli mahdollista. Yleisesti oltiin myös sitä 

mieltä, että tämän tapaista toimintaa tulee jatkaa. 

7.2 Kyselyn tulokset 

Lähetin kaikille projektissa mukana olleille opettajille ja esikouluopettajil-

le kyselyn syyslukukauden alussa, jolloin viime vuoden esikoululaiset oli-

vat jo aloittaneet koulun uusina ykkösluokkalaisina. Koulua oli käyty noin 

kuukausi. Viidestä mukana olleesta esi- ja alkuopettajasta vain kolme vas-

tasi, koska kaksi oli siirtynyt muualle, joten en tavoittanut heitä enää. Vas-

taukset sain kahdelta esiopettajalta ja yhdeltä alkuopettajalta.  

 

Kysyttäessä esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön kehittämistä koko 

lukuvuotta koskevaksi, esiin nousi innostus, sitoutuminen pitkäjänteiseen 

yhteistyön kehittämiseen sekä resurssien, lähinnä rahan, takaaminen työs-

kentelyyn, sekä henkilöstön pysyvyys, sekä päiväkodin että koulun puolel-

la.  
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Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Innostus Sitoutuminen Yhteistyö 

Mahdollisuudet Resurssit  

Pitkäjänteisyys Henkilöstön pysyvyys  

Kuva 1. Yhteistyön mahdollistaminen 

 

Yhteisten tapaamisten toiminnan sisällöt koostuivat yhteisestä tekemises-

tä, jotka koostuivat pienistä ”koulumaisista” tehtävistä, peli-, laulu-, lii-

kunta-, leikki- ja satuhetkistä. Yleensäkin kannatettiin yhteistoiminnallista 

tekemistä. Esiin nousivat myös pihatapahtumat, kulttuuritapahtumat ja 

pienryhmävierailut koulun ja esikoulun kesken.  

 

Vastaajien mielestä opettajat ja esiopettajat saadaan sitoutumaan yhteis-

työn kehittämiseen varaamalla aikaa yhteisiin tapaamisiin. Nämä tapaami-

set tulisi olla työajan puitteissa, eli koulupäivän aikana. Yksi vastaajista 

totesi, että yhteistyön tekeminen kuuluu jo molempien osapuolten amma-

tin kuvaan, joten hänen mielestään se pitäisi olla itsestään selvyys. Kuten 

hän toteaa, on lapsen edun mukaista, että lapsi pääsee esiopetusvuotenaan 

kouluun. Hyvän yhteistyön onnistumisen takaa tietysti pysyvä henkilöstö.  

 

Yhteisiä kokoontumisia ja koulutustilaisuuksia kaivattiin. Näin tutustuttai-

siin toisiin ja sitä kautta yhteistyön tekeminen olisi helpompaa. Kun opet-

taja ja esiopettajat tuntevat toisensa niin, motivaatio kasvaisi yhteistyön 

tekemiseen ja toteuttamiseen. Tärkeää on ajankäytön mahdollistaminen 

yhteistyöhön ja kehittämistyöhön. 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Aika Sovittava etukäteen Yhteistyön kehittämi-

nen 

Sitoutuneisuus 

 

Henkilöstön pysyvyys  

Mahdollisuudet 

 

Työajan sisällä, sään-

nölliset tapaamiset 

 

Kuva 2. Yhteistyön kehittäminen 

 

Lasten toimintaa vastaajat kuvasivat jännittyneeksi, innostuneeksi, avu-

liaiksi ja huomaavaiseksi. Varsinkin esikoululaiset jännittivät ensimmäistä 

tapaamista, mutta yhteinen mukava tekeminen laukaisi jännityksen nope-

asti. Seuraavaan tapaamiseen lähdettiin jo innokkaasti ja uteliaina. Min-

käänlaista häiriökäyttäytymistä ei ilmennyt. Kuten eräs vastaajista totesi, 

ekaluokkalaisten ja esikoululaisten ikäero on niin pieni, että se mitä esi-

koululainen osaa, on ihan motivoivaa toimintaa vielä ekaluokkalisillekin. 

Tutustumiskäynnit koettiin tärkeiksi myös ekaluokkalaisille, heidän itse-

tuntonsa vahvistui, kun he saivat olla nuorempiensa tukena ja apuna. 

 

Yhteistyön hyötynä pidettiin tietoisuuden lisääntymistä, sekä yhteneväis-

ten toimintatapojen ja oppimiskäsitysten löytymistä. Tärkeänä pidettiin 



Eskarilaisesta koululaiseksi 

 

 

28 

myös sitä, että opettajat tutustuvat tuleviin koululaisiin jo etukäteen ja ni-

menomaan niin, että he näkevät lapset oikeassa kontekstissa. Esikoulun-

opettajan työhön valtavan voimanvaran tuo se, että hänellä on tietoisuus 

siitä, minkälaisen oppimis- ja opettamiskulttuuriin lapset siirtyvät esiope-

tuksesta. Esiopettaja saa tietoa uudesta kouluryhmästä ja voi hyödyntää tä-

tä tietoa esikoulutuokioissa päiväkodissa.  

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Tutustuminen lapsiin Opettajan tietoisuus 

lapsista lisääntyy 

 

Yhteistyön hyödyt 

Esiopettajan tietoisuus 

lisääntyy 

Esiopettaja voi hyödyn-

tää tietojaan esiopetuk-

sessa 

 

Lasten tietoisuus li-

sääntyy 

Jännitys kouluun siir-

tymisestä vähenee 

 

 

Kuva 3. Yhteistyön hyödyt 

 

Kysyttäessä miten lapsen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa voitaisiin 

kehittää niin, että lapsen oppimaan oppiminen olisi turvallinen jatkumo 

esiopetuksesta perusopetukseen, keskeisemmäksi tekijäksi nousi tietoisuu-

den lisääntyminen. Vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että kehitystyötä teh-

dään, koska silloin todellinen tieto esikoululaisten taidoista ja tukea tarvit-

sevista kohdista siirtyy kouluun ja helpottaisi näin koulutyön aloittamista. 

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman merkitys korostuu juuri siinä vai-

heessa, jos lapsella on tarvetta erityiseen tukeen. Keskeiseen osaan nouse-

vat myös keskustelut vanhempien, opettajan ja koulupsykologin kanssa, 

jotta kaikki tuki on tarjolla heti, kun lapsi koulutyönsä aloittaa.  

 

Vastaajat pohtivat myös mitä etuja tai haittoja lapselle voi olla siitä, että 

hän pääsee tutustumaan kouluun useamman kerran lukuvuoden aikana. 

Tärkeimmäksi nousi koulun aloittamisen kynnyksen madaltuminen. Lap-

sen pelot vähenevät, koulun tavoista tulee tuttuja ja sitä kautta lapsi kokee, 

että kouluun on kiva tulla. Kuten eräs vastaajista totesi:  

”Kouluympäristö ja opettaja tulevat tutuiksi ja tunne koulu-

laiseksi kasvamisesta vahvistuu.  Koulumaailmaan tutustu-

minen motivoi. Pelokas lapsi vahvistuu vieraillessaan koulu-

ympäristössä tutun lapsiryhmän ja aikuisten kanssa.”  

 

Pääsääntöisesti haittoja lapselle ei koettu tapaamisista olevan. Eräs vastaa-

jista totesi kuitenkin, että lapsen mieltä voi jäädä vaivaamaan jokin asia, 

joka tapaamisessa tuli esiin. Siksi onkin tärkeää, että lasten kanssa keskus-

tellaan vielä tapaamisen jälkeen, ettei mikään asia jää vaivamaan.  

 

Yleisesti koulun ja esikoulun välistä yhteistyötä pidettiin tärkeänä, koska 

tuttuus poistaa pelkoja ja vapauttaa voimavarat oppimiselle ja ystävyys-

suhteiden luomiselle. Myös se, että aikuiset tietävät, mitä toinen tekee, 

nostaa toisen työn arvostusta ja tämä on tietysti eduksi lapselle. Lapsi nä-
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kee ja kokee, että hän on hyvässä hoivassa yhteistyössä toimivien aikuis-

ten kanssa.  

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Yhteistyö 

 

Arvostus Lapsen etu 

Tutustumiskäynnit 

 

Pelot vähenevät  

Tuttuus Tunnetaan ”talon ta-

vat” 

 

Kuva 4. Yhteistyön edut lapsen näkökulmasta. 

 

Ruskolla toimii esiopetus samassa talossa alaluokkien kanssa, sekä niin et-

tä molemmat ovat fyysisesti eri tiloissa. Vastaajien mielestä se, että ollaan 

fyysisesti eri tiloissa haittaa jonkin verran yhteistyön tekemistä. Rahaa toi-

vottiin taksikyyteihin, toisaalta todettiin, että jos matkan voi kulkea kävel-

len, ei matka ole este yhteistyölle. Mutta kuten eräs vastaaja asian hyvin 

kiteyttää:  

”Vaikeudeksi yhteistyön toteuttamisessa sanotaan usein ajankäy-

tön. Varmasti se, että on varattava aikaa myös paikasta toiseen 

siirtymiseen hankaloittaa yhteistyötä. Tahdosta on kuitenkin vii-

mekädessä kysymys. Kun yhteistyötä on toteutettu onnistuneesti ja 

hyöty koettu molemminpuoliseksi erityisesti lasten ja perheiden 

palautteen muodossa, ei erillisillä rakennuksilla ole merkitystä.” 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimukseni tavoitteena oli yhteistyön lisääminen esi- ja alkuopetuksen 

välillä. Kehittämistyö alkoi jo projektityössäni, jossa selvitin, minkälaista 

yhteistyö voisi olla. Projektissa mukana olivat myös päättäjät ja hallinnon 

edustajat. Opinnäytetyö pohjautui projektiryhmien kokemuksiin ja heidän 

ajatuksistaan yhteistyön kehittämiseen. Työn luotettavuutta heikensi hie-

man se, että kaksi pilottiryhmissä mukana ollutta opettajaa oli siirtynyt 

kevään jälkeen pois kunnan palveluksesta. Toisaalta he olivat antaneet pa-

lautteensa pilottiryhmien toiminnasta.  

 

Lapsen näkökulmasta ajateltuna esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittä-

minen on erittäin tärkeää. Lapselle koulun aloitus on aina iso kynnys ja 

yhteistyöllä tätä kynnystä voidaan madaltaa. Mitä tutumpi kouluympäristö 

ja koulun tavat ovat tulevalle koululaiselle, sitä nopeammin hän voi kes-

kittyä oppimiseen ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Yhteistyön te-

keminen on tärkeää myös vanhempien näkökulmasta. Kun lapselle on 

kouluyhteisö tuttu, se helpottaa myös vanhempien pelkoja siitä, miten pie-

ni koululainen koulussa pärjää. Samanlaiseen tulokseen päätyi tutkimuk-

sessaan myös Leinonen (2006, 44). Hän toteaa, että sekä esi- että al-

kuopettajat kokivat yhteistyön lasten kannalta erittäin tärkeäksi.  

 

Tutkimuksen pääongelma on kysymys siitä, minkälaisia olisivat toimivat 

yhteistyömuodot esi- ja alkuopetuksen välillä, jotta koulun aloittamisen 
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kynnys madaltuisi. Vastausten perusteella tärkeimmiksi nousi yhteinen te-

keminen, jossa mukana on sekä esikoululaisia, että koululaisia. Esi- ja al-

kuopetusikäiset lapset ovat hyvin homogeeninen ryhmä, joten toiminnan 

suunnittelu on suhteellisen helppoa ja lapset saa helposti innostumaan te-

kemisestä. Ruskolla toimii yhdessä kouluyksikössä esi- ja alkuopetus sa-

man katon alla, joten siellä yhteistyötä voitaisiin kehittää luokattoman 

opetuksen suuntaan. Myös Hardingin (2003, 98) toteaa omassa tutkimuk-

sessaan, että opettajien kuvatessa lasten oppimista, esiin nousee kehityk-

sen merkitys oppimiseen, motivaatio, tiedon rakentaminen, metakognitii-

viset tiedot ja taidot sekä oppimisympäristö. 

 

Leikinomainen toiminta on esi- ja alkuopetusikäiselle lapselle vielä hyvin 

ominainen tapa toimia. Lapsen leikki ja opiskeltavat taidot ja tiedot tuke-

vat toisiaan ja monet lapsen kehityksen ja oppimisen piirteet näkyvät tä-

män ikäisen lapsen leikeissä (Harding 2003, 32). Omassa tutkimukses-

sanikin nousi leikinomainen toiminta tärkeäksi osaksi yhteistyötä. Tämän 

tyyppinen toiminta oli helppo järjestää ja se oli kaikille mieleen. Se myös 

helpotti tutustumista ja auttoi lapsia ryhmäytymään. Sekä opettajat, että 

esikoulunopettajat olivat sitä mieltä, että molemmat lapsiryhmät hyötyivät 

pienryhmätoiminnasta, joissa oli sekaisin esi- ja alkuopetusikäisiä lapsia. 

Ekaluokkalaiset saivat lisää itseluottamusta, kun voivat auttaa pienempi-

ään tutustumaan koulumaailmaan. Esikoululaiset taas tutustuivat koulu-

maailmaan turvallisesti ekaluokkalaisen kanssa.   

 

Kysyttäessä miten esi- ja alkuopettajat olisivat valmiita kehittämään omaa 

työtään, nousi päällimmäiseksi se, että suunnittelu tarvitsee yhteistä aikaa. 

Palavereja ja yhteisiä koulutustilaisuuksia toivottiin, mutta tämä toiminta 

pitäisi olla mahdollista työpäivän sisällä. Yhteiset suunnittelutilaisuudet 

voisivat olla heti syksyllä, kun koulut ja esikoulut ovat alkaneet. Opettajil-

la on ns. veso-päiviä, tällaisen päivän sisältö voisi olla esi- ja alkuopetuk-

sen yhteistyö. Toisaalta opetussuunnitelmien yhteensovittaminen auttaisi 

myös yhteistyön kehittämistä. Leinonen (2006, 72) toteaa, että kasvatuk-

sellinen jatkumo on tärkeää lapsen siirtyessä esikoulusta kouluun. Saman-

suuntaisia tuloksia sai omassa tutkimuksessaan myös Poikonen (2003, 

113). Hän toteaa, että opetussuunnitelmatyö nähdään koko päiväkoti-

kouluyhteisön kehittämistyönä, jossa yhteisesti omaksuttujen arvojen ja 

toimintaperiaatteiden tulisi ohjata toimintaa.  

 

Ongelmaksi koettiin henkilökunnan vaihtuvuus, joka nähtiin yhteistyön 

kehittämisen ja siihen sitoutumien esteenä. Toisaalta, jos meillä olisi yh-

teinen opetussuunnitelma esi- ja alkuopetukseen, se takaisi sitovuudellaan 

myös yhteistyön tekemisen ja siihen sitoutumisen. Sitoutuminen työsken-

telyyn nähtiin erittäin tärkeänä, mikä on totta. Jos ei ole sitoutumista, ei 

ole myöskään yhteistyötä. Toisaalta jokaisella opettajalle ja esiopettajalla 

luusi olevan itsestään selvää se, että aikuisten tekemällä yhteistyöllä taa-

taan lapsen turvallinen ja peloton kouluun siirtyminen. Yhteisen opetus-

suunnitelman laatiminen voidaan nähdä yleisemminkin koko päiväkodin 

ja koulun kehittämistyönä (Poikonen 2003, 21). Tähän opetussuunnitel-

man laatimistyöhön tulee ottaa mukaan myös vanhemmat, koska työn läh-

tökohtana tulee olla arvokeskustelu. Opinnäytetyössäni ei ole mukana 
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vanhempien mielipidettä, mutta jatkotyöskentelyn kannalta heidän mu-

kaan ottamisena tulee olla itsestään selvää.  

 

Yhteisen opetussuunnitelman tekeminen johtaa siihen, että henkilöstö tu-

tustuu toisiinsa ja heidän tekemäänsä työhön. Tämä taas edesauttaa yhteis-

työn tekemistä ja madaltaa yhteistyön tekemisen kynnystä. Tällainen yh-

teinen työskentely vaikuttaa myönteisesti opetussuunnitelman kehittämis-

työhön jatkumona esiopetuksesta perusopetukseen sekä päiväkodin ja kou-

lun yhteistyön lisääntymisessä ja eri ammattiryhmien yhteistyössä, tähän 

tulokseen tuli myös Poikonen (2003, 134.) omassa tutkimuksessaan. 

 

Lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen tukemisessa yhteis-

työ koulun ja esikoulun välillä on oleellista. Tämän ikäiset lapset ovat ke-

hityskaaressaan hyvin eritasoisia. Lapsen kokonaisvaltaista oppimista tue-

taan parhaiten siten, että lapsen omaa oppimispolkua tuetaan. Hänellä on 

oltava oikeus oppia asioita omaan tahtiin. Tähän annetaan parhaiten mah-

dollisuus niin, että mahdollistetaan lapselle oppiminen ilman luokkarajoja. 

Tällaisen toiminnan kehittäminen on mahdollista Ruskolla siinä yksikössä, 

jossa esi- ja alkuluokat toimivat jo saman katon alla. Vuosiluokattoman 

opetuksen etuja ja kouluun siirtyvää lasta helpottavia tekijöitä ovat Leppä-

län (2007, 110) mukaan mm. sen, että koulun oppimisympäristö on lapsel-

le jo tuttu, koska hän on voinut osallistua koulun toimintaan jo koko esi-

kouluvuoden ajan. Toinen tärkeä seikka on se, että lasten, vanhempien, 

esikouluopettajien ja luokanopettajien yhteistoiminta alkaa jo esiopetus-

vuoden aikana. Lisäksi varhais- ja koulukasvatus sekoittuvat mukavasti 

esi- ja alkuopetuksessa. Nämä seikat tulivat esiin myös omassa työssäni, 

vaikka pilottiryhmät toimivatkin selkeästi esikoulusta ja koulusta käsin ja 

tapaamisia oli vain 3 – 4.  

 

Tutkimuksessa nousi esiin yhteistyön kehittämisen tarpeellisuus. Samansi-

sältöiseen tulokseen tuli omassa tutkimuksessaan myös Oksanen (2002, 

21) todetessaan, että monilla lapsilla on vaikeuksia siirtyessään esikoulus-

ta kouluun. Tähän isoon muutoksen saataisiin helpotusta esi- ja alkuopet-

tajien välisellä yhteistyöllä.  

 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat kiistatta sen, että yhteistyötä esi- ja al-

kuopettajien välillä tarvitaan. Sen osoitti pilottiryhmien palaute ja opettaji-

en vastaukset. Lasten työskentely yhteistyössä keskenään teki opettajiin 

vaikutuksen. Palaute oli positiivista ja uskon, että tämä on alkua tulevalle 

tiiviimmälle yhteistyölle. Yhteistyölle on kuitenkin annettava mahdolli-

suudet tarjoamalle sille riittävät resurssit, johon olennaisena osana kuuluu 

ajankäytön mahdollisuus. Lautakunnan ja hallinnonedustajien on omalla 

toiminnallaan turvattava yhteistyön tekemisen mahdollisuus. Lautakunta 

päätöksillään takaa riittävät resurssit ja ohjaa koko varhaiskasvatus- ja pe-

rusopetussektoria. Tärkeänä ohjeena heillä tulee olla kunnan strategia, vi-

sio ja arvot. Johtavat viranhaltijat omalla toiminnallaan takaavat sen, että 

yhteistyö johtaa toivottaviin tuloksiin. He ovat avainasemassa siinä, että 

esi- ja alkuopettajille tarjotaan mahdollisuus opetussuunnitelmatyön kautta 

tiivistää yhteistyötään ja toisten työn tuntemusta ja sitä kautta toistensa ar-

vostamiseen. Kun nämä kaikki tahot tekevät saumatonta yhteistyötä, us-

kon, että lapsen koulutien on turvallinen ja hänen yksilöllistä oppimispol-
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kuaan tuetaan kaikilla mahdollisilla tavoilla ja lapsi saa kaiken mahdolli-

sen tuen oppimiselleen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eskarilaisesta koululaiseksi 

 

 

33 

 

LÄHTEET 

Almqvist, F. 2009. Koulukypsyys mielenterveyden näkökulmasta. Teok-

sessa Jantunen, T. & Lautela, R. (toim.) Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Hel-

sinki; Kustannusosakeyhtiö Tammi.103-108. 

 

Brotherus, A. 2004. Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta. 

Tutkimuksia 251. Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos. 

pdf-tiedosto. Viitattu 14.9.2011. 

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/sovel/vk/brotherus.  

 
Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 

Vastapaino.  

 

Furu, T. 2009. Kohti kouluikää. Teoksessa Jantunen, T. & Lautela, R. (toim.) 

Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Helsinki; Kustannusosakeyhtiö Tammi. 88-96. 

 

Harding, M. 2003. Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaami-

nen. Kasvatustieteellisiä julkaisuja 93. Joensuun yliopisto, soveltavaan 

kasvatustieteen laitos. pdf-tiedosto. Viitattu 19.9.2011. 

http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/haring_pedagogisen/ind

ex.html.  

 

Hakkarainen, P. 2002. Kehittävä esiopetus ja oppiminen. Juva; PS-

kustannus.  

 

Hintikka, M. 2009. Leikki, lapsuuden tärkein asia. Teoksessa Jantunen, T. 

& Lautela, R. (toim.) Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Helsinki; Kustannusosa-

keyhtiö Tammi. 140-163. 

 

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004: Tutki ja kirjoita. 10., osin 

uud. p. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.  

 

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudis-

tettu painos. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy.  

 

Kess, H. 2001. Päiväkoti- ja koulukulttuurien eroista. Teoksessa Hujala, E. 

(toim.) Puheenvuoroja lapsista ja vahaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatus 90 

Oy. Jyväskylä; Gummerus Kirjapaino Oy. 102-120. 

 
Kiviniemi, K. 2010. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Aaltola, J. & 

Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tut-

kijalle tutkimuksen  teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Uudistettu 

ja täydennetty painos. Juva: WS Bookwell Oy. 70–85. 

 

Kinos, J. 2001. Lapsilähtöinen varhaiskasvatus. Teoksessa Hujala, E. 

(toim.) Puheenvuoroja lapsista ja vahaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatus 90 

Oy. Jyväskylä; Gummerus Kirjapaino Oy. 1-57. 

 

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/sovel/vk/brotherus
http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/haring_pedagogisen/index.html
http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/haring_pedagogisen/index.html


Eskarilaisesta koululaiseksi 

 

 

34 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys. Viitattu 21.9.2011.  
http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/oppimi09.htm  
  

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstr

ategiat/etnografinen-tutkimus Viitattu 22.8.2011. 

 

Kronqvist, E-L. 2001. ”Ystävykset yhdessä” – vuorovaikutussuhteet lapsen kehi-

tyksessä. Teoksessa Hujala, E. (toim.) Puheenvuoroja lapsista ja vahais-

kasvatuksesta. Varhaiskasvatus 90 Oy. Jyväskylä; Gummerus Kirjapaino 

Oy. 59-77. 
 

Kyrö-Ämmälä, O. 2008. Oppilaan kognitiivisten taitojen huomiointi esi- ja al-

kuopetuksessa. Teoksessa Määttä, K. & Uusitalo, T. Kasvatuspsykologin näkö-

kulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Rovaniemi; Lapin yliopistokustannus. 26-

45. 

 

Leinonen, H. 2006. Päiväkodin esiopetuksen ja koulun alkuopetuksen 

opettajien välinen yhteistyö. Kasvatustieteen pro-gradu – tutkielma. Opet-

tajankoulutuslaitos. Jyväskylä. pdf-tiedosto. Viitattu 19.9.2011. 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/1010.  

 

Leppälä, R. 2007. Vuosiluokkiin sitoutumattoman opiskelun kehittäminen yhdis-

tetyssä esi- ja alkuopetuksessa. Väitöstutkimus. Kasvatustieteiden tiedekunta. 

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulun Yliopisto. Pdf-

tiedosto. Viitattu 20.9.2011. 

http://herkules.oulu.fi/isbn9789514283598/  

 

Lerkkanen, M.-L. & Koivisto, P. 2001. Opetuksen eheyttäminen – kohti 

elinikäistä oppimista. Teoksessa Högström, B. & Saloranta, O. (toim.) 

Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Opetushallitus. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 27-36. 
 

Nummenmaa, A.R. & Virtanen, J. 2003. Opetussuunnitelmajärjestelmän muutos 

opettajakoulutuksen haasteena. Teoksessa Puhakka, J. & Selkee, J. (toim.) Hyvän 

elämän alku palvelutuotannossa. Suomen Kuntaliitto. Helsinki; Kuntaliiton pai-

no. 26-39. 

  

Oksanen, J. (2002). Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön merkitys oppilaan 

kouluvalmiuden vahvistajana. Luokanopettajan aikuiskoulutus. Kasvatus-

tieteen pro gradu – tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Pdf-tiedosto. Viitattu 

6.9.2011. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/10696.  

 

Parvela, T. & Sinkkonen, J. 2011. Kouluun! Ekaluokkalaisen vanhemmil-

le. Helsinki; WSOY.  

 

Perusopteuslaki 21.8.1998/628 Viitattu 5.9.2011. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2004. Opetushallitus. 

Vammala: Vammalan kirjapaino. 

 

http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/oppimi09.htm
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/etnografinen-tutkimus
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/etnografinen-tutkimus
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/1010
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514283598/
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/10696
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


Eskarilaisesta koululaiseksi 

 

 

35 

Pihlava, P. 2005. Pedagogisen kontekstin merkitys ja arviointi esi- ja al-

kuopetuksessa. Teoksessa Holopainen, P., Ojala, T., Miettinen, K. & Orel-

lana, T. Siirtymät sujuviksi – Ehyttä koulupolkua rakentamassa. Opetus-

hallitus. Helsinki. pdf- tiedosto. 16-26. Viitattu 20.9.2011. 

http://www.oph.fi/julkaisut/2005/siirtymat_sujuviksi_eheytta_koulupolkua

_rakentamassa 

 

Poikonen, P-L. 2003. ”Opetussuunnitelma on sitä elämää”: päiväkoti – 

kouluyhteisö opetussuunnitelman kehittäjänä. Jyväskylä studies in educa-

tion, psychology and social research 230. Jyväskylän yliopisto. pdf-

tiedosto. Viitattu 20.9.2011. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/13301.  

 

Puhakka, J. 2003. Kasvatus, opetus- ja hoitojärjestelmän yhteiskunnallinen 

muotoutuminen sekä pikkulasten koulu toimintapoliittisena ideana. Teo-

kessa Teoksessa Puhakka, J. & Selkee, J. (toim.) Hyvän elämän alku palvelutuo-

tannossa. Suomen Kuntaliitto. Helsinki; Kuntatalon paino. 46-57. 

 

Puhakka, J. 2003. Johdanto. Teoksessa Puhakka, J. & Selkee, J. (toim.) 

Hyvän elämän alku kunnallisessa palvelutuotannossa. Suomen kuntaliitto. 

Helsinki: Kuntatalon paino. 8-12. 

 

Repo, R. 2/2010. Varhaiskasvatuksen hallintouudistus tukee lapsen kasvua 

ja oppimista.. Lastentarha – lehti. 7. 

 

Ruskon kunnan esiopetussuunnitelma. 2011.  

 

Ruskon kunnan opetussuunnitelma. 2011. 

 

Saloviita, T. 2008. Kaikille avoimen kouluun. Erilaiset oppijat tavallisella 

luokalla. 3. uudistettu painos. Jyväskylä; PS-kustannus. 

 

Sinkkonen, J. 2009. Vuorovaikutus, tunteet ja oppiminen. Teoksessa Jan-

tunen, T. & Lautela, R. (toim.) Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Helsinki; Kus-

tannusosakeyhtiö Tammi. 116-120. 

 

Soramäki, A. 2010. Varhaiskasvatus + Perusopetus = Yhteistyö. Eli miten 

saamme yhteistyön toimimaan Ruskon kunnassa. Toimintatutkimukselli-

nen projektityö. Hämeen ammattikorkeakoulu.  

 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. uu-

distettu laitos. Helsinki: Tammi. 

 
Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy.  

 

Yk:n lapsen oikeuksien sopimus. Viitattu 14.9.2011. 

http://www.unicef.fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus_koko  

 

http://www.oph.fi/julkaisut/2005/siirtymat_sujuviksi_eheytta_koulupolkua_rakentamassa
http://www.oph.fi/julkaisut/2005/siirtymat_sujuviksi_eheytta_koulupolkua_rakentamassa
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/13301
http://www.unicef.fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus_koko


Eskarilaisesta koululaiseksi 

 

 

 

 

 

 

Liite 1 

PROJEKTITYÖHÖNI LIITTYVÄ KYSELY 

 

Kysely lähetettiin lautakunnan puheenjohtajalle ja yhdelle jäsenelle, 2 johtavalle vi-

ranhaltijalle, 4 esikouluopettajalle ja 8 1 – 2 luokkien opettajalle. Lähetin kyselyn 

kaikille esiopettajille sekä 1 – 2 luokan opettajille, jotka toimivat Ruskon kunnassa 

 

1. Miten yhteistyötä koulun ja esiopetuksen välillä voidaan kehittää hallinnollisesta 

näkökulmasta? 

Vastaus: 

 

2. Miten esiopettajien ja opettajien yhteistyötä voidaan käytännön tasolla kehittää? 

Vastaus: 

 

3. Mitä hyvää/huonoa esiopetus- ja opetussuunnitelmien yhdistämisessä on? 

Vastaus: 

 

4. Mitä hyötyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtoryhmien yhdistämisellä 

saadaan? 

Vastaus: 

 

5. Miten oppilashuoltoryhmän toimintaa voi muuttaa? 

Vastaus: 

 

6. Miten oppilasvaihtoa voidaan toteuttaa esiopetuksen ja 1. – 2. luokkien välillä 

Vastaus: 

 

7. Esimerkkejä toiminnasta: 

 

8. Miten lapsen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa voidaan kehittää niin, että 

lapsen oppimaan oppiminen olisi turvallinen jatkumo esiopetuksesta perusope-

tukseen? 

Vastaus: 

 

9. Minkälaista tulisi olla päiväkodin, koulun ja vanhempien välinen yhteistyö? 

Vastaus: 

 

 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
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     liite 2 

KYSELY ESI- JA ALKUOPETTAJILLE 

  
1. Miten esiopetuksen ja koulun välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää niin, että yhteistyö-

tä voidaan tehdä koko lukuvuoden aikana?  

2. Minkälainen toiminta sopii parhaiten toteutettavaksi yhteisten tapaamisten aikana? 

 

3. Miten opettajat/esikoulunopettajat saadaan sitoutumaan yhteistyön kehittämiseen? 

 

4. Miten lapset toimivat tapaamisten aikana? 

 koululaiset? 

 esikoululaiset? 

 

5. Miten opettajien ja esiopettajien välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää? 

 

6. Minkälaista apua opettajat ja esiopettajat saavat omaan työhönsä yhteistyön kehittä-

misestä? 

 

7. Miten lapsen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa voidaan kehittää niin, että lapsen 

oppimaan oppiminen olisi turvallinen jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen? 

 

8.  Mitä selkeitä etuja/haittoja siitä mielestäsi lapselle on, että lapsi pääsee useamman 

kerran lukuvuoden aikana tutustumaan koulumaailmaan? 

 

9. Mitä etuja/haittoja lapselle on siitä, että koulun ja esikoulun välistä yhteistyötä kehite-

tään? 

 

10. Miten yhteistyön tekemistä haittaa se, jos koulu ja päiväkoti sijaitsevat fyysisesti eri 

paikoissa? 

 

 

 

 

KIITOS  VASTAUKSISTASI! 

  

 

 

  

 

 


