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JOHDANTO 

 

 
Pro gradu- tutkielmani on osa Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja 

syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK) –hanketta, jonka 

keskeisimpiä tavoitteita ovat syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja siirtymävaiheiden 

sujuvoittaminen. Nämä ovat myös syitä, jonka vuoksi koen, että tutkimus aiheesta on 

tarpeellista. Työssäni keskityn erityisesti siirtymävaiheen sujuvoittamiseen kehitettyyn 

Mennään seiskalle -mallinnukseen, johon tutkimusjoukkoni oppilaat ovat osallistuneet 

ennen siirtymää alakoulusta yläkouluun. Tarkastelen myös siirtymää yleisesti ja siihen 

vaikuttaneita tekijöitä tutkimusjoukkoni kohdalla.  
Suomalainen peruskoulu on perusperiaatteeltaan yhtenäiskoulujärjestelmä, jossa koulut 

tarjoavat opetusta koko ikäryhmän lapsille niin, että kaikki voivat jatkaa mistä tahansa 

koulusta opintojaan lukioon tai ammattioppilaitoksiin valintansa mukaan. Opetusta 

annetaan peruskoulussa 16 ikävuoteen saakka ilman oppilaiden valikointia. 

Kouluverkkoa on myös laajennettu niin, että oppilaat voivat käydä koulua 

mahdollisimman lähellä kotiaan, haja-asutusalueilla järjestetään puolestaan maksuton 

koulukuljetus. (Seppänen & Rinne 2015, 22, 47.) Yhtenäiskoulun käsite voidaan 

ymmärtää myös siten, että esimerkiksi ala- ja yläkoulu sijaitsevat fyysisesti samassa 

rakennuksessa tai pihapiirissä. Suomessa pyritäänkin yhtenäiskouluihin, mutta vielä on 

olemassa myös yksittäisiä alakouluja, kuten omankin tutkimukseni kohdalla.  

Pietarisen (1999, 29) mukaan koulu toimii nuorten elämässä sosiaalistajana, aikuisuuteen 

ohjaajana sekä yksilöllisen kehityksen tukijana. Tutkimuksissa on kuitenkin myös 

samanaikaisesti havaittu, että uuteen kouluun siirtyminen voi olla nuorelle myös 

ongelmallista. Tämän vuoksi oppilaiden koulusiirtymiä on perusteltua tutkia, jolloin 

mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttajat voidaan havaita ja näin ollen niitä ymmärtää. 

(Pietarinen 1999, 29.) Nivelvaiheissa tukeminen on tärkeää eheän koulupolun kannalta, 

jolla puolestaan on laaja merkitys muun muassa syrjäytymisen ja koulupudokkuuden 

ennaltaehkäisyssä. Toivottavaa olisi, että peruskoulun päättäessään nuoret jättäisivät 

koulun itsenäisinä, sosiaalisina, psyykkisesti vahvoina sekä itseensä luottavina 

elämänikäisinä oppijoina (Keltikangas- Järvinen 2007, 23).
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Oppilaat ovat monen muutoksen edessä siirtyessään alakoulusta yläkouluun. Fyysinen 

koulurakennus, luokkakaverit ja opettajat vaihtuvat, mutta myös ikävaihe itsessään on 

usein haastava ja yhdenlainen siirtymä lapsuudesta kohti nuoruutta ja tulevaa aikuisuutta. 

Alakoulusta yläkouluun siirtyessään nuori kohtaakin kaksi samanaikaista siirtymää: 

kehitysvaiheeseensa kuuluvan sisäisen siirtymän lapsuudesta nuoruuteen, sekä ulkoisen, 

institutionaalisen siirtymän alakoulusta yläkouluun. Tutkimusjoukkoni oppilaat tulevat 

pienistä alakouluista, joten heille siirtymä isompaan yläkouluun voi tuntua entistäkin 

suuremmalta muutokselta erityisesti siirtymän fyysistä ulottuvuutta ja esimerkiksi 

koulumatkan pituuden kasvamista ajateltaessa (Pietarinen 1998). 

Kysymällä heiltä, joita siirtymä on vasta koskettanut, saadaan ajantasaista tietoa sen 

herättämistä ajatuksista, kokemuksista ja ideoista liittyen Mennään seiskalle -

mallinnukseen. Tässä tapauksessa tutkimusjoukko muodostuu siis oppilaista, ja keskiössä 

ovat heidän kokemuksensa. Useiden tutkimusten mukaan erilaisiin siirtymätoimiin 

osallistuminen vaikuttaa positiivisesti nuoren uuteen kouluun sopeutumiseen (Maras & 

Aveling 2006, 197; Mizelle 1999; Pettit 1994). Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esiin 

oppilaiden kokemuksia siirtymästä ja Mennään seiskalle -mallinnuksesta, jonka 

tavoitteena on sujuvoittaa siirtymää tulevaan kouluun ja luoda mahdollisuus tutustua 

luokkakavereihin sekä opettajiin ennen siirtymää. Hankkeen näkökulmasta on tärkeää 

saada tietoa mallinnuksesta, jotta pystytään arvioimaan sen toimivuutta ja toteutumista 

jatkossa - tärkeää on myös tieto siitä, onko tämän kaltaiselle mallinnukselle tarvetta 

tulevaisuudessa. 

Itsekin pienestä alakoulusta suurempaan yläkouluun siirtyneenä voin samaistua pienistä 

kouluista tulevien oppilaiden jännityksen ja jopa pelon sekaiseen odotukseen 

koulusiirtymää kohtaan. Uusi koulu ja sen myötä tulevat uudet tilat ja ympäristö, sekä 

uudet luokkakaverit ja opettajat ovat tekijöitä, jotka jännittävät ja mietityttävät 

siirtymässä. Myös oma pärjääminen ja sosiaaliset tilanteet ovat mielen päällä, 

kiusaamisen pelko on myös yksi merkittävä siirtymää edeltävä tekijä ympäristön ja 

ihmisten vaihtuessa. (Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber 2000; Maras & Aveling 

2006; Jindal- Snape & Foggie 2008; Turunen 2017.)
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2 SIIRTYMÄT 

 

 

Siirtymä on elämänvaihe, jolloin yksilön elämänrakenne muuttuu merkittävästi ja 

nopeasti useiden keskinäisten vuorovaikutustekijöiden takia. Siirtymä voidaan määritellä 

myös oman elämän pohdinnan ja arvioinnin vaiheeksi, joka sisältää useita päällekkäisiä 

psykososiaalisia muutoksia ja jossa henkilön käsitykset itsestä tai omasta elämästä 

muuttuvat. (Pietarinen 1999, 24; Laukkanen 2005, 26.) Pietarisen (1999, 25) mukaan 

siirtymä erottuu elämän vakaista vaiheista, joissa ”elämänrakenne tyydyttää” tai siihen 

sopeudutaan. Siirtymä ei siis tarkoita aina kriisiä, eikä voimakkaita negatiivisia tunteita 

sisältävä kriisi ole välttämättä siirtymä. Siirtymän luonteeseen kuuluu merkittävästi 

yksilön vahva sisäinen pohdinta. Turunen (2017, 149) kuvaa koulusiirtymiin liittyvissä 

rooli- ja tehtävämuutoksissa keskeistä olevan lapseen ja nuoreen kohdistuvat odotukset: 

heiltä odotetaan aiempaa itsenäisempää käytöstä samalla kun sekä vastuu, että 

elämänpiiri kasvavat.  

 

Siirtymä voi olla normien mukainen tai tapahtua myös ennakoimatta. Normatiivisella 

siirtymällä tarkoitetaan kutakuinkin tietyssä iässä tapahtuvaa, odotettua siirtymää. 

Alakoulusta yläkouluun siirtyminen on siis normin mukainen siirtymä, josta on säädetty 

laissa velvollisuus. (Pietarinen 1999, 25; Turunen 2017, 149.) Kun nuori siirtyy 

alakoulusta yläkouluun, kohtaa hän pääsääntöisesti kaksi samaan aikaan sijoittuvaa 

siirtymää: hän kohtaa kehitysvaiheeseensa liittyvän sisäisen siirtymän lapsuudesta 

nuoruuteen sekä institutionaalisen, ulkoisen siirtymän siirtyessään alakoulusta 

yläkouluun (Anderson ym. 2000, 325). Se, miten nämä siirtymät keskinäisesti ajoittuvat, 

voivat vaikuttaa suuresti nuoren kehitykseen ja muutoksista selviytymiseen (Pietarinen 

1999, 25).  
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2.1 Siirtymä lapsuudesta nuoruuteen 
 

Nuori kohtaa kehitysvaiheeseensa kuuluvan siirtymän lapsuudesta nuoruuteen 

yhtäaikaisesti institutionaalisen siirtymän kanssa. Nuoruus on elämänkaaren vaihe, johon 

kuuluvat biologiset, kognitiiviset ja sosiaaliset muutokset. Yksilö kohtaa tässä 

kehitysvaiheessa, kuten kaikissa eri kehitysvaiheissa, erilaisia kehitystehtäviä- ja 

haasteita. Kehitys ei voi siis edetä ilman konfliktitilanteita, mutta näillä tilanteilla on 

tärkeä rooli synnyttää yksilössä uusia kykyjä ja valmiuksia. Kukaan ei siis voi käydä 

elämänkulun eri kehitysvaiheita läpi ”täydellisesti”, vaan yksilölle on edullista, jos 

hänellä on kokemuksia myös elämän negatiivisista tapahtumista ja puolista. (Pietarinen 

1999, 26.) Keltikangas-Järvisen (2017, 38) mukaan tarpeellista on myös huomioida 

nuoren murrosikään liittyvät monipuoliset, uudet kehitysmahdollisuudet. Nuori on 

uudella tavalla vastaanottavainen sekä vaikutuksille altis. Hän pohtii itseään ja on valmis 

muuttamaan käsitystä itsestään. Tämä kehityksen vaihe suo kasvattajalle tilaisuuden 

mahdollisten aikaisempien virheiden korjaamiseen. 

 
2.2 Siirtymä alakoulusta yläkouluun 
 

Siirtymät aloittavat elämässä uuden jakson, jolle on tavanomaista selkeä alku ja loppu. 

Näihin lukeutuvat myös rooli- ja statusmuutokset, jotka liittyvät fyysiseen kasvuun ja 

kehitykseen sekä itsenäistymiseen ja vastuun ottamiseen omasta elämästä. 

Koulusiirtymiin liittyy usein myös konkreettinen paikan vaihdos ja isompaan 

kouluyksikköön siirtyminen. (Turunen 2017, 151.) 

Yläkouluun siirtyminen on oppilaan kannalta normatiivinen, sosiaalinen ja 

institutionaalinen siirtymä, jossa oppilaiden kouluympäristössä tapahtuu useita 

muutoksia samanaikaisesti, kun nuori kohtaa kehitysvaiheeseensa liittyviä sisäisiä 

muutoksia. Yksilön pyrkimys selviytyä näistä sisäisistä ja ulkoisista muutoksista 

vahvistaa hänen tarvettaan pohtia omia selviytymiskeinojaan ja tavoitteitaan, jolloin 

oman minän kognitiivinen prosessointi vahvistaa sosiaalistumista ja myöhemmin jälleen 

seuraavaan kehitysvaiheeseen siirtymistä. (Pietarinen 1999, 25–26; Laukkanen 2005, 26.)  
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Koulusiirtymä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: preliminaali-, liminaali- ja 

postliminaalivaiheeseen. Ennen siirtymää edeltävässä preliminaalivaiheessa 

valmistaudutaan tulevaan siirtymään. Tähän vaiheeseen liittyy vaiheittainen 

irrottautuminen tutusta ympäristöstä, tiedon hankkiminen sekä siirtymään 

valmistautuminen. Itse siirtymä tapahtuu liminaalivaiheessa, jossa erotaan vanhasta 

yhteisöstä, sekä sen rooleista ja statuksesta. Liminaalivaihetta voidaan luonnehtia 

eräänlaiseksi välitilaksi: vanhasta ympäristöstä on irrottauduttu mutta uuteen ei olla vielä 

kokonaan siirrytty. Postliminaalivaiheessa siirtyjä on uudessa kontekstissaan, hän 

tutustuu sen kulttuuriin ja toimintatapoihin, sekä omaan rooliinsa siinä. Vaiheet eivät 

välttämättä ole selvärajaisia. (Lam & Pollard 2004, 131–132; Turunen 2017, 151 –152.) 

Vähitellen onnistuneessa siirtymässä uusi ympäristö alkaa tuntua turvalliselta ja siirtyjä 

kokee olevansa osa sitä. Tässä vaiheessa voidaan katsoa siirtymäprosessin päättyneen. 

Siirtymäprosessi eri vaiheineen on suhteellisen pitkä ajanjakso, johon vaikuttavat 

esimerkiksi siirtyjän, hänen perheensä ja koko yhteisön aiemmat kokemukset. (Turunen 

2017, 151-152.)  
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3 ONNISTUNEET JA EPÄONNISTUNEET SIIRTYMÄT 
 

 

Andersonin ym. (2000, 326) mukaan onnistunut siirtymä alakoulusta yläkouluun 

edellyttää sitä, että huomiota kiinnitetään siihen, millaista tukea kukin oppilas tarvitsee 

ennen siirtymää, sen aikana ja siirtymän jälkeen. Suurimmalla osalla oppilaista siirtymä 

sujuu onnistuneesti, osalle se on kuitenkin haastava. Siihen onko siirtymä onnistunut vai 

epäonnistunut, vaikuttavat useat eri tekijät.  

 

3.1 Mikä tekee siirtymästä haastavan? 
 

Andersonin ym. (2000, 326) mukaan koulusiirtymä vaikuttaa lähes kaikkiin oppilaisiin 

jollakin tavoin. Oppilaiden arvosanat saattavat hetkellisesti laskea, koulutyytyväisyys 

heiketä, ja suhtautuminen eri oppiaineisiin muuttua. Lisäksi opettajiin suhtaudutaan 

negatiivisemmin. Myös oppilaiden minäpystyvyyden tunne ja itsetunto saattavat 

heikentyä, varsinkin tytöillä. Onneksi useimpien oppilaiden kohdalla tämän kaltaiset 

muutokset ovat kuitenkin melko pieniä, lyhytaikaisia ja liittyvät juuri siirtymän jälkeiseen 

aikaan.  

Kuitenkaan kaikkien kohdalla ongelmat eivät ole lyhytaikaisia, vaan koulusiirtymä on 

haastava prosessi. Koulusiirtymä keskeyttää niin sanotun ”tutun arjen”. Siirtymään liittyy 

institutionaalisia katkoksia, joita on kahta päätyyppiä: organisatorinen ja sosiaalinen. 

Katkoksilla viitataan uuden koulun tuomiin muutoksiin. Organisatoriset muutokset 

liittyvät esimerkiksi koulun koon muutoksiin, joilla tarkoitetaan paitsi koulurakennuksen 

usein suurempaa kokoa, myös oppilasmäärän kasvamista. (Anderson ym. 2000, 326.) 

Myös Jindal- Snape ja Foggie (2008) ovat tutkineet oppilaiden kokemuksia siirtymästä 

alakoulusta yläkouluun Skotlannissa. Koulujen kokoerot oli heidänkin tutkimuksensa 

perusteella koettu haastavaksi, kuten myös Marasin ja Avelingin (2006, 196) mukaan. 

Alakoulu nähdään kodinomaisempana ympäristönä, kun taas yläkoulu vähemmän 

henkilökohtaisempana ja persoonattomampana (Jindal-Snape & Foggie 2008, 10). Myös 

Anderson ym. (2000, 326–327) kuvailevat yläkoulusiirtymää siirtymänä ”ensisijaisesta 
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ympäristöstä” ”toisen asteen ympäristöön”. Perhe edustaa ensisijaista ympäristöä, johon 

alakoulu on verrattavissa: oppilailla on yksi tuttu opettaja ja tietty ryhmä. Yläkoulussa 

puolestaan nuoren opettajat, luokkakaverit ja luokkahuoneet vaihtuvat jatkuvasti ja 

toiminta on enemmän sääntöjen sanelemaa. 

Myös uuden koulun henkilökunnan tavoittamiseen liittyvät asiat mietityttävät 

siirtymässä. Akateemisten valmiuksien edellytysten odotus kasvaa, samoin kuin 

opettajien odotukset. Lisäksi yläkoulussa painotetaan usein enemmän 

käyttäytymissääntöjen merkitystä ja suvaitaan vähemmän huonoa käytöstä. (Anderson 

ym. 2000, 326.) Cocklinin (1999, 3) mukaan varsinkin pienistä alakouluista suurempaan 

yläkouluun siirtyviä nuoria mietityttävät muutokset opetustyylissä, eli 

aineenopettajuuteen siirtyminen. Aiemmin mainituilla sosiaalisilla muutoksilla 

puolestaan tarkoitetaan muun muassa oppilasjoukon monipuolistumista: uudessa 

koulussa voi olla aiempaa enemmän esimerkiksi eri etnisten ryhmien edustajia ja 

erilaisten sosiaaliluokkien moninaisuutta. Välit opettajiin muuttuvat lisäksi tavallisesti 

vähemmän henkilökohtaiseksi alakouluun verrattuna. (Anderson ym. 2000, 326–327.) 

Myös Barberin ja Olsenin (2004, 4) tutkimuksessa oppilaat kuvailivat välejään 

suuremman koulun opettajiin vähemmän henkilökohtaisiksi ja opettajia enemmän 

kontrolloivimmiksi.  Jindal- Snapen ja Foggien (2008, 10, 12) monitapaustutkimuksessa 

yksi vanhemmista koki, että henkilökohtaisen suhteen puuttuminen opettajaan vaikutti 

hänen lapsensa koulunkäyntiin negatiivisesti. Läheisen suhteen merkitys opettajaan 

korostui varsinkin silloin, jos perheessä oli ollut ongelmatilanteita.  

Sukupuolella voi olla merkitystä onnistuneessa siirtymässä. Andersonin ym. (2000, 327–

328) mukaan tytöt vaikuttavat olevan haavoittuvaisempia ympäristötekijöille sekä 

nuoruuden biologisille muutoksille poikiin verrattuna. Myös kaverisuhteet vaikuttavat 

olevan tytöille merkityksellisempiä, joten he kokevat haastavammaksi sopeutua siirtymän 

aiheuttamiin muutoksiin kaveripiirissään. Tämä voi olla yksi selittävä tekijä siinä, miksi 

siirtymän myötä varsinkin Andersonin ym. tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen 

itsetunto näytti heikentyneen. Itsetunnon aleneminen voi olla myös merkittävämpää, 

mikäli jokin toinen suuri muutos ajoittuu päällekkäin siirtymän kanssa. Esimerkkeinä 

murrosiän alkaminen, asuinpaikan vaihdos tai vanhempien ero (Anderson ym. 2000, 

327). Tytöt voivat kuitenkin olla herkempiä kuvaamaan ajatuksiaan ja tuntojaan 
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tämänkaltaisissa testi- ja kyselytilanteissa: Karvosen (2006, 11) mukaan tytöt oirehtivat 

poikia useammin.  

Heikot akateemiset taidot voivat vaikeuttaa siirtymää: kaikkien oppilaiden taidot eivät 

välttämättä ole siirtymän hetkellä vielä sillä tasolla, mitä seuraavalla koulutasolla 

edellytetään (Anderson ym. 2000, 328). Tämä voi luonnollisesti heijastua 

oppituntityöskentelyyn ja näkyä oppilaan arvoisanoissa. Andersonin ym. (2000, 328) 

mukaan siirtymään merkittävästi vaikuttava tekijä on myös oppilaan aiempi 

ongelmakäyttäytyminen: niillä oppilailla, joilla on ollut ongelmia käyttäytymisen suhteen 

ala-asteella, on havaittu olevan haastavampaa siirtyä yläkouluun. Nämä ongelmat voivat 

ilmetä toistuvana häiriönä luokkahuonetilanteissa tai yhteentörmäyksinä opettajien tai 

luokkakavereiden kanssa.  

Myös oppilaan sosioekonominen- ja etninen tausta voivat vaikuttaa siirtymään. 

Andersonin ym. (2000, 328–329) mukaan etenkin alhaisen sosioekonomisen taustan 

omaavissa perheissä keskeistä voi olla vanhempien puutteellinen rooli ja panos lastensa 

koulunkäynnissä. Barberin ja Olsenin (2004, 6) mukaan nuoren kotiolot, varsinkin lapsen 

ja vanhemman välinen suhde, ovat merkityksellisiä lapsen ja nuoren kehitykselle. 

Vanhemmuutta voidaan tarkastella heidän mukaansa kolmen keskeisen ulottuvuuden 

kautta. Yksi ulottuvuus on vanhemman tarjoama tuki, toinen käyttäytymisen ohjaaminen 

ja kolmas lapsen tai nuoren psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Myös Anderson 

ym. (2000) kuvaavat vanhemmuuteen liittyviä seikkoja. Ensimmäisenä he kiinnittävät 

huomiota siihen, miten vanhemmat ovat mukana lastensa koulunkäynnissä. Tätä ilmentää 

esimerkiksi kotitehtävistä huolehtiminen ja niissä tarvittaessa avustaminen sekä läsnäolo 

koulun tapahtumissa, kuten vanhempainilloissa. Toinen taso tarkastelee vanhemman 

omaa panosta lapsensa oppimisessa: tukevatko koulun ulkopuoliset aktiviteetit ja 

tapahtumat lapsen oppimista, vai rajoittuuko tämä vain kouluajalle. Kolmas taso kuvaa 

vanhemman kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan: onko vanhempi kiinnostunut 

koulunkäynnin sujumisesta, koulupäivän tapahtumista sekä millainen on yleinen asenne 

koulukäyntiä kohtaan. (Anderson ym. 2000, 328–329.) 

Myös Jindal-Snape ja Foggie (2008, 14–15) kuvaavat tutkimuksessaan yhteisön ja sen 

koulutukselle antamien merkitysten vaikutuksia lasten koulunkäynnille. Ne oppilaat, 

jotka tulevat asuinalueilta jossa esiintyy työttömyyttä, kouluttamattomuutta ja päihteiden 



14 
 

käyttöä, eivät välttämättä pidä koulutusta ja koulunkäyntiä kovin suuressa arvossa, joka 

heijastuu heidän asenteisiinsa ja koulumenestykseensä. Suomeen verrattaessa meillä ei 

ole niin radikaaleja eroja asuinalueissa tai jaottelua hyvämaineisiin ja huonomaineisiin 

asuinalueisiin. Suomessa koulutus- ja alakohtaiset valinnat kuitenkin usein periytyvät 

vanhemmilta lapsille (Tilastokeskus 2009; Vauhkonen, Kallio & Erola 2017, 503), joten 

sosioekonomisella taustalla on vaikutuksensa koulutukseen meilläkin. 

Anderson ym. (2000, 327) kuvailevat oppilaita ennen siirtymää mietityttäviä asioita 

olevan huoli siitä, ehtivätkö he oppitunneille ajoissa, joutuvatko he kiusatuiksi tai 

vanhempien oppilaiden silmätikuiksi sekä suoriutuvatko he uudessa koulussa. Siirtymän 

jälkeen oppilaat kuvailivat tuntojaan niin, että opettajat olivat tiukempia ja valvoivat 

myös sääntöjä tiukemmin kuin alakoulussa, jotkin oppiaineet tuntuivat haastavammilta ja 

uusien kaverien saaminen tuntui vaikeammalta. Myös Jindal- Snapen ja Foggien (2008) 

mukaan kiusaaminen on aikaisempien tutkimustulosten valossa ollut yksi 

merkittävimmistä tekijöistä, joka huolestuttaa alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. 

Heidän tutkimukseensa osallistuneista oppilaista ainakin kaksi kertoi kokeneensa 

kiusaamista uudessa yläkoulussa. Kiusaaminen oli ilmennyt niin suullisena nimittelynä, 

kuin myös fyysisenä vahingoittamisena. Oppilaiden vanhemmat kokivat, ettei koulu 

reagoinut kiusaamistapauksiin tarpeeksi voimakkaasti, vaan tapausten selvittely jäi 

oppilaiden ja muutaman koulun henkilökunnan jäsenen hoidettavaksi. Osa yläkoulun 

opettajista taas koki, että kiusaaminen oli alkanut jo alakoulussa ja ettei heitä ollut 

tiedotettu tilanteista alakoulun puolelta. Yläkoulun opettajien mukaan moni tilanteista 

olisi voitu välttää, mikäli tarvittava tieto olisi ollut heidän tiedossaan. Uuden koulun 

suuremman koon nähtiin myös osaltaan vaikeuttavan käytösongelmiin puuttumista; 

alakoulussa ongelmat olivat helpommin havaittavissa ja näin ollen myös niiden hallinta 

oli helpompaa. (Jindal- Snape & Foggie 2008, 9–10.) Valanteen (2014, 17–18) mukaan 

kiusaamiselle on tyypillistä näkymättömyys ja vaikeaselkoisuus. Se ei tapahdu aikuisen 

katseen alla ja se liittyy aina yksilöiden tai ryhmän vuorovaikutustilanteisiin. Kaikkea 

kiusaamista ei yksinkertaisesti voi havaita sen monimuotoisuuden-  ja tulkintaisuuden 

takia, mutta kiusaamista voi herkistyä havaitsemaan.  

Tiedon siirto nähtiin puutteellisena ja ongelmallisena paitsi kiusaamistilanteisiin liittyen, 

myös oppilaiden oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Osa oppilaista oli saanut 
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alakoulussa lisätukea oppitunneilla, mutta tieto tästä ei ollut tullut oppilaan mukana 

yläkouluun. (Jindal- Snape & Foggie 2008, 11.) Osa opettajista voi katsoa tämänkaltaisen 

tilanteen tarjoavan oppilaalle niin sanotusti puhtaalta pöydältä aloittamisen 

mahdollisuuden: muun muassa Keltikangas- Järvisen (2017, 234) mukaan osa opettajista 

ei esimerkiksi juuri uuden luokan kanssa aloittaessaan halua nähdä oppilaiden 

aikaisempia arvosanoja, jotta se ei vaikuta hänen käsitykseensä oppilaasta. Oppimisen 

ongelmista ja lisätuesta puhuttaessa tiedon tulisi kuitenkin siirtyä uudelle koululle ja 

opettajalle katkoksetta, jotta oppiminen ei hidastu tai tyssää. 

 

3.2 Onnistuneen siirtymän elementtejä 
 

Siirtymän onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavat monet asiat. Oppilaan omat 

sisäiset valmiudet siirtymään, perheen ja vanhempien tarjoama tuki, koulun tarjoama tuki, 

sekä yhteisön ja kaveripiirin merkitys ovat merkittävässä roolissa onnistuneessa 

siirtymässä. (Jindal-Snape & Foggie 2008, 15.)  Evangeloun, Taggartin, Sylvan, 

Melhuishin, Sammonsin & Siraj-Blatchfordin (2008, 55) tutkimuksessa onnistunutta 

siirtymää kuvasivat oppilaiden itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen, uusien 

kaverisuhteiden solmiminen, koulun arkeen ja uusiin rutiineihin sopeutuminen sekä 

koulunkäynnistä kiinnostuminen.  

Jindal-Snapen ja Foggien (2008) tutkimuksessa tutkimushenkilöt eivät yllättävää kyllä 

yhtä vanhempaa lukuun ottamatta nostaneet esille akateemisten valmiuksien tai 

koulunkäynnin vaikeutumisen huolettavan, vaan muut seikat siirtymässä olivat 

merkityksellisempiä. Lisäksi ongelmien nähtiin tulevan ulkoapäin: tutkimushenkilöt 

eivät kertakaan maininneet, että mahdolliset siirtymään liittyvät ongelmatilanteet 

johtuisivat heistä itsestään, vaan ongelmien nähtiin johtuvan muista. (Jindal-Snape & 

Foggie 2008, 15.) 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että siirtymän onnistuminen ei johdu vain koulun 

panoksesta, vaan siihen vaikuttavat oppilaan omat valmiudet ja taidot, sekä yhteisön ja 

vanhempien tuki. Koulukiusaamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota: ei riitä, että 

kouluilla on kiusaamistilanteita varten oleva menettelytapa- tai malli, vaan opettajia ja 

muuta koulun henkilökuntaa tulisi kouluttaa kohtaamaan, puuttumaan ja hoitamaan 
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kiusaamistilanteet asianmukaisesti. Myös oppilaiden valmiuksia puuttua 

kiusaamistilanteisiin tulisi parantaa; tähän voi vaikuttaa paitsi opetussuunnitelmatasolla, 

myös kotona vanhempien toimesta. (Jindal-Snape & Foggie 2008, 15–16.) Tämä 

edellyttää sitä, että tiedon kulku kodin ja koulun välillä toimii molempiin suuntiin 

(Evangelou ym. 2008, 11). Erilaiset siirtymään valmistelevat toimintamallit- ja päivät 

koettiin myös hyvänä ja toimivana niin oppilaiden, kuin vanhempien mielestä. 

Parannusehdotuksena esitettiin, että nämä toimet tulisi aloittaa aikaisemmin ja varmistaa, 

että kaikki oppilaat pääsisivät hyötymään niistä. Informaation kulkeminen nähtiin 

merkittävänä ala- ja yläkoulun välillä. Molempien koulujen opettajien keskinäisen 

tiedottamisen nähtiin olevan oleellisessa osassa onnistuneessa siirtymässä. 

Tutkimushenkilöt esittivät, että alakoulujen opettajien olisi hyvä olla enemmän mukana 

siirtymäpäivissä- ja tapahtumissa. (Jindal- Snape & Foggie 2008, 15–16.)  

Myös useissa muissa tutkimuksissa on todettu positiivinen yhteys siirtymätoimiin 

osallistumisen ja uuteen kouluun sopeutumisen välillä (Mizelle 1999; Maras & Aveling 

2006, 197; Evangelou ym. 2008, 10). Uusi oppilas voi esimerkiksi viettää päivän 

vanhemman oppilaan kanssa uudessa koulussa ja tutustua koulun tiloihin, oppitunteihin 

ja ylipäänsä koulun tapoihin (engl. shadowing). Myös erilaisella mentorointi- toiminnalla 

on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia siirtymään. (Maras & Aveling 2006, 197.) 

Siirtymää voi helpottaa myös erilainen vertaisryhmätoiminta, esimerkiksi 

kummioppilastoiminnan muodossa (Pettit 1994, 7). Evangeloun ym. (2008, 52) 

tutkimuksen mukaan hyväksi havaittuja toimintatapoja ovat varsinkin yläkoulujen 

järjestämät erilaiset tutumispäivät, joihin sisältyy tutustumista koulun tiloihin, sekä 

tulevien opettajien ja muiden oppilaiden tapaaminen.   

Turusen (2017, 152) mukaan onnistuneet siirtymät rakentavat nuoren siirtymäpääomaa. 

Siirtymäpääomalla tarkoitetaan siirtymäprosessissa saatuja kokemuksia ja tunnetta siitä, 

että uusista ja jopa pelottavistakin asioista voi selvitä hyvin. Tällä on vaikutuksensa myös 

nuoren lähiyhteisöön: onnistunut siirtymä kerryttää siirtymäpääomaa myös yhteisöön, 

joka puolestaan auttaa kohtamaan tulevia siirtymiä. Siirtymäpääomaan vaikuttavatkin 

kaikki elämänkaaren eri siirtymät, eivät ainoastaan koulusiirtymät. Siirtymäpääoma voi 

sisältää esimerkiksi vanhempien omia siirtymäkokemuksia, sekä perheen paikkakunnan 

vaihtoon liittyviä-, tai vanhemman sisaruksen siirtymään liittyviä kokemuksia. 
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Ennaltaehkäisevä monitoimijuus -hankkeen oppaassa (Norvapalo & Thessler 2017) 

puhutaan niin ikään nuorilla ja heidän perheillään olevasta kokemustiedosta ja sen 

merkityksestä siirtymässä. Kokemustiedolla tarkoitetaan henkilökohtaisessa elämässä ja 

sen eri vaiheissa syntyvää tietoa ja osaamista. Tämänkaltainen tieto voi olla esimerkiksi 

psykososiaalista, fyysistä, kehollista ja emotionaalista. Kokemustieto kiinnittyy 

suhteisiin, tilanteisiin ja tapahtumiin: se on usein epävirallista tietoa, joka koostuu nuoren 

ja tämän perheen omista siirtymäkokemuksista ja kuulluista tarinoista. Tärkeää onkin 

huomioida ja tunnistaa kokemustiedon merkitys siirtymässä ja yhdistää se osaksi koulun 

ja oppilashuollon henkilöstöllä olevaa asiantuntijatietoa.  
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4 TUTKIMUSASETELMA 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaat kokivat Mennään seiskalle -

mallinnuksen, sekä miten oppilaat kehittäisivät mallinnusta. Lisäksi tarkastelen millaisia 

onnistuneen ja epäonnistuneen siirtymän elementtejä oppilaiden vastauksista on 

tulkittavissa. Aineistona toimivat mallinnuksessa mukana olleiden oppilaiden 

kirjoitelma- ja haastatteluaineistot.  

 

4.1 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

1. Miten oppilaat kokivat Mennään seiskalle -mallinnuksen? 

2. Minkälaisia kehitysehdotuksia oppilaat esittivät mallinnukselle?  

3. Minkälaisia onnistuneen ja epäonnistuneen siirtymän elementtejä oppilaiden 

vastauksista voidaan tulkita? 

Kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla kuvaan tutkimukseni varsinaisia 

tuloksia. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla tulkitsen oppilaiden vastauksia ja 

yhdessä kirjallisuutta apuna käyttäen pyrin tekemään johtopäätöksiä ja näin vastaamaan 

tutkimuskysymykseen.  

Tutkimus on osa Ennaltaehkäisevä monitoimijuus (EMOK) -hanketta, jossa osallisuus ja 

syrjäytymisen ehkäisy pyritään saamaan osaksi koulujen toimintakulttuuria. Hankkeen 

tavoitteena on kehittää kouluissa oppilaslähtöistä ja perheitä osallistavaa 

monitoimijuuskulttuuria, sekä tukea siirtymävaiheita kouluasteelta toiselle ja täten 

ennaltaehkäistä syrjäytymistä. (Ennaltaehkäisevä monitoimijuus 2016.) 
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4.2 Tutkimusstrategia 
 

Koska olen kiinnostunut työssäni oppilaiden kokemuksista, ajattelen tutkimukseni 

edustavan fenomenologista tutkimusta. Fenomenologialla tarkoitetaan tieteenfilosofista 

suuntausta, joka on kiinnostunut ilmiöistä ja niiden tulkitsemisesta: keskeisin 

tutkimuskohde on siis ihmisen kokemus. Fenomenologia voidaan ymmärtää tieteellisenä 

paradigmana, tutkimusotteena tai metodina. (Metsämuuronen 2006, 92; Virtanen 2006, 

152–153.) Kunnarin (2011, 32) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa 

tutkimuskohteena on ihmisen kokemus sillä tavoin, kuin tutkittavat sitä kuvaavat. Siksi 

onkin tärkeää, että tutkija sulkee pois omat ennakkoasenteensa sekä omat aikaisemmat 

kokemuksensa tutkimuksen teon ajaksi.  

 

4.2.1 Kokemuksen tutkiminen  
 

Kunnari (2011, 32, 34–35, 42) kuvaa kokemuksen fenomenologiassa merkityssuhteena, 

joka sisältää sekä tajuavan subjektin, hänen tajunnallisen toimintansa sekä kohteen, johon 

toiminta suuntautuu. Kun tajunnallinen toiminta valitsee kohteen, ihminen kokee 

elämyksiä: elämyksissä kohde ilmenee ihmiselle jonakin. Näin todellisuus siis tarkoittaa 

jotakin. Tajunnallisen toiminnan ydintä kutsutaan intentioksi. Elämyksellisessä 

muodossaan kokemukset eivät vielä ole empiirisesti tutkittavissa, vaan tutkimukseen 

osallistuvien täytyy kuvata kokemuksiaan jollain tavalla. Tapa voi mikä tahansa tutkijan 

hyväksi katsoma. Oman tutkimukseni kohdalla nämä tavat ovat kirjoittaminen ja 

haastattelu.  

Jotta tutkimuksen teko onnistuisi, tutkijan tulee mieltää itsensä samanlaiseksi kokevaksi 

olennoksi, kuin tutkittavatkin ovat. Tutkijan tulee siis kyetä kokemaan uudelleen toisten 

tutkimustilanteessa kuvaama kokemus. (Kunnari 2011, 35.) Lehtomaan (2005, 163–165) 

mukaan tutkijan tavoite on ymmärtää kokemuksellinen ilmiö sellaisena kuin se on ja 

kuvata se sillä tavoin, että se säilyttää oman merkitysyhteytensä, eikä muutu tutkijan 

merkitysyhteydeksi. Jotta tämä onnistuisi, tutkijan tulee pystyä tunnistamaan tutkittavaan 

ilmiöön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ja siirrettävä ne syrjään. Fenomenologinen 

reduktio tarkoittaa menetelmää, jonka avulla epäolennaisuudet pyritään siirtämään 
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syrjään ja keskittymään tutkittavan ilmiön olennaisuuksiin. Luonnollisen asenteen 

reflektiota ja mielessä tapahtuvaa syrjään siirtämistä kutsutaan sulkeistamiseksi. 

(Lehtomaa 2005, 163–165.) Uudelleenkokeminen ja ymmärtäminen eivät vielä 

kuitenkaan riitä: ymmärtämiselle on löydettävä kirjallinen muoto. Kuvaksen ja tulkinnan 

avulla uudelleen kokeminen ja sen kuvaamisen välinen suhde selkiytyy. Kuvaus on toisen 

ilmaiseman kokemuksen mahdollisimman tarkkaa ymmärtämistä tutkijalle itselleen 

ilmenevien merkitysten selkeyden puitteissa. (Kunnari 2011, 35.) 

Kunnarin (2011, 34) mukaan kokemusta tutkittaessa pyritään ymmärtämään toisen 

ihmisen elämää. Tällöin kysytään, millaisista kokemuksista muodostuu se todellisuus, 

jonka keskellä ihminen elää. Tutkijan on löydettävä ne ihmiset, joiden elämäntilanteeseen 

sisältyy aihe, josta muodostuvista kokemuksista hän on kiinnostunut (Kunnari 2011, 35). 

Oman tutkimukseni kohdalla henkilöt on valittu kohderyhmään ensin sen perusteella, että 

he ovat olleet siirtymässä alakoulusta yläkouluun ja sen takia osallistuneet Mennään 

seiskalle -mallinnukseen. Oppilaat ovat kokeneet siirtymän ja mallinnukseen 

osallistumisen eri tavoin ja näistä kokemisen eri tavoista olen tutkimuksessani 

kiinnostunut.  

Aarnoksen (2010, 173) mukaan fenomenologian yhteydessä puhutaan usein 

eksistentiaalisesta fenomenologiasta, jolla tarkoitetaan kokemusten merkitystä ihmiselle 

itselleen ja hänen olemassaololleen. Laine (2018, 30) puolestaan kuvaa fenomenologien 

katsovan, että yksilöt rakentuvat suhteessa siihen maailmaan, jossa he elävät, ja he myös 

itse rakentavat tuota maailmaa. Tätä suhdetta tarkastellaan kulloinkin toimivan yksilön 

perspektiivistä, ”minän suhteena maailmaan”. Tästä käytetään nimitystä alkuperäinen 

maailmasuhde. Fenomenologia siis rajoittuu tarkastelussaan siihen, mikä ilmenee meille 

itse koettuna ja elettynä maailmana, sekä itsenä tuossa maailmassa. 

Jokaisella yksilöllä on oma suhteensa erilaisiin asioihin elämänpiirissään, kuten toisiin 

ihmisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin (Laine 2018, 30). Omankin tutkimusjoukkoni 

kohdalla ulkopuolisen silmin katsottuna samaa hetkeä samassa tilassa elävät oppilaat 

kokevat asioita ja tilanteita eri tavoin. Oppilaiden suhde toisiinsa, tapahtumiin ja 

ympäröivään tilaan on erilainen ja kukin tulkitsee sitä omasta perspektiivistään (Virtanen 

2006, 165; Laine 2018, 30). Tähän perspektiiviin vaikuttavat aiemmat kokemukset, 

käsitykset, arvot ja erilaiset tuntemisen tavat. Tämän puitteissa itse kukin suuntautuu 
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kohti nykyhetkeä ja tulevaisuutta, sekä kokee ja tulkitsee kokemaansa. Fenomenologian 

hermeneuttinen ulottuvuus liittyy tulkinnan tarpeisiin. Esimerkkinä erilaiset metaforat, 

joita kuullessamme tajuamme vaistomaisesti sen erilaisia merkityksiä. Arkielämässä 

toimimme tämänkaltaisen arkisen ymmärryksen varassa, jota kutsutaan hermeneutiikassa 

esiymmärrykseksi. (Laine 2018, 30.)  

Kunnarin (2011, 50) mukaan esiymmärrys ei ole ymmärtämistä tajunnallisessa mielessä, 

vaan varsinaisen ymmärtämisen rajaehtojen ja sisältöjen määräytymistä ihmisen 

situaatiossa. Esiymmärryksestä puhuttaessa viitataan tajunnallisen ymmärtämisen 

esiasteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokin situaation faktisuus on olemassa ihmisen 

tajunnassa. Situationaalisuuteen sisältyvä esiymmärrys vaikuttaa ihmisessä eri tavoin. 

Tutkimuksen kontekstissa tällä tarkoitetaan tutkijan luontaisia tapoja ymmärtää 

tutkimuskohde tietynlaiseksi, jo ennen tutkimusta. Lehtomaan (2005, 164) mukaan 

tutkijan ihmiskäsitys paljastuu juuri hänen esiymmärryksestään. Ihmiskäsityksellä 

tarkoitetaan luontaista, pysyvää tapaa ymmärtää ihminen tietynlaisena. Esiymmärryksen 

taso on siis tutkimuksessa läsnä, ja jopa välttämätön (Laine 2018, 36).  

Sekä fenomenologisessa, että hermeneuttisessa tutkimuksessa on kaksitasoinen rakenne: 

perustason muodostaa tutkittavan kokemus sellaisena, kuin hän sen tutkijalle ilmaisee, 

toisella tasolla tapahtuu itse tutkimus, joka kohdistuu ensimmäiseen tasoon. Tutkimuksen 

tavoitteen voisikin määritellä tässä valossa pyrkimyksenä tehdä jo tunnettu tiedetyksi: 

yrityksenä nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se, minkä tottumus on tehnyt 

huomaamattomaksi ja itsestään selväksi. (Laine 2018, 30, 33–34.)  

Punnitsin myös fenomenografisen tutkimussuuntauksen soveltuvuutta omaan 

tutkimukseeni, ja se olisikin varmasti ollut ainakin joiltakin osin soveltuva. Aarnos (2015, 

182) kuvaa fenomenografisen tutkimussuuntauksen sopivan kaikenlaisten käsitysten 

tutkimiseen. Fenomenografiassakin katsotaan, että jokaisella ihmisellä on omat ajatukset, 

tunteet, kokemukset ja käsitykset. Jotkin näistä ovat kuitenkin yleisinhimillisiä. 

Fenomenografia pyrkii ymmärtämään ihmisten erilaisia käsityksiä kulloinkin 

tutkittavasta ilmiöstä: tutkimuksen kohteina ovat siis erilaiset ihmisten kuvaukset, 

käsitykset ja ymmärtämisen tavat (Kakkori & Huttunen 2010, 8). Fenomenologiassa taas 

subjektiivisuus ja henkilökohtaisten kokemusten, aistimusten ja elämysten pohtiminen 

nähdään merkityksellisinä. Suuntaus korostaa täten yksilöllistä kokemusta. 
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(Metsämuuronen 2006, 92.) Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut juuri oppilaiden 

henkilökohtaisista ja yksilöllisistä kokemuksista, joten fenomenologia tuntuu näistä 

syistä sopivalta ja perustellulta tutkimusstrategialta. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 
Ennaltaehkäisevä monitoimijuus -hankkeen taustalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

(1287/2013) muutos, jossa oppilashuollon painopistettä on siirretty korjaavasta 

yksilötyöstä ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilashuoltoon. Uudessa laissa 

painotetaan toimintamalleja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä yhteistyötä 

kouluhyvinvoinnin tukemisessa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää 

monitoimijuuskulttuuria osana koulun arkea. Monitoimijuudessa korostuu ajatus siitä, 

että kaikkien osapuolten tieto ja osallisuus on tärkeää kouluhyvinvointia edistettäessä. 

(Norvapalo & Thessler 2017.)  
Keväällä 2016 toteutettiin Rovaniemellä EMOK- hankkeen puitteissa tietyn alueen 

yläkouluun meneville seitsemännen luokan oppilaille siirtymistä tukeva toimintamalli. 

Käytän tästä toimintamallista nimitystä Mennään seiskalle -mallinnus. Mallinnuksen 

kokeiluun osallistui Rovaniemen alueelta kolmen alakoulun ja yhden yhtenäiskoulun 

kuudensien luokkien oppilaat, sekä heidän opettajansa. EMOK -hankkeesta mukana 

toiminnan toteuttamisessa olivat yhteisökoordinaattori sekä tutkija.  

Ajatus Mennään seiskalle -mallinuksesta syntyi hankkeen ja hankekoulujen eri 

toimijoiden kesken käydyissä toiminnan suunnittelupalavereissa syksyllä 2015. Näissä 

palavereissa opettajat esittivät näkemyksiään yläkoulusiirtymään liittyen ja näitä tietoja 

hyödynnettiin Mennään seiskalle -mallinnuksen suunnittelussa. Seuraavaksi 

suunnitteluun osallistuivat kahden alakoulun kuudensien luokkien oppilaat. Hankkeen 

työntekijät, yhteisökoordinaattori ja tutkija, tapasivat nämä 6. luokkien oppilaat kaksi 

kertaa, kerran molemmilla kouluilla marras-joulukuussa 2015. Ensimmäisellä 

tapaamiskerralla he kartoittivat oppilaiden ajatuksia tulevasta koulusiirtymästä 

pienimuotoisella kyselyllä, jossa oppilaat kirjoittivat paperille kolme päällimmäistä 

ajatustaan siirtymästä. Hanketyöntekijöiden mukaan vastauksista oli nähtävissä se, että 

yläkoulusiirtymä aiheutti oppilaissa paljon jännitystä ja jopa pelkoa. Nämä tuntemukset 

liittyivät paljolti tulevaan kouluympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin.  

Alkukartoituksen jälkeen hanketyöntekijät tapasivat oppilaat toisen kerran, jolloin 

oppilaat saivat ideoida vapaasti, miten yläkouluun siirtymistä voitaisiin edistää ja 
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helpottaa. Yhdeksi keskeiseksi huomioksi nousi se, että koulujen 6. luokkalaiset eivät 

tunne toisiaan. Tämä asia koettiin oppilaiden sekä hanketoimijoiden mielestä keskeiseksi 

ja se ohjasikin merkittävästi mallinnuksen suunnittelua. Mallinnuksen olennaisimmaksi 

seikaksi muodostui ajatus siitä, että uuteen yläkouluun siirtyvät, eri alakouluista tulevat 

6. luokkalaiset tutustuisivat toisiinsa ennen siirtymää.  

Alkuvuodesta 2016 prosessi eteni suunnittelusta toteutukseen: hankkeen 

yhteisökoordinaattori neuvotteli mukana olevien opettajien kanssa toteutuksesta. 

Yhdessä he päätyivät siihen, että kaikki tulevat 7. luokkalaiset tapaisivat toisensa kolme 

kertaa kevään aikana. Ensimmäinen tapaamiskerta tapahtuisi maaliskuussa, jolloin 

oppilaat tutustuisivat tulevaan yläkouluunsa. Toinen tapaaminen olisi yhteisöpäivä 

huhtikuussa yhdellä alakoululla ja kolmas tapaaminen samalla idealla toisella alakoululla 

toukokuussa. Näin oppilaat pääsisivät näkemään myös uusien luokkakavereidensa 

vanhan koulun.  

 

5.1 Mennään seiskalle -yhteisöpäivät 
 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla oppilaat tutustuivat tulevaan yläkouluunsa. Tavoitteiksi 

tapaamiselle oli asetettu tulevan oppilasyhteisön rakentamisen aloittaminen, uuden 

koulun tiloihin-, sekä tuleviin opettajiin ja tukioppilaisiin tutustuminen.  

Oppilaat kyyditettiin koululle linja-auto kuljetuksin: myös koulumatkan tutuksi 

tuleminen on osa mallinnusta. Yhtenäiskoulun 6. luokan opettaja otti oppilaat vastaan ja 

ohjasi heidät auditorioon. Siellä mukana olivat koulun rehtori, opinto-ohjaaja, tulevat 

ryhmänohjaajat sekä tukioppilaat. Rehtori esitteli ja kuvaili koulun kulttuuria ja arjen 

toimintatapoja, hän korosti ajatusta turvallisesta kouluympäristöstä. Tämän jälkeen 

ryhmänohjaajat sekä opinto-ohjaaja esittäytyivät ja tukioppilaat kertoivat omia 

ajatuksiaan opiskelusta yläkoulussa.  

Auditorio-osuuden jälkeen oppilaat jaettiin neljään ryhmään ja he kiersivät koululla 

tukioppilaiden johdolla. Kierroksen aikana ohjelmassa oli lisäksi tukioppilaiden ideoimia 

leikkejä. Oppilaat myös ruokailivat koululla.  
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Toinen yhteisöpäivä jatkoi tutustumisteemaa ryhmäytymisen ja tutustumisen merkeissä 

yhdellä hankkeen alakouluista. Päivän tavoitteina oli edistää oppilaiden tutustumista 

toisiinsa sekä yhteisöllisyyden rakentumista. Ajatuksena oli myös se, että oppilaat 

pääsevät näkemään uusien luokkatovereidensa lähtökoulut. Tähän päivään osallistuivat 

kolmen alakoulun 6. luokkien oppilaat. 

Päivä alkoi koulun liikuntasalissa sen jälkeen, kun oppilaat olivat saapuneet koululle 

linja-autokyydityksin. Oppilaita ohjeistettiin päivän ohjelmasta. Kaksi nuorisotoimen 

edustajaa esittäytyi, he järjestivät päivän ensimmäisen ryhmäytymisleikin. Tämän jälkeen 

oppilaat jaettiin ryhmiin seuraavasti: luokkien omat opettajat jakoivat oppilailleen laput, 

joissa oli ryhmän nimi. Lapun saatuaan oppilaan tuli etsiä muut omaan ryhmäänsä 

kuuluvat jäsenet. Ryhmiä muodostui yhteensä kahdeksan. Ohjelmassa oli toimintarasteja, 

joissa kukin ryhmä vieraili opettajan johdolla koulun eri tiloissa. Rasteilla oli teemaan 

liittyvää sarjakuvan piirtämistä, ongelmanratkaisua ja erilaisia pelejä. Rastien jälkeen 

kokoonnuttiin vielä yhdessä liikuntasaliin, jonka jälkeen oppilailla oli vapaata aikaa noin 

15 minuuttia ennen paluukyytejä.  

Kolmas yhteisöpäivä toteutettiin yhdellä alakouluista toukokuussa. Tapaamiselle 

asetettuja tavoitteita olivat oppilaiden toisiinsa tutustumisen lisääminen ja tätä kautta 

yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen. Tällä tapaamiskerralla oppilaat tutustuivat 

lisäksi paremmin omiin tuleviin 7. luokan ryhmiinsä ja tulevaan luokanvalvojaan. 

Saavuttuaan koululle oppilaat jaettiin tuleviin 7.luokan mukaisiin ryhmäjakoihin. 

Luokkia tulisi olemaan kaksi: 7a ja 7b- luokat. Sisällä koulussa ryhmät menivät omaan 

tilaansa. Päivän alkuosuus koostui erilaisista ”alkulämmittelyksi” tarkoitetuista leikeistä. 

Oppilaat muun muassa järjestäytyivät jonoon aakkosjärjestyksessä, ja pituuden tai 

hiustenvärin mukaan. Oppilaat myös haastattelivat toisiaan pareittain, minkä jälkeen he 

esittelivät parinsa muulle ryhmälle. Tulevat luokanvalvojat myös kertoivat tulevasta 

syksystä ja oppilaat saivat esittää heille kysymyksiä. Myös tukioppilaat kertoivat omasta 

toiminnastaan ja oppilaat saivat kysyä myös heiltä mieleen tulevia kysymyksiä. Näille 

leikeille oli varattu aikaa noin puolitoista tuntia.  

Tämän jälkeen oppilaat siirtyisivät koulun läheiselle laavulle. Ennen siirtymistä oppilaat 

jaettiin jälleen ryhmiin: kävelymatkan aikana oppilaiden tuli kuvata videokameroilla 
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eläinaiheinen video, jossa jokaisen ryhmän jäsenen tuli kuulua ja näkyä. Laavulla 

ohjelmassa oli makkaranpaistoa sekä vapaata yhdessäoloa. 

 

5.2 Aineiston keruu 
 
Tutkimukseni ensimmäisen aineiston olen kerännyt marraskuussa 2016 Mennään 

seiskalle -mallinnukseen osallistuneilta oppilailta (n=11), jotka olivat aloittaneet 

seitsemännen luokan saman vuoden elokuussa ja lupautuneet osallistumaan 

tutkimukseen. Aineistonkeruumenetelmänä toimi informoitu kirjoitelma. Toisen 

aineistoni olen kerännyt kahdella ryhmähaastattelulla syyskuussa 2017, joihin osallistui 

yhteensä 15 seitsemännen luokan samana syksynä aloittanutta Mennään seiskalle -

mallinnuksessa mukana ollutta oppilasta.  

 

Pääsin tapaamaan tulevia tutkimushenkilöitäni jo ennen aineiston keruuta, kun veimme 

yhdessä hankkeessa toimivan tutkijan kanssa oppilaiden lupahakemukset (liitteet 1 ja 2) 

henkilökohtaisesti koululle. Päädyimme tähän sen sijaan, että olisimme postittaneet 

lupahakemukset sähköpostitse luokanvalvojille. Ajattelimme, että tutkimuksesta 

kertominen ja oppilaiden tapaaminen saattaisi edesauttaa sitä, että useampi osallistuisi 

tutkimukseen. Lisäksi hankkeen tutkija oli tavannut oppilaat jo edeltävänä keväänä, joten 

häneltä oli luontevaa muistutella oppilaiden mieliin kevään tapahtumia.  

Jaoimme lupahakemukset koululla torstai-iltapäivänä, kun oppilailla oli alkamassa 

päivän viimeinen tunti. Mennään seiskalle -mallinnukseen osallistuneita oppilaita oli 

kahdessa 7.luokassa, joten vierailimme molemmissa luokissa ennen oppitunnin alkua. 

Molemmissa luokissa oli myös yläkoulun yhteydessä olevalta alakoululta tulleita 

oppilaita, mutta koska he eivät olleet osallistuneet mallinnukseen, eivät he kuuluneet 

tutkimukseni kohdejoukkoon. Jaoin lupahakemukset siis mallinnuksessa mukana 

olleiden kolmen alakoulun oppilaille. Kerroin tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, että he 

ovat tämän aiheen asiantuntijoita koska ovat vasta siirtyneet alakoulusta yläkouluun. 

Pyrin myös korostamaan, että tässä aiheessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan olen 

kiinnostunut kunkin oppilaan omista kokemuksista ja mielipiteistä. Mainitsin myös, että 

kirjoitelmat tehtäisiin nimettömänä. Jätimme yhteensä 23 lupahakemusta: kaikille 
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paikalla oleville Mennään seiskalle -mallinnukseen osallistuneille oppilaille kahdessa eri 

7. luokassa. 

 

5.2.1 Ensimmäinen aineisto: informoidut kirjoitelmat 
 

Itse aineistonkeruu tapahtui seuraavana maanantaina puolenpäivän aikoihin. Takaisin 

lupalappuja tuli 17 kappaletta, eli 74% kaikista jaetuista lapuista. 7 oppilasta, 26%, ei 

palauttanut lupaa takaisin. 13 oppilasta ilmoitti osallistuvansa tutkimukseen. Janhusen 

(2013, 47–48) mukaan lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän 

kuvaaminen. Kirjoittaminen aineistonkeruutapana on pidäkkeetön mahdollisuus tuoda 

esiin tunteita, kokemuksia ja ajatuksia. 

Kirjoitukselle varatun tunnin alkaessa paikalla oli kuitenkin 11 oppilasta, jotka 

osallistuivat kirjoitelman tekoon. Vajaa puolet oppilaista, 48% tekivät siis kirjoitelman. 

Ennen aloittamista muistutin oppilaita uudelleen siitä, että olen kiinnostunut heidän 

ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Kerroin, että kirjoitelman ei tarvitse sisältää täydellisiä 

lauseita ja kirjoitusvirheet eivät haittaa. Muistutin myös siitä, että kirjoitelmaan ei tarvitse 

laittaa omaa nimeä (liite 3). Jätin kirjoituksen ajaksi näkyville dian, jossa oli aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä kirjoituksen tueksi (liite 4). Kerroin oppilaille myös sen, että 

muistakin aiheeseen liittyvistä asioista voi kirjoittaa, vaikkei niitä olisi mainittu diassa. 

Kirjoittamiseen oli varattu koko oppitunti, 45 minuuttia aikaa. Oppilaat olivat kuitenkin 

valmiita noin 15 minuutissa, viimeinenkin kirjoitelma oli palautettu 20 minuutin jälkeen.  

Kirjoitelma aineistonkeruumenetelmänä on laadullisen tutkimuksen myötä yleistynyt: 

itse tuotettujen tarinoiden ja muisteluiden avulla tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa 

ilmiötä mahdollisimman syvällisesti (Hirsjärvi 2005, 206). Virikkeen informoidun 

ainekirjoituksen käyttämiseen aineistonkeruun tapana sain Janhusen (2013, 46) 

tutkimuksesta. Janhusen (2013, 47) tapaan ohjeistin oppilaita sanallisesti, sekä 

apukysymyksiä sisältävän dian avulla. Myös Aarnoksen (2015, 170) mukaan hyvän 

tutkimusaineiston synty vaatii hyvän ohjeistuksen ja kirjoitustilanteen. Kirjoittajan 

ajatuksia voidaan tarvittaessa ohjata kirjoitustilanteessa apukysymyksillä, aiheella ja 

kehyskertomuksilla.  
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Aineistonkeruun jälkeen päädyimme yhdessä työni ohjaajan kanssa siihen, että 11 

kirjoitelmaa ei riittäisi graduni aineistoksi, koska osa kirjoitelmista oli melko lyhyitä. 

Päätin siis laajentaa aineistoani ottamalla mukaan lisää oppilaita. Ensin ajattelin 

haastattelevani hankkeessa mukana olevia opettajia, mutta päädyin kuitenkin siihen, että 

työni painopiste säilyisi nimenomaan oppilaiden kokemuksissa.  

 
5.2.2 Toinen aineisto: ryhmähaastattelut 
 

Tammikuussa 2017 hanketutkija, jonka kanssa keräsin työni ensimmäisen aineiston, 

vaihtoi työtehtäviä. Kävin tapaamassa uutta yhteisökoordinaattoria ja työni ohjaajaa 

tammikuussa 2017. Sovimme, että lähden yhteisökoordinaattorin kanssa helmikuussa 

yhdellä hankekouluista pidettävään yhteispalaveriin, johon osallistuisi lisäksi muita 

hankekoulujen opettajia, opinto-ohjaaja, sekä nuorisotyön tekijä.  

Helmikuussa yhteispalaverissa ideoitiin tuleville seiskaluokkalaisille toista kertaa 

järjestettävää Mennään seiskalle -mallinnusta ja siihen liittyviä rasteja, leikkejä sekä 

käytännön järjestelyjä. Palaverissa sovittiin keväälle jälleen kolme yhteisöpäivää 

kolmelta alakoululta siirtyville oppilaille. Yhteisöpäivien suunnitelmat noudattivat 

pääosin ensimmäisen mallinnuksen kaavaa. Oppilaat menisivät jälleen tutustumaan 

ensimmäiseksi uuteen yläkouluunsa ja toiset kaksi päivistä pidettäisiin oppilaiden 

lähtökouluilla. Joitakin muutoksia päiviin kuitenkin tehtäisiin ensimmäisen ”kierroksen” 

perusteella: esimerkiksi viimeisen yhteisöpäivän videoinnista päätettiin luopua, sillä 

aktiivisemmat oppilaat olivat ottaneet ohjat käsiinsä liiaksi niin, että hiljaisemmat 

oppilaat eivät olleet lopulta esiintyneet videoilla. Pääsin myös itse esittämään joitakin 

huomioita yhteisöpäiviin liittyen, perustuen oppilailta kerättyihin kirjoitelmiin. Omasta 

näkökulmastani olikin mielenkiintoista päästä mukaan suunnitteluvaiheeseen ja päästä 

näkemään, miten eri henkilöiden panostus vaikuttaa kokonaisuuteen.  

Toisen aineistoni keräsin haastattelemalla oppilaita. Päädyin ryhmähaastatteluihin, koska 

ajattelin tällä tavalla saavani oppilaista enemmän irti kuin mahdollisesti 

yksilöhaastatteluin olisin saanut. Ryhmähaastattelussa keskustellaan tutkimuksen 

kohteena olevista asioista yhdessä niin, että haastattelija puhuu samanaikaisesti usealle 

haastateltavalle. Haastattelija voi kuitenkin kysyä kysymyksiä myös yksittäisiltä ryhmän 
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jäseniltä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Myös ajankäytöllisistä syistä 

ryhmähaastattelu tuntui mielekkäämmältä vaihtoehdolta, koska sen etuna on se, että sillä 

saadaan nopeasti tietoa useilta henkilöiltä samanaikaisesti (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Eskolan ja Suorannan (2008, 94) mukaan ryhmähaastattelun käyttö 

yksilöhaastattelun sijaan on perusteltua esimerkiksi silloin, jos haastateltavien voidaan 

olettaa jännittävän haastattelijaa niin, ettei yksilöhaastattelu onnistuisi. Ajattelin, että 

koska olen oppilaille entuudestaan vieras henkilö ja olen kiinnostunut oppilaiden 

henkilökohtaisista kokemuksista, voisi ryhmässä keskusteleminen toimia 

yksilöhaastattelua paremmin.  

Tiedostin, että ryhmähaastattelu saattaa tasapäistää vastauksia: aktiivisemmat henkilöt 

saattavat olla enemmän äänessä, jolloin hiljaisemmat oppilaat eivät välttämättä saa 

ääntään ja mielipidettään samalla tavoin esille. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) 

mukaan ryhmän ilmapiiri myös vaikuttaa siihen, ketkä puhuvat, mitä puhutaan ja milloin 

puheenvuoroja otetaan. Myös ryhmässä yleisesti hyväksyttävämmät näkemykset 

saattavat jättää jalkoihinsa yksilön mielipiteitä. Toisaalta ryhmähengen ollessa hyvä, 

ryhmä toimii sosiaalisena tukena: puhuminen saattaa olla rennompaa kuin 

yksilöhaastattelussa vieraan haastattelijan kanssa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006).  

Syyskuussa 2017 kävin jälleen yläkoululla jakamassa tutkimusluvat oppilaille (liitteet 5 

ja 6). Päivä oli tiistai, varsinaiset haastattelut oli sovittu seuraavaksi perjantaiksi. Kävin 

molemmissa 7. luokissa jakamassa luvat ja kerroin tuloni syystä sekä tutkimukseni 

tarkoituksesta. Oppilaat vaikuttivat innokkailta osallistumaan ja kyselivätkin muutamia 

kysymyksiä tutkimukseen liittyen. Olin tulostanut kaikkiaan 40 lupahakemusta. Tällä 

kertaa en saanut kirjattua lukuja siitä, kuinka monta hakemusta jaettiin oppilaille 

yhteensä. Jaoin molemmissa luokissa arvioni mukaan yhteensä noin reilut 20 

lupahakemusta. Jätin kuitenkin koulun rehtorille ylimääräiset hakemukset, sillä kaikki 

kohdejoukkoni oppilaat eivät olleet tuona päivänä koulussa. Yksi koulun opettajista 

ehdotti tätä, sillä näin poissaolleille oppilaille voitaisiin jälkikäteen toimittaa 

lupahakemukset.  

Perjantaina saavuin koululle aamulla ennen klo 9 alkavaa oppituntia. Menin 

ensimmäiseksi 7b-luokkaan: aamunavauksen jälkeen oppilaat palauttivat minulle 
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lupalappunsa ja lähdin luvan saaneiden oppilaiden kanssa erilliseen tilaan haastattelua 

varten. Tästä luokasta lupahakemuksia tuli takaisin vain viisi kappaletta, joten 

ryhmähaastatteluun osallistui tämän verran oppilaita. Ohjeistin haastattelutilanteen aluksi 

yleisiä ohjeita ja kerroin nauhoittavani haastattelun, jotta pystyisin jälkikäteen 

palauttamaan tilanteen mieleeni. Kerroin oppilaille, etten tulisi kysymään heidän nimiään. 

7a-luokkaa haastattelin myöhemmin samana aamupäivänä. Tästä luokasta sain takaisin 

11 lupalappua, joista kymmenessä oppilas osallistuisi tutkimukseen ja yhden en osallistu- 

vastauksen.  

Luokan opettaja jakoi omatoimisesti oppilaat erilliseen tilaan sen mukaan, kuka osallistui 

kustakin pöytäryhmästä haastatteluun. Hän ohjasi kaikki 10 oppilasta erilliseen tilaan 

kerrallaan. Mietin hetken, pystynkö haastattelemaan kaikki oppilaat kerralla, mutta 

päädyin siihen, että se onnistuu. Yleisten ohjeiden jälkeen aloitimme haastattelun, joka 

sujui hyvin. Tämä ryhmä oli aktiivisempi kuin edellinen: suurempi ryhmäkoko saattoi siis 

vaikuttaa tähän asiaan positiivisesti, tai paikalla olevat oppilaat olivat vain aktiivisempia 

vastaamaan kysymyksiin ja osallistumaan keskusteluun. Mietin tämän ryhmän kohdalla 

äänityksen onnistumista sen suuren koon vuoksi, mutta tallennetta kuunnellessa kaikkien 

puheesta sai selvää. Luulen kuitenkin, että tämä ryhmäkoko oli maksimi. 

 

Eläytymismenetelmä aineistonkeruun apuna  

 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan ryhmähaastattelun tavoitteena on, että 

keskustelu on vapaamuotoista, joten strukturoitu lomake ei sovellu ryhmähaastatteluun. 

Ryhmähaastattelu voidaan toteuttaa esimerkiksi teemahaastattelurungon avulla, jolloin 

haastattelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikki teemat käydään läpi. 

Ryhmähaastattelussa voidaan hyödyntää myös erilaisia eläytymismenetelmiä, joilla 

tarkoitetaan tavallisesti pienten esseiden ja lyhyiden tarinoiden kirjoittamista tutkijan 

antamien ohjeiden mukaan (Eskola 2010, 72). Itse hyödynsin eläytymismenetelmän ideaa 

ryhmähaastattelussa, ilman tekstin kirjallista tuottamista (liite 7). Aarnoksen (2015, 170) 

mukaan kehyskertomuksiin eläytymällä saadaan parhaillaan aitoa ja autenttista aineistoa, 

koska liikutaan syvemmällä tietoisuuden tasolla. Olin laatinut eläytymismenetelmän 
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idean mukaisesti kaksi kehyskertomusta, joiden avulla vastaajat pyritään saamaan 

orientoitumaan tutkittavaan aiheeseen. 

Kehyskertomuksen muotoilu on tärkeää, jotta tutkimuksessa saataisiin mahdollisimman 

hyvin taustalla olevaan tutkimusongelmaan näkökulmia antavia tarinoita. 

Kehyskertomuksissa johdatellaan tietyn roolin ottamiseen ja tietystä rajatusta asiasta tai 

ilmiöstä kertomiseen. Useimmiten rooli on niin sanotun ulkopuolisen tarkkailijan tai 

kolmannen persoonan position. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka; Eskola & Suoranta 

2008, 110–111.) Käytin ryhmähaastatteluissa kahta, seuraavanlaista kehyskertomusta: 

Eletään sitä aikaa, kun olette juuri siirtyneet yläkouluun. Eläytykää nyt kuvittelemaan, 

että siirtymä uuteen kouluun ja 7.luokka on lähtenyt sujumaan hyvin. Mitkä asiat tähän 

ovat vaikuttaneet?  

Eskolan ja Suorannan (2008, 112) mukaan yhden kehyskertomuksen lisäksi tarvitaan 

vähintään toinen, erilainen versio. Käyttämäni toinen, varioitu kehyskertomus oli 

vastaava tilanne päinvastoin:  

Eletään sitä aikaa, kun olette juuri siirtyneet yläkouluun. Eläytykää nyt kuvittelemaan, 

että siirtymä uuteen kouluun ja 7. luokan aloittaminen eivät sujuneetkaan hyvin. Mitkä 

asiat tähän vaikuttivat? 

Kertomuksissa on muunneltu yhtä seikkaa: siirtymä ja 7. luokan aloittaminen ovat 

sujuneet hyvin, tai eivät ole. Eskolan (2010, 73) mukaan eläytymismenetelmän käytössä 

keskeistä on juuri tarinoiden varioinnin, eli vaihtelun vaikutuksen tarkasteleminen: mikä 

vastauksissa muuttuu, kun kehyskertomuksessa muutetaan jotakin keskeistä elementtiä.  

Haastattelutilanteissa jälkimmäiseen kehyskertomukseen eläytyminen ei onnistunut yhtä 

hyvin kuin ensimmäiseen. Kerroin oppilaille, että mieleen tulevien asioiden ei välttämättä 

ole tarvinnut tapahtua itselle, mutta edes ulkopuolisen tarkkailijan roolin ottaminen ei 

juurikaan auttanut eläytymisessä. Tämä on Eskolan (1997, 22–23) mukaan kuitenkin 

tavallista: kaikki vastaajat eivät välttämättä ole jostakin syystä motivoituneita 

tutkimukseen, tai halua omaksua tiettyä roolia tai näkökulmaa. Myös ryhmän läsnäololla 

voi olla merkitystä siinä, ettei mahdollisia negatiivisia asioita tai kokemuksia haluta tuoda 

esille julkisesti. Toisen ryhmän kanssa jälkimmäisen kehyskertomuksen avulla saatiin 
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muutamia vastauksia, mutta yleisesti ensimmäiseen kehyskertomukseen eläytyminen 

tuotti enemmän vastauksia ja tuntui oppilaille luontevammalta.  

Olin miettinyt kehyskertomusten lisäksi vapaamuotoisen teemahaastattelurungon (liite 

7), mutta annoin keskustelun kulun ohjata itse ryhmähaastattelun kulkua. Eskolan ja 

Vastamäen (2010, 28) mukaan teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle haastattelulle 

tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys, vaikka aihepiirit ovatkin etukäteen 

määritelty. Osata teemoista tuli esiin luontevasti kehyskertomusten kautta, joten en 

palannut niihin enää myöhemmin. Huolehdin kuitenkin, että jokainen teema tuli 

käsitellyksi haastattelujen aikana. Teemoja olivat Mennään seiskalle -mallinnus, 

kaverisuhteet, opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan liittyvät seikat, kodin rooli, 

sekä koulumatkaan ja itse koulunkäyntiin liittyvät asiat. Pyrin siihen, että oma roolini 

haastattelijana olisi keskustelun vetäjän lisäksi kuuntelijan ja tarkkailijan rooli. Tein 

kuitenkin selväksi, että mikäli tilanne menisi pelleilyksi, oppilas palaisi luokkaan 

oppitunnille. Yritin myös tietoisesti olla tekemättä tilanteesta kovin muodollista tai 

jäykkää: pyrin luomaan tilanteesta rennon keskustelun kaltaisen, vaikka kyseessä olikin 

etukäteen osin jäsennelty haastattelu. Ajattelin, että näin toimimalla saisin mahdollisesti 

oppilaita rentoutumaan ja samalla haastatteluun paremmin mukaan.  

Tutkimusaineistoa oli yhteensä noin 31 sivua. Taulukossa 1 on kuvattu tutkimusaineistoni 

määrä jaoteltuina tyypeittäin. Taulukossa mainittu Mennään seiskalle -mallinnuksen 

kuvaus vuodelta 2016 on esitelty tämän luvun alussa ja alaluvussa 5.1. Alkuperäinen 

kuvas on peräisin hanketutkijalta, joka vaihtoi työtehtäviä tammikuussa 2017. Tässä 

luvussa esitelty kuvaus on tiivistämäni ja puhtaaksi kirjoittamani versio alkuperäisestä. 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston määrä 

 

Tutkimusaineisto  Määrä 
Oppilaiden kirjoitelmat  
 

11 sivua 

Haastattelut 
 

13 sivua  

Mennään seiskalle -
mallinnuksen kuvaus v. 
2016 

7 sivua 

Yhteensä 31 sivua 
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5.3 Aineiston analyysi 
 

Aloitin aineiston analyysin haastatteluiden litteroinnilla, eli purkamalla sisällöt 

tietokoneelle kirjoitettuun muotoon. Kirjoitin myös kirjoitelma -aineistot puhtaaksi Word 

-tiedostoille, jotta minun ei tarvitsisi palata aina alkuperäisiin kappaleisiin. Litterointi ei 

ole vielä varsinaista aineiston analyysiä, mutta kuitenkin tärkeä työvaihe, jossa omaan 

aineistoon pääsee tutustumaan alustavasti (Eskola 2018, 210). 

Laadullisen analyysin tavoitteena on jäsentää kokonaisvaltaisesti tutkimuskohteen laatua, 

ominaisuuksia ja merkityksiä. Laadullista analyysiä voidaan toteuttaa monella erilaisella 

menetelmällä ja näin ollen analyysi voikin kytkeytyä useisiin erilaisiin tieteenfilosofisiin 

suuntauksiin. Esimerkiksi laadullisen tutkimuksen perusmenetelmää sisällönanalyysiä 

voidaan pitää yksittäisen metodin lisäksi myös väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 91.) Analyysin vaiheita olen mukaillut Eskolan (2018, 217–231) 

kuvaamasta laadullisen aineiston analysointimallista, sekä esimerkiksi Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 92–93) esittämästä sisällönanalyysin rungosta aineiston analyysin 

etenemiseen.  

Tuomen ja Sarajärven (2009, 92) mukaan ensimmäisenä on tehtävä päätös siitä, mikä 

aineistossa kiinnostaa. Tällä tarkoitetaan aiheen rajaamisen merkitystä: kaikkea ei voida 

tutkia yhdessä tutkimuksessa. Omassa analyysissäni olen lähtenyt liikkeelle 

teemoittelemalla aineistoa, koska kyseessä on juuri teemahaastatteluaineisto (Eskola 

2018, 219).  Tutkimuksessani minua kiinnostavat oppilaiden kokemukset siirtymästä ja 

Mennään seiskalle -mallinnuksesta, joten lähdin teemoittelemaan haastatteluaineistoja 

seuraavanlaisesti: kaverisuhteet, opettajat ja koulun muu henkilökunta, kodin rooli, 

koulumatka, sekä koulunkäyntiin,- ja Mennään seiskalle -mallinnukseen liittyvät asiat. 

Teemat liittyivät mallinnuksen lisäksi aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella 

oppilaiden merkityksellisinä kokemiin asioihin siirtymästä puhuttaessa. Annoin 

jokaiselle teemalle oman värin, jonka puitteissa lähdin lukemaan aineistoani läpi. 

Käytännössä toteutin tämän vaiheen siten, että minulla oli tulostettuina A4- kokoisina 

arkkeina litteroidut- ja puhtaaksi kirjoitetut haastattelut ja kirjoitelmat, joista lähdin 

kullakin lukukerralla etsimään yhtä teemaa, käyttäen eri värisiä yliviivauskyniä.  
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Ensimmäisellä kierroksella teemoja oli yhteensä kuusi, mutta lukukertojen jälkeen 

päädyin yhdistämään koulumatka- teeman teeman koulunkäynti alle. Näin ollen 

muodostin yhteensä viisi eri teemaa. Koska haastatteluaineistot muodostuivat 

kirjoitettuun muotoon puretusta puheesta, joka ei vielä itsessään ole selkeärajaista ja 

mukana voi olla muutakin aiheeseen liittymätöntä asiaa, poimin vastauksista ja virkkeistä 

teemojen mukaiset asiat ja näin tiivistin aineistoa sitaattien ja lausahdusten omaiseen 

muotoon. Tässä vaiheessa otin siis rinnakkain sekä kirjoitelma, -että haastatteluaineistot 

ja jatkoin työskentelyä eteenpäin yhden, yhdistetyn aineiston kanssa.  

Jatkoin teemoittelua järjestämällä aineiston uudelleen (Eskola 2018, 219). Tämän vaiheen 

toteutin Word ohjelmalla, jossa poimin kunkin teeman alle siihen liittyvät kohdat 

aineistosta. Kuhunkin teemaan liittyvät tekstipätkät oli jo värien mukaan merkattu 

haastatteluaineistoihin, joten ne oli helppo poimia, kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja 

järjestää teemoittain. Aineistoa ei ole tässä vaiheessa tarkoitus ainakaan merkittävästi 

karsia, vaan ainoastaan järjestää uudelleen (Eskola 2018, 219).  

Kolmas vaihe oli varsinaisen analyysin vaihe. Luin aineiston läpi monta kertaa  

voidakseni tulkita sitä. (Eskola 2018, 220.) Analysoin omaa aineistoani lukukertojen 

jälkeen tekemällä muistiinpanoja paperikopioiden marginaaleihin. Etsin tekstistä 

mielenkiintoisia ja merkittäviä kohtia, kuten Eskola (2018, 220) kehottaa analyysissä 

etenemään. Merkkasin ylös esimerkiksi kohtia, joissa jokin asia toistuu. Jaottelin otteita 

aineistosta otsikoimalla samankaltaisia sitaatteja ja muodostamalla erilaisia kategorioita. 

Tein myös tekstistä monenlaisia muita huomioita merkiten kohtia alleviivaten ja 

korostustusseja käyttäen. Joihinkin aineiston kohtiin tuntui heti luontevalta linkittää 

teoriakytkentöjä kirjallisuudesta.  

Eskolan (2018, 221) mukaan analyysin tehtävä on tiivistää aineisto järjestelemällä ja 

jäsentämällä sitä sellaisella tavalla, ettei mitään olennaista jää pois, vaan aineiston 

informaatioarvo ainoastaan kasvaa. Näin toimitaan usein esimerkiksi tematisoimalla ja 

tyypittelemällä aineistoa. Tematisoinnissa pyritään ryhmittelemään aineistoa teemoittain 

ja nostamaan tutkimusongelmia ”valaisevista” teemoista esiin esimerkiksi 

mielenkiintoisia sitaatteja. Oleellista on siis, mitä kustakin teemasta sanotaan (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 93). Tyypittelyssä taas aineistosta konstruoidaan yleisempiä tyyppejä, 

jotka kuvaavat vastauksia laajemmin. Teemojen sisältä etsitään näkemyksille yhteisiä 
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ominaisuuksia  ja näin toimien muodostetaan yhteisistä näkemyksistä tyyppiesimerkkejä, 

eli eräänlaisia yleistyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93; Eskola 2018, 221.) Omassa 

analyysissäni olen sekä tematisoinut, että tyypitellyt aineistoa. Molempien tapojen 

hyödyntäminen on mielestäni palvellut oman aineistoni kohdalla tarkoitusperää 

parhaimmalla tavalla: aineistoni koostuu niin kirjoitelma- kuin haastatteluaineistosta, 

joten paikoin suppeiden kirjoitelma -aineistojen kohdalla koin saaneeni tyypittelemällä 

aineistosta irti eniten. Laajempien haastatteluaineistojen kohdalla taas tematisointi tuntui 

toimivalta ratkaisulta.  

Eskola (2018, 221–223) kuvaa analyysin neljännen vaiheen edustavan sitä, että tutkija 

poimii aineistostaan tärkeimmiksi katsomansa kohdat. Tämä vaihe voidaan toteuttaa 

kirjoittamalla auki aineiston edellisessä vaiheessa työstetyt oman analyysin ”parhaat 

palat”, kuten omassa analyysissäni tein. Lähdin kirjoittamaan omin sanoin tulkintaani 

siitä, mitä aineistossani on. Tässä vaiheessa yhdistin aineistoesimerkkejä ja omaa 

ajatteluani, jolloin sain jo alustavaa tekstiä. Eskola (2018, 226) korostaa, ettei analyysi 

saa kuitenkaan jäädä tähän vaiheeseen, vaan tekstiin on tuotava mukaan kytkennät 

teorioihin ja aikaisempaan tutkimukseen. 

Lähdin työstämään aineistoani kohti seuraavaa, lopullista tasoa kirjoittamalla. Tässä 

vaiheessa tuntui jo helpolta tuottaa valmista tekstiä, sillä tiesin mitä aineistoni pitää 

sisällään. Kirjoitin auki tutkimukseni tulokset ja tämän jälkeen tulkitsin sekä täydensin 

tekstiä tuoden mukaan aikaisempia tutkimustuloksia ja kytkentöjä teoriaan.  

Tutkimustulos -osiossa aineistosta esiin nostamani sitaatit kuvaavat siis koko aineistoani 

ja sen eri teemoja. Teemat muodostin oman kiinnostukseni ja aiheenrajaamisen 

perusteella: mitä haluan tässä tutkimuksessa tutkia ja selvittää. Aineistosta esiin 

nostamieni sitaattien avulla olen pyrkinyt havainnollistamaan oppilaiden kokemuksia ja 

vastauksia kulloinkin kuvattavana olevan aiheen näkökulmasta. Huolehdin siitä, että 

nostan sitaatteja eri oppilaiden vastauksista, jotta sitaatit kuvaavat aineistoa laajasti. 

Sitaattien perässä suluissa olevat merkinnät, esimerkiksi ”teema 2, sitaatti 24”, kuvaavat 

tapaa jolla olen aineiston analyysin aikana järjestänyt. Koska olen sekä tematisoinut, että 

tyypitellyt aineistoa, sitaatit kuvaavat yleisempiä lausahduksia, jotka kuvaavat laajemmin 

koko aineistoa, mutta mukana on myös yksittäisiä mielenkiintoisiksi kokemiani sitaatteja, 

jotka liittyvät tiiviisti tutkimuskysymyksiin.  
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5.4 Tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä 
 

Tieteellisen tutkimuksen tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön edellytyksiä. 

Tutkijan on näin ollen koko tutkimusprosessin ajan noudatettava toimintatavoissaan 

rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Myös Koskela (2009, 238) kuvaa huolellisen tutkimusprosessin kuvaamisen ja asioiden 

aukikirjoittamisen olevan laadullisen tutkimuksen oleellisimpia arviointikriteerejä. Olen 

pyrkinyt noudattamaan edellä mainittuja edellytyksiä avaamalla, kuvaamalla ja 

perustelemalla niitä valintoja joita olen tutkimuksen teon aikana tehnyt. Näihin 

lukeutuvat tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen avaaminen, haastateltavien 

valintaperusteet sekä haastattelutilanteiden kuvailu. (Koskela 2009, 238.)  

Ennen aineistojen keräämistä tarvittavat tutkimusluvat on hoidettu kuntoon kaikilta 

asianosaisilta tahoilta. Tutkimuksen toteuttaminen perustui vapaaehtoisuuteen ja 

anonyymiteettiin. Kirjoitelma-aineistojen kohdalla oppilaat jättivät tuotoksensa 

nimettömänä.  Anonymiteetti ja sen toteutuminen tukevat Koskelan (2009, 242) mukaan 

tutkimuksen luottamuksellisuutta. Ryhmähaastattelujen kohdalla kerroin oppilaille ennen 

aloittamista miksi nauhoitan haastattelut, muistutin mihin käytän tallenteita ja kerroin 

hävittäväni ääninauhat tutkimuksen teon jälkeen. Näin myös menettelin. Oppilaiden ei 

haastattelutilanteissa myöskään tarvinnut esitellä itseään, enkä tuntenut oppilaita 

entuudestaan. Myös nämä seikat tukivat oppilaiden anonymiteetin säilymistä.  

Olen myös pyrkinyt perustelemaan tutkimusmenetelmällisiä valintojani ja avaamaan 

aineiston analyysin mahdollisimman tarkasti. Analyysissä kiinnitin huomiota erityisesti 

siihen, että tulosten tulkinnassa tarkastelin aineistoani laajasti, kaikkien oppilaiden 

vastauksia huomioiden. En myöskään irrottanut oppilaiden vastauksia alkuperäisistä 

asiayhteyksistään ja pyrin minimoimaan omat ennakko-oletukseni analyysiä tehdessäni. 

Tiedostin omat ajatukseni aiheesta ja pyrin pitämään ne loitolla tutustumalla tarkasti 

aineistooni, sekä pohtien ja jäsentäen oppilaiden vastauksia. Näin oppilaiden ajatukset ja 

kokemukset tutkittavasta aiheesta olivat mielessäni päällimmäisenä esimerkiksi omien 

siirtymäkokemusteni sijaan. Tutkimuksen teon aikana palautui kuitenkin mieleen oma 

jännittyneisyyteni yläkouluun siirryttäessä. Koin kuitenkin, ettei tämän kaltainen 
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tuntemus vaikuttanut tutkimuksen tekoon vaan pikemminkin auttoi minua eläytymään 

oppilaiden vastauksiin. 

Koskelan (2009, 240) mukaan neutraalius voidaan nähdä kykynä erottaa omat 

mielipiteensä tutkimusaineiston näkemyksistä. Tähän liittyen laadullisessa tutkimuksessa 

usein keskeinen luotettavuuteen vaikuttaja tekijä on aineistossa pitäytyminen. Tämän 

ilmentämiseksi tutkimustulos-osiossa on nähtävissä otteita koko aineistostani. Juuri 

näiden tiettyjen otteiden valikoimista olen avannut enemmän tämän kappaleen alaluvussa 

5.3. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 
Useat tutkimukset ovat osoittaneet positiivisen yhteyden siirtymätoimien ja uuteen 

kouluun sopeutumisen välillä (Maras & Aveling 2006, 197; Evangelou ym. 2008, 10). 

Mennään seiskalle -mallinnus piti sisällään tutustumista uusiin luokkakavereihin 

erilaisten pelien ja -leikkien muodossa. Oppilaat pääsivät lisäksi tutustumaan tulevan 

yläkouluunsa ja sen tiloihin, sekä uuden koulun rehtoriin ja opettajiin. Oppilaat kulkivat 

myös tulevan koulumatkansa yhteisellä bussikuljetuksella kouluun tutustumisensa 

yhteydessä ja vierailivat myös muista kouluista tulevien oppilaiden lähtökouluilla. 

 

6.1 Oppilaiden kokemuksia mallinnuksesta 
 

Oppilaat kokivat Mennään seiskalle -mallinnuksen positiivisena, siirtymään 

vaikuttaneena asiana. Oppilaiden vastauksista on tulkittavissa, että ryhmäpäivien 

tärkeimpänä antina oli uusien luokkakavereiden kohtaaminen ja heihin tutustuminen. 

Oli helpompi ja kivempi aloittaa 7. luokka, kun sai tutustua muihin 

tuleviin 7. luokkalaisiin (Teema 1, sitaatti 11) 

Kevään ryhmäjutuista sain paljon uusia kavereita (Teema 1, sitaatti 12) 

Oppilaat kuvasivat tutustuneensa ryhmäpäivien aikana uusiin kavereihin tai päivien 

toimineen ikään kuin ”alkusysäyksenä” tuleville kaverisuhteille. Ryhmäpäivistä jäi 

mieleen nimiä ja kasvoja, joiden turvin ryhmäpäivissä alkaneet kaveruussuhteet pääsivät 

jatkumaan ja syvenemään 7. luokan alettua.  

…kun sitten tavallaan alko tutustuu niihin paremmin ja on tullu uusia 

kavereita (Teema 1, sitaatti 4) 

Tapaamisten kautta tutustui muutamaan ihmiseen ja yhden jonka tiesin jo 

jotenkin aikaisemmin, niin on tullut yheksi mun parhaista kavereista 

(Teema 1, sitaatti 19) 
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Nämä seikat ovat tärkeitä ja myös oleellisia mallinnuksen tarkoituksen vuoksi: 

keskeisimpinä ajatuksena Mennään seiskalle -mallinnuksessa katsottiin sen 

suunnitteluvaiheessa olevan se, että päivät toimisivat väylinä siihen, että uuteen 

yläkouluun siirtyvät 6. luokkalaiset tutustuisivat toisiinsa ennen siirtymää. Osa oppilaista 

puolestaan kuvasi ryhmäpäivien lievittäneen siirtymään liittyviä jännityksen ja pelon 

tunteita:  

Siirtymätoimet tekivät 7. luokan aloittamisesta melko paljon 

kestettävämpää, sillä tunsin suunnilleen millaisia persoonia tulevat 

luokkatoverini olisivat (Teema 1,sitaatti 9) 

…ei ollut niin pelottavaa siirtyä, kun tiesi tulevia luokkalaisia  (Teema 

1,sitaatti 15) 

Uuteen kouluun tutustuminen, varsinkin fyysisesti koulun eri tiloihin, koettiin hyvänä 

asiana:  

…näki kuinka iso tämä koulu on ja vähän että missä mitäkin oppiainetta 

opetetaan (Teema 2,sitaatti 27) 

…olen oppinut tuntemaan koulun rakennukset helposti (Teema 2,sitaatti 

24) 

Enemmistö haastatelluista oppilaista koki mallinnuksen siirtymään positiivisesti 

vaikuttaneena asiana. Aineistosta on poimittavissa yhteensä 33 sitaattia, joissa kuvaillaan 

mallinnuksen vaikutuksia siirtymään. Sitaatit kuvaavat mallinnuksen sisällään pitämiä 

osa-alueita. 28 sitaatissa Mennään seiskalle -mallinnus on kuvattu positiiviseksi ja 

siirtymään vaikuttaneeksi asiaksi. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaikista 

mallinnusta kuvaavista vastauksista 84%:ssa sitaateista mallinnus koettiin hyödylliseksi 

ja positiiviseksi.  

Muutama oppilaista koki mallinnuksen myös neutraalina, ei juuri siirtymään 

vaikuttaneena asiana. Tässä tapauksessa sitaatit kuvasivat kuitenkin sitä, etteivät vastaajat 

kokeneet ryhmäpäivillä olleen vaikutusta kaverisuhteiden luomiseen ja näin ollen 

mallinnus ei ollut juuri vaikuttanut siirtymään. 
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Mun mielestä ei kovin paljon (vaikuttanut), koska niistä meni suurin osa 

sitten b-luokalle (Teema 1,sitaatti 1) 

…ehkä tutustu enemmän sit vasta kun yläaste alko ja oli pakko tutustua 

(Teema 1, sitaatti 8) 

Osa vastaajista kertoi, että uudet kaverit ovat tulleet muuta kautta, kuin ryhmäpäivien 

avulla tai että ryhmäpäivät eivät olleet vaikuttaneet kaverisuhteisiin ollenkaan. Mennään 

seiskalle -mallinnus piti sisällään muitakin osa-alueita, kuin kaverisuhteiden luomisen 

tutustumisen kautta, vaikkakin se mallinnuksen keskeisin ajatus olikin. 4 sitaattia 33:sta 

kuvasi mallinnuksen neutraalina, ei siirtymään vaikuttaneena asiana kaverisuhteiden 

näkökulmasta. Tämä tarkoittaa 12% mallinnusta kuvaavista sitaateista. Ei siis voida 

yksioikoisesti sanoa, että 12% kokemuksiaan mallinnuksesta kertoneista oppilaista koki, 

ettei mallinnuksella ollut vaikutusta siirtymään, vaan 12% vastaajista kuvasi, etteivät he 

ryhmäpäivien avulla tutustuneet uusiin ihmisiin tai solmineet uusia kaverisuhteita. 

Vastaajat eivät kuvanneet vaikuttivatko mallinnuksen muut osa-alueet, esimerkiksi 

uuteen koulurakennukseen ja opettajiin tutustuminen, heidän siirtymäänsä. Mallinnusta 

kuvaavissa sitaateissa oli lisäksi yksi vastaus, jossa ryhmäpäivät oli kuvattu ”ihan 

kivoiksi”, mutta niissä vastaaja ei ollut tutustunut uusiin ihmisiin tai niillä ei ollut 

vaikutusta oppilaan kaverisuhteisiin, joten tätä sitaattia ei ole otettu huomioon 

prosentuaalisissa jakaumissa, koska sitaatti sisälsi piirteitä molemmista kategorioista. 

 

6.2 Oppilaiden kehitysideat mallinnukselle 
 

Syksyllä 2017 haastattelemistani oppilaista muutama vastasi kysyttäessä kehitysideoita 

mallinukselle ehdottavansa sitä, että tulevat 7. luokat (luokkajaot) tehtäisiin ennen 

ryhmäpäiviä, jotta oppilailla olisi jo tiedossa, keitä omalle luokalle yläkoulussa tulisi. 

Tämän avulla tutustumista voitaisiin suunnata paremmin tuleviin luokkakavereihin. 

Vastaavasti kehitysideaksi ehdotettiin, että oppilaille esitettävät luokkatoivelaput, joissa 

saa nimetä toiveensa muutamasta samalle luokalle tulevasta oppilaasta, täytettäisiin vasta 

ryhmäpäivien jälkeen. Näin luokkatoivelappuihin ehtisi vielä nimeämään mahdollisia 

uusia tuttavuuksia. Haastattelun aikaan  oppilaat vastasivat täyttäneensä luokkatoivelaput 

jo talven jälkeen, alkukeväästä. Ryhmäpäivät toteutettiin toukokuun aikana.  
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Nämä kehitysideat ovat järkeviä, mutta ne vaativat mahdollisesti ajankohtien uudelleen 

sijoittelua ja järjestämistä. Luokkatoive- kyselyjä myöhäistämällä ehdittäisiin 

luokkajakoihin vielä reagoida, mutta tämä tarkoittaisi joko luokkajakojen siirtämistä 

myöhäisemmäksi, tai vastaavasti ryhmäpäivien ajankohdan aikaistamista. Jos luokkajaot 

taas ilmoitettaisiin aiemmin, eli aikaistettaisiin niiden tekemistä, eivät uudet tuttavuudet 

luonnollisesti ehtisi mukaan, mutta itse ryhmäpäivillä oppilailla olisi kuitenkin tiedossa, 

keitä omalla luokalla syksyllä yläkoulussa aloittaisi. Ensimmäisen aineistoni kohdalla 

kirjoitelmien tekoon osallistuneet oppilaat olivat tienneet tulevat 7. luokkansa kolmannen 

tutustumispäivän ajankohtana. Tämän tutkimusjoukon oppilaat olivat osallistuneet 

mallinnukseen vuotta aikaisemmin kuin toisen aineistoni oppilaat. Toisen kerran 

mallinnukseen osallistuneen oppilasjoukon kohdalla viimeinen tutustumispäivä on 

todennäköisesti ollut keväällä aikaisemmin kuin edeltävänä vuonna, jolloin luokkajaot 

eivät ole vielä olleet selvillä.  

Useat oppilaista esittivät toivovansa ryhmäpäiviin vielä enemmän tutustumiseen 

suunnattuja leikkejä- ja pelejä.  

…ehkä vielä hitusen enemmän tutustumista toisiin (Teema 2,sitaatti 18) 

Siellä olisi voinut olla sisällä enemmän tutustumisleikkejä ja muuta 

(Teema 2,sitaatti 20) 

Tämänkaltaiset mielipiteet ja kehitysideat ovat hieman vaikeasti yleistettävissä, sillä 

muutama oppilas taas kommentoi, että heidän mielestään leikkejä ja pelejä oli liikaa ja 

jotkut niistä tuntuivat hieman ”lapsellisilta” ja jännittäviltä vieraiden ihmisten kanssa.   

… ne tehtävät jotka annettiin siellä olivat aika kuumottavia jos joutui 

jonkun tuntemattoman pariksi (Teema 2,sitaatti 26) 

…mutta sitten niihin muun koulun oppilaisiin oli vähän vaikeeta tutustua 

tai silleen, että ei uskaltanut esim. mennä vaan jonkun luo ja sanoa vaikka 

että hei mikä sun nimi on? (Teema 2,sitaatti 28) 

Mallinukseen osallistuneet oppilaat ovat iästään huolimatta erilaisia persoonia, joten 

voisikin olla hyvä idea ottaa oppilaita mukaan päivien sisältöjen suunnitteluun aiempaa 

enemmän. Nuoret voisivat näin itse suunnitella tutustumispäivien sisällön ja sellaisia 

aktiviteettejä, jotka toimivat juuri heille. Mallinnuksen keskeisin idea tuleviin 
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luokkakavereihin tutustumisesta lähti oppilaiden aloitteesta ja tarpeesta, mutta suurin osa 

päivien sisällöstä tuli opettajilta ja opinto-ohjaajalta, hanketyöntekijöiltä sekä 

suunnittelussa mukana olleelta nuorisotyöntekijältä.  

 
6.3 Onnistuneen ja epäonnistuneen siirtymän elementit oppilaiden vastauksissa 
 

Andersonin ym. (2000) tutkimuksen mukaan onnistuneen siirtymän elementtejä ovat 

muun muassa oppilaan omat sisäiset valmiudet siirtymään,  perheen ja vanhempien 

tarjoama tuki, yhteisöön ja kaveripiiriin liittyvät asiat, sekä koulun tarjoama tuki. 

Evangeloun ym. (2008, 55) tutkimuksessa onnistunutta siirtymää kuvasivat oppilaiden 

itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen, uusien kaverisuhteiden solmiminen, 

koulun arkeen ja uusiin rutiineihin sopeutuminen sekä koulunkäynnistä kiinnostuminen. 

Epäonnistuneisiin siirtymiin on liitetty usein oppilaan alhaiset akateemiset taidot, 

aikaisempi häiriökäyttäytyminen, tiedon kulun puute vanhan ja uuden koulun välillä sekä 

sosioekonomisen taustan asettamat haasteet. Haastavasta ja onnistuneesta siirtymästä on 

enemmän luvussa 3. Kaikkia edellä mainittuja elementtejä ei ole mahdollista tunnistaa 

tähän tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden vastauksista, koska esimerkiksi oppilaiden 

sisäisiä valmiuksia siirtymään, tai akateemisten taitojen tasoa ei ole tutkittu tässä 

tutkimuksessa. Näen kuitenkin että siirtymään vaikuttavia tekijöitä eriteltäessä nämäkin 

tekijät on syytä mainita, vaikka ne eivät suoranaisesti tutkimukseeni yksittäisinä 

tutkittavina yksikköinä liity. Asiat ovat myös usein päällekkäisiä ja limittyviä, eikä voida 

sanoa, että esimerkiksi haastavan sosioekonomisen taustan omaavan nuoren siirtymä olisi 

automaattisesti haastava tai epäonnistunut. Myöskään oppilaan sisäiset valmiudet 

siirtymään eivät vielä tarkoita, että siirtymä olisi onnistunut, vaikka tällä osa-alueella 

onkin varmasti paljon merkitystä. Useat päällekkäiset haasteet ja ongelmat voivat 

luonnollisesti vaikuttaa siirtymään ja haastaa sen onnistumista. 

Uusien kaverien saaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista ja odotuksista, joita oppilaat 

asettavat siirtymille (Zeedyk, Gallacher, Henderson, Hope, Husband & Lindsay 2003, 

71). Näin oli myös oman tutkimukseni kohdalla. Oppilaiden vastauksista käy ilmi, että 

uusia kaverisuhteita on solmittu ja kaveriasiat ovat yleisesti hyvällä tolalla.  

Kavereita on paljon ja se on hauskaa (Teema 2,sitaatti 30) 
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En ole hirveän sosiaalinen, mutta sain muutaman uuden ystävän niin 

rinnakkaisluokaltani, kuin omasta luokastani (Teema 2,sitaatti 36) 

Muutama oppilas mainitsi, ettei ole saanut vielä uusia kavereita, mutta alakoulun aikaiset 

kaverisuhteet ovat säilyneet. Toinen oppilas totesi, ettei vielä ole saanut juurikaan uusia 

kavereita, mutta uskoi, että tulisi vielä tutustumaan uusiin ihmisiin. Vaikka siirtymän 

haastavuuteen liittyvä kehyskertomus eläytymisen keinona ei toiminut 

haastattelutilanteessa toivotulla tavalla vastausten määrää katsottaessa, liittyivät 

muutamat annetut vastaukset siihen, että siirtymää ja koulunkäyntiä haastaisi 

merkittävästi se, jos kavereita ei olisi tai tarvitsisi pelätä yksin olemista tai kiusaamista. 

Ettei tarvis pelätä sitä, että olis yksin (Teema 2, sitaatti 2) 

Varmaan jos ei tuntis yhtään ketään, niin ois kauheeta (Teema 2, sitaatti 

5) 

Yksi oppilaista kertoi, että lähes kaikki luokan oppilaat ovat toistensa kavereita, mutta 

hiljaisemmat ja ujot oppilaat saattavat jäädä hieman sivummalle. Kysyin oppilailta myös 

kiusaamistilanteista: muutama oppilas sanoi ettei ollut kuullut, nähnyt tai ollut osallisena 

kiusaamistilanteissa. Muuten oppilaat eivät juuri kommentoineet tätä aihetta. Valanteen 

(2017, 17) mukaan koulukiusaaminen on piiloinen ilmiö ja sille on tyypillistä 

näkymättömyys ja vaikeaselkoisuus. Kiusaaminen voi ilmetä loukkaavana tekona, 

sanana, katseena tai ryhmästä poissulkemisena. Kiusaamistilanteista tai kiusaamisesta 

ylipäänsä ei kuitenkaan välttämättä kerrota vieraalle haastattelijalle. Myös 

haastattelutilanteessa ryhmissä oleminen ei ole paras tämän kaltaisten asioiden esille 

tuloon. Toisaalta anonyyminä annetuissa kirjoitelmissakaan yksikään oppilaista ei 

maininnut mitään kiusaamiseen liittyvää. Toivottavaa olisi, etteivät oppilaat todella ole 

joutuneet kohtaamaan kiusaamistilanteita, mutta nämä seikat eivät kuitenkaan vielä sulje 

pois sen mahdollisuutta. 

Valtaosa oppilaista oli saanut perheeltään tukea siirtymään ja 7. luokan aloittamiseen, 

vaikkakin toisen haastatteluryhmän kodeissa ei oltu erityisemmin keskusteltu siirtymästä 

tai yläkoulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Suurimmalla osalla vanhemmat olivat 

kuitenkin auttaneet ja tukeneet siirtymässä. Kotoa saatu tuki oli ilmennyt esimerkiksi 
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kiinnostuksena koulun aloittamista ja kaverisuhteita kohtaan. Vanhempien tuki oli myös 

auttanut asennoitumisessa siirtymään. 

Vanhempani ovat kyselleet miten 7.luokka alkoi ja sitä olenko saanut 

ystäviä luokaltani (Teema 3,sitaatti 11) 

Perhe on tukenut minua hyvin kun eka olin vaan sillalailla että en mie 

halua mennä sinne (yläkouluun) (Teema 3, sitaatti 6) 

Eräs oppilaista oli vieraillut vanhempiensa kanssa tulevan uuden luokkalaisen kotona 

ennen koulun aloittamista ja hän kertoi heidän olevan nykyään parhaita kavereita. Myös 

isompien sisaruksien kanssa oli juteltu yläkoulusta ja heidän tarinansa olivat olleet 

pääosin positiivisia. Yksi oppilaista mainitsi, että perhe on kyllä tukenut, muttei onneksi 

”hössöttänyt” liikaa. Myös kouluyhteisön aikuisten ja varsinkin opettajien rooli nähtiin 

merkityksellisenä: 

Meidän edellinen ope kerto jonkun verran yläasteesta ja kannusti 

siirtymistä (Teema 4, sitaatti 7) 

Koulun aikuiset ovat tukeneet ja rohkaisseet että ei tarvitse pelätä isompia 

(Teema 4, sitaatti 2) 

Oppilaat myös ilmaisivat tärkeäksi sen, että tarvittaessa rehtori ja opettajat puuttuvat 

erilaisiin tilanteisiin. Yksi oppilaista kertoi, että koki yläkoulun opettajat hyviksi ja 

luotettaviksi, ja tämä oli ollut helpottava tekijä siirtymän jälkeen. Opettajilta oli lisäksi 

saatu tukea ja erilaisia neuvoja koulunkäynnin aloittamiseen. Moni oppilaista kertoi, että 

on tykännyt uutena aineena alkaneista opinto-ohjaajan tunneista ja myös opinto-

ohjaajalta oli saanut neuvoja 7. luokan aloittamiseen liittyen. Myös uusi rehtori oli tullut 

osalle oppilaista tutuksi sijaisuuksien ja joidenkin hänen opettamiensa tuntien johdosta. 

Lisäksi terveydenhoitaja oli käynyt esittäytymässä, oppilaat kertoivat myöhemmin 

syksyllä olevista terveystarkastuksista ja oppilaat olivat ylipäänsä tietoisia 

terveydenhoitajan palveluista. Opettajien ja opinto-ohjaajan tuen lisäksi Mennään 

seiskalle -mallinnus on tarjonnut oppilaille tukea siirtymätoimien ominaisuudessa.  

Siirtymässä oppilaita mietityttäviä asioita (Cocklin 1999, 3; Anderson ym. 2000, 326) 

ovat muun muassa opettajien roolin-, sekä opetustyyliin liittyvät muutokset: yläkoulussa 

opettajat vaihtuvat, oppilaita ei välttämättä tunneta niin henkilökohtaisella tasolla 
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verrattuna alakouluun ja välit opettajiin voivat ylipäänsä olla etäisemmät. 

Tutkimusjoukkoni oppilaat kokivat vastausten mukaan opettajien vaihtuvuuden 

positiiviseksi asiaksi. Syynä tähän pidettiin vaihtelevia oppitunteja ja yksinkertaisesti sitä, 

ettei opetuksesta vastaa aina sama henkilö. Oppilaat olivat lähes yksimielisiä siitä, että 

sillä kuka opettaa, on vaikutusta siihen, millaisia oppitunnit ovat ja millainen työrauha 

luokassa vallitsee. Oppilaiden vastauksista on tulkittavissa se, että oppituntien katsotaan 

edelleen edustavan näkemystä hiljaisesta, itsenäisestä opiskelusta.  

Se joka saa meidät hallintaan parhaiten niin yleensä sillon on kaikista 

hiljasinta (Teema 4, sitaatti 37) 

Kurun ja Lakkalan (2012, 21) mukaan työrauha ei tulisi tarkoittaa vain hiljaista 

puurtamista, vaan sen tulisi olla myös motivoituneita oppilaita ja hyvää vuorovaikutusta 

opettajan ja oppilaiden välillä.  

Keltikangas- Järvisen (2017, 233) mukaan jokaisella opettajalla on oma, usein 

tiedostamaton käsityksensä siitä, millaisia koululaiset ovat ja millainen lapsi on. Tämä 

käsitys määrää hänen suhtautumistaan oppilaisiin. Jos opettaja käsittää lapsen 

mielenkiintoisena, luontaisesti asioista kiinnostuneena ja halukkaana oppimaan, on 

ilmapiiri luokassa huomattavasti erilainen kuin silloin, jos lapsi on opettajan mielestä 

laiska, ei ota vastuuta ja haluaa vapautua opiskelusta. Lapset tunnistavat tämän 

perusoletuksen opettajasta herkemmin kuin opettaja tunnistaa sen itse itsestään ja tämä 

seikka vaikuttaa juuri siihen, kuinka paljon oppilaat pitävät opettajasta ja tämän tunneista.  

Tutkimusjoukkoni oppilaat pitivät hyvän opettajan ominaisuuksina oppituntien 

näkökulmasta sitä, että opettaja sallisi esimerkiksi hiljaisen keskustelun työn lomassa ja 

rennon ilmapiirin luokassa. Rennon ilmapiirin ei kuitenkaan katsottu tarkoittavan sitä, 

että oppitunneilla ei opiskeltaisi tosissaan.  

Sellanen (opettaja) että se sais sillee et kuitenki kaikki keskittyis, mutta ei 

oo kuitenkaan liian tiukka (Teema 4, sitaatti 33) 

…mut sitten pitää olla kuitenkin sellanen ankara, muttei kuitenkaan liian 

(Teema 4, sitaatti 38) 

Oppilaat vastasivatkin, että opettajan tulee pitää työrauhaa yllä olemalla ”sopivan tiukka”. 

Oppilaat kuitenkin toivoivat myös vaihtoehtoisia toimintatapoja hiljaisen ja itsenäisen 
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työn vastapainoksi. Tärkeää olisikin rakentaa hyvin toimivia fyysisiä, psyykkisiä ja 

sosiaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat erilaisten oppijoiden oppimisen 

(Kuru ja Lakkala 2012, 21).  

Epäonnistuneen siirtymän elementtejä ei oppilaiden vastauksista ollut juuri tulkittavissa. 

Kuten mainittua, kaikkia siihen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ei tässä tutkimuksessa 

selvitetty. Muutama oppilaista kertoi, että motivaatio koulunkäyntiä kohtaan oli hieman 

laskenut tai kadoksissa, tai että kokeista ei ollut tullut kovin hyviä arvosanoja. Yksi 

oppilaista taas mainitsi, että koulun alkaessa motivaatiota oli paljonkin, mutta se on 

hieman laskenut, vaikka kokeista onkin tullut kiitettäviä arvosanoja. Koulumotivaation 

laskeminen ei kuitenkaan ole epätavallista: siirtymän jälkeiseen aikaan voi kuulua 

muutoksia arvosanoissa, koulutyytyväisyydessä ja suhtautumisessa eri oppiaineisiin. 

Usein nämä muutokset ovat kuitenkin melko pieniä ja lyhytaikaisia. (Anderson ym. 2000, 

326.) Muutama oppilaista koki yläkoulussa opiskelun vaativan enemmän vastuunottoa ja 

aktiivisuutta verrattuna alakoulussa opiskelemiseen.  

…yläasteella pitää muistaa ja huolehtia asioista itse ja tehä töitä 

enemmän asioiden eteen (Teema 5,sitaatti 24) 

Oman panostuksen merkitys nähtiin esimerkiksi kokeisiin valmistautumisessa ja 

kotitehtävien tekemisessä. Muutama oppilaista taas kuvasi, että yläkoulussa 

opiskeleminen on helpompaa ja mukavampaa kuin alakoulussa. Kysyttäessä syitä tähän 

muutokseen, vastaukset liittyivät esimerkiksi tietynlaiseen vapauteen ja sääntöjen 

muuttumiseen: 

Ja sit kun saa käyttää puhelintakin…ja ei tarvii koko ajan mennä ulos 

(Teema 5,sitaatti 23) 

Yläkoulussa opiskelun kuvattiin olevan vähemmän ”tarkkaa” verrattuna alakouluun, 

esimerkiksi läksyjen määrä tuntui vähäisemmältä alakouluun verrattuna, mutta kokeiden 

määrä nähtiin suurempana. Suurin osa oppilaista vastasi, että 7. luokka oli lähtenyt kaiken 

kaikkiaan sujumaan hyvin ja koulunkäynti tuntui mukavalta. 

Seiska luokka on lähtenyt hyvin käyntiin (Teema 5, sitaatti 6) 

Pidän koulusta (Teema 5, sitaatti 7) 
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Eroavaisuudet koulunkäyntiin liittyvissä näkemyksissä liittyvät juuri oppilaiden omiin, 

sisäisiin valmiuksiin siirtymää kohtaan. Toisille vastuunotto omasta opiskelusta voi 

tuntua luontaiselta asialta, johon ei tarvitse erikoisemmin kiinnittää huomiota. Toisilla 

sisäiset valmiudet eivät välttämättä vielä ole heti siirtymässä tällä tasolla. Siirtymä 

alakoulusta yläkouluun on siis yksilöllinen, vaiheittain etenevä prosessi. (Evangelou ym. 

2008, 50; Varajärvi & Turunen 2014, 173.) 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

 

 

Johtopäätökset ja pohdinta -osio on jaettu kolmeen alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa 

teen yhteenvetoa tuloksista. Toisessa alaluvussa tarkastelen lähemmin tutkimustuloksia 

peilaten niitä aikaisempiin tuloksiin ja työni teoriakytkentöihin. Viimeisessä alaluvussa 

pyrin esittämään johtopäätöksiä ja joitakin tutkimusaiheita jatkoa ajatellen.  

 

7.1 Tulosten yhteenveto 
 

Enemmistö vastaajista koki Mennään seiskalle -mallinuksen siirtymään positiivisesti 

vaikuttaneena, varsinkin tuleviin luokkalaisiin tutustumisen, ja sitä kautta uusien 

kaveruuksien solmimisen kautta. Siirtymätoimien ja ryhmäpäivien koettiin myös 

lievittävän siirtymään liittyviä jännityksen ja pelon tunteita. Vastaajien joukko muodostui  

kahtena peräkkäisenä vuonna mallinnukseen osallistuneista, kolmesta samasta 

alakoulusta tulevista oppilaista, jotka olivat aloittaneet 7. luokan yhtenäiskoulussa. 

Osa oppilaista koki mallinnuksen myös neutraalina asiana, jolla ei ollut vaikutusta omaan 

siirtymään. Näin vastanneet oppilaat kokivat ettei mallinnus ollut auttanut heitä 

solmimaan uusia kaverisuhteita tai tutustumaan uusiin ihmisiin. Kyseiset oppilaat eivät 

ottaneet kantaa mallinnuksen muihin osa-alueisiin, esimerkiksi uuteen kouluun ja 

opettajiin tutustumiseen, joten ei voida täysin sanoa sitä, kokivatko he koko mallinnuksen 

idean heitä hyödyttämättömänä. Oppilaat esittivät mallinnukselle lisäksi muutamia 

kehitysehdotuksia, jotka liittyivät esimerkiksi sisällöllisiin ja aikataulullisiin seikkoihin.  

Oppilaiden vastauksista oli tulkittavissa useita onnistuneeseen siirtymään liittyviä 

elementtejä, kuten uusien kaverisuhteiden solmiminen, perheeltä ja koulun aikuisilta 

saatu tuki sekä yleinen kouluviihtyvyys. Puolestaan epäonnistuneen siirtymän 

elementtejä ei oppilaiden vastauksista ollut juuri tulkittavissa.  
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7.2 Tulosten tarkastelua 
 

Mennään seiskalle -mallinnuksen keskeisin ajatus oli tuleviin luokkakavereihin 

tutustuminen, joten voitaneen sanoa ettei mallinnuksen keskeisin tarkoitus ole toteutunut 

niiden oppilaiden kohdalla, jotka vastasivat kokeneensa mallinnuksen neutraalina, omaan 

siirtymäänsä vaikuttamattomana asiana. Useiden tutkimusten mukaan juuri kaverisuhteet 

ovat nuorille merkittävin tekijä siirtymissä (Zeedyk ym. 2003; Jindal-Snape & Foggie 

2008; Evangelou ym. 2008). Tutustumiseen ja kaverisuhteiden muodostumiseen menevä 

aika on toki myös yksilöllistä. Näin ollen on mahdollista etteivät kaikki oppilaat olleet 

vielä lyhyessä ajassa ehtineet tutustua uusiin ihmisiin ja eivät tämän vuoksi kokeneet 

mallinnuksen vaikuttaneen kaverisuhteisiinsa. Jatkoa ajatellessa huomiota voitaisiinkin 

kiinnittää myös tutustumispäivien kestoon ja määrään. Voisiko tutustumispäiviä olla 

enemmän kuin kolme? Mikäli Mennään seiskalle -mallinnuksen toteutus alkaisi 

aikaisemmin, voisi ryhmäpäiviä olla useampi pitkin 6. luokkaa ja kevättä kohden 

mentäessä päiviä voisi järjestää ikään kuin loppuhuipennuksena muutaman lähekkäisellä 

aikataululla. Esimerkiksi Jindal-Snapen ja Foggien (2008, 15–16) tutkimuksessa 

esitettiin, että siirtymätoimien mahdollisimman aikainen aloittaminen voisi hyödyttää 

oppilaita. 

Aikaisempana vuonna mallinnukseen osallistuneet oppilaat olivat saaneet tietää tulevat 

yläkoulun luokkajaot ennen viimeistä ryhmäpäivää, kun taas seuraavana vuonna 

ryhmäjaot eivät olleet vielä tiedossa oppilaiden tavatessa viimeisen kerran ennen 

siirtymää. Tämä on tietysti merkityksellinen seikka ja voi olla myös selittävä tekijä 

muutamissa edellä mainituista vastauksista. Tämänkaltainen tulos on tärkeää huomioida 

erityisesti siirtymätoimien aikatauluja suunniteltaessa. Mallinnuksen idea toteutunee 

parhaiten, kun oppilaat ovat ainakin viimeisellä tapaamisella tietoisia tulevista 

luokkakavereistaan.  

Oppilaat kehittäisivät mallinnusta lisäksi sisällöllisesti: osa oppilaista toivoi lisää 

tutustumiseen suunnattuja pelejä ja leikkejä, osa taas arvioi että niitä oli ollut liikaa ja 

tutustumiselle olisi toivottu olevan enemmän vapaata aikaa. Mielipiteitä on niin monta 

kuin on erilaista oppilastakin, joten kutakin ryhmää parhaiten palveleva sisältö voisi olla 

toimivinta toteuttaa niin, että itse mallinnukseen osallistuvat oppilaat saisivat suunnitella 
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ryhmäpäivien aktiviteetit. Oppilaiden toimijuuteen ja tiedon tuottamiseen tarvitaan tilaa 

ja mahdollisuuksia. Siirtymässä oppilaiden huomio kiinnittyy ainakin osittain erilaisiin 

asioihin, kuin aikuisten. Oppilaiden aktiivisen subjektiuden tukeminen ja 

mahdollistaminen tarjoavat erilaisen näkökulman koulun rakenteisiin sekä käytänteisiin. 

(Lam & Pollard 2006, 124; Varajärvi  ja Turunen 2014, 186.) Suurin osa vastaajista koki 

uuteen yläkouluun tutustumisen sekä tulevien luokanvalvojien tapaamisen siirtymään 

positiivisesti vaikuttaneena asiana, eikä tälle mallinnuksen osa-alueelle annettu 

kehitysehdotuksia.  

Oppilaiden vastaukset ilmensivät pitkälti onnistunutta siirtymää. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että tulkinta on syntynyt oman ymmärrykseni ja taitojeni puitteissa toisten 

ihmisten kuvauksen perusteella (Kakkori 2011, 35). Jindal- Snapen ja Foggien (2008, 15) 

mukaan onnistuneessa siirtymässä merkityksellisiä ovat varsinkin perheen ja koulun 

tarjoama tuki sekä kaveripiiri. Suurin osa oppilaista kertoi saaneensa perheiltään tukea 

siirtymässä. Tuki oli ilmennyt esimerkiksi kiinnostuksena oppilaiden koulunkäyntiä 

kohtaan. Eräs oppilas kertoi myös konkreettisen esimerkiksi vanhempien panostuksen 

merkityksestä. Oppilas oli saanut ennen 7. luokan alkamista uuden ystävän tulevalta 

luokaltaan, kun he yhdessä vanhempiensa kanssa olivat vierailleet uuden ystävän kotona. 

Oppilaat olivat alun perin tavanneet mallinnuksen puitteissa tutustumispäivillä. 

Mallinnuksen, vanhempien kanssa tehdyn vierailun ja koulun alkamisen myötä heistä oli 

tullut parhaita ystäviä. Andersonin ym. (2000, 328) tutkimuksen mukaan vanhemmuutta 

voidaan tarkastella esimerkiksi juurikin vanhemman kiinnostuksena lapsensa 

koulunkäyntiä kohtaan. Onkin hienoa todeta, että oppilaiden vanhemmat vaikuttivat 

vastauksien perusteella olevan kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä. Näin toimimalla 

vanhemmat viestittävät positiivista asennetta koulunkäyntiä kohtaan (Anderson ym. 

2000, 328). Barberin ja Olsenin (2004, 6) mukaan lapsen ja vanhemman välinen suhde 

on erityisen merkityksellinen nuoren kehitykselle.  

Muutama oppilaista kertoi myös saaneensa vanhemmilta sisaruksiltaan tukea siirtymässä. 

Sisarukset olivat puhuneet ennen siirtymää yläkoulusta positiiviseen sävyyn, joka oli 

helpottanut oppilaiden jännitystä siirtymää kohtaan. Turusen (2017, 152) mukaan 

onnistuneet siirtymät rakentavatkin nuoren siirtymäpääomaa. Siirtymäpääomalla 

tarkoitetaan siirtymäprosessissa saatuja kokemuksia ja tunnetta siitä, että uusista ja 

pelottavistakin asioista voi selvitä hyvin. Tämä vaikuttaa myös nuoren lähiyhteisöön: 
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onnistunut siirtymä kerryttää siirtymäpääomaa myös yhteisöön, joka puolestaan auttaa 

kohtamaan tulevia siirtymiä. (Turunen 2017, 152.) Tässä tapauksessa vanhempien 

sisarusten oma siirtymä on todennäköisesti sujunut hyvin. He ovat saaneet 

siirtymäpääomaa, jolla on vaikutuksensa lähiyhteisöön, eli nuorempiin sisaruksiin. 

Siirtymäpääoma auttaa kohtamaan tulevia siirtymiä, eli tässä tapauksessa kierre on 

positiivinen.  

Myös koulun aikuisilta oli saatu tukea siirtymässä. Opettajat olivat kertoneen ja tukeneet 

siirtymässä oppilaiden mukaan sekä alakoululla, että uudella yläkoululla. 

Kaverisuhteiden kuvattiin myös olevan hyvällä tolalla: uusia kavereita oli saatu, 

alakoulun aikaiset suhteet olivat säilyneet tai mieli oli odottavainen sen suhteen, että uusia 

kavereita vielä löytyisi. Oppilaiden vastauksissa korostuikin juuri kaverisuhteiden, eli 

niin sanotun epävirallisen tukiverkoston merkitys. Virallisella tukiverkostolla 

tarkoitetaan tavallisesti perhettä ja tässä tapauksessa varsinkin koulun ammattilaisia, eli 

opettajia, terveydenhoitajaa ja opinto-ohjaajaa (Koskela 2009, 61). Perheen ja erityisesti 

opettajien tuki ilmeni usean oppilaan vastauksissa merkityksellisenä, mutta 

kaverisuhteiden merkitys korostui ylitse muiden. Koulun arjessa kaverit voivatkin olla 

oppilaille useimmiten ensisijainen tukiverkosto. Oppilaat kertoivat suurimmaksi osin 

myös viihtyvänsä yläkoulussa ja opiskelu siellä tuntui mukavalta. Evangeloun ym. (2008, 

55) tutkimuksen mukaan juuri uusien kaverisuhteiden solmiminen, koulun arkeen ja 

uusiin rutiineihin sopeutuminen sekä koulunkäynnistä kiinnostuminen liittyvät 

onnistuneeseen siirtymään. Oppilaiden vastauksien perusteella tähän vaikuttivat myös 

vapauden ja oikeuksien lisääntyminen. Toisaalta yläkoulussa opiskelu miellettiin myös 

vastuullisemmaksi ja oman roolin merkitys suuremmaksi alakoulussa opiskeluun 

verrattaessa. Suurin osa oppilaista koki myös aineenopettajuuteen siirtymisen 

positiivisena, vaikka näin ei aina ole (ks. esim. Cocklin 1999, 3).  

Epäonnistuneen siirtymän elementtejä oppilaiden vastauksista ei juuri ollut tulkittavissa: 

muutama oppilas kertoi motivaationsa koulua kohtaan hieman laskeneen ja muutaman 

mukaan kokeista ei ollut tullut kovin hyviä arvosanoja. Lyhytaikaiset muutokset 

arvosanoissa ovat tavallisia siirtymän jälkeen (Anderson ym. 2000, 326), joten ne eivät 

itsessään tarkoita epäonnistunutta siirtymää. Osalla yläkoulussa opiskeleminen tuntuu 

luontaiselta heti alkuun, osalla muutoksiin sopeutuminen vie enemmän aikaa (Varajärvi 

& Turunen 2014, 173). Kaikkien oppilaiden akateemiset taidot eivät vielä myöskään 



52 
 

välttämättä ole siirtymässä sillä tasolla, jota yläkoulussa opiskeleminen edellyttää 

(Anderson ym. 2000, 328). Jindal-Snapen ja Foggien (2008, 9–10) tutkimuksen mukaan 

kiusaaminen on hyvin yleinen ennen siirtymää oppilaita mietityttävä asia. Heidän 

tutkimuksensa mukaan osa oppilaista oli myös joutunut kokemaan kiusaamista uudessa 

yläkoulussaan. Oman tutkimukseni kohdalla oppilaat eivät tuoneet ilmi mitään 

kiusaamiseen liittyviä seikkoja edes anonyymeissä kirjoitelmissa. Tämä ei vielä tarkoita, 

etteikö kiusaamista olisi ilmennyt, mutta toivottavaa tietysti olisi että oppilaat eivät sitä 

todella ole joutuneet kohtaamaan.  

Koulusiirtymä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita ovat preliminaali-, liminaali- ja 

postliminaalivaihe. Preliminaalivaiheessa valmistaudutaan siirtymään irrottautumalla 

tutusta ympäristöstä sekä hankkimalla tietoa uudesta ympäristöstä. Liminaalivaiheessa 

tapahtuu itse siirtymä: tässä vaiheessa irrottaudutaan tutusta ympäristöstä ja sen erilaisista 

rooleista. Postliminaalivaiheessa siirtyjä on uudessa ympäristössään, jossa hän tutustuu 

sen kulttuuriin ja toimintatapoihin. (Lam & Pollard 2004, 131–132; Turunen 2017, 151–

152.) Oma tutkimukseni sijoittuu erityisesti siirtymän preliminaali-, ja 

postliminaalivaiheisiin. Mennään seiskalle -mallinnus edustaa preliminaalivaihetta, jonka 

avulla oppilaat valmistautuvat tulevaan siirtymään ja hankkivat tietoa uudesta 

ympäristöstä, tulevasta yläkoulustaan. Työssäni tutkin oppilaiden kokemuksia  erityisesti 

siirtymään valmistautumisen ajasta. Siirtymän vaiheet eivät kuitenkaan välttämättä ole 

selvärajaisia ja siirtymä itsessään on pitkä ajanjakso. Onnistuneessa siirtymässä uusi 

ympäristö alkaa vähitellen tuntua tutulta ja turvalliselta. Kun siirtyjä kokee olevansa osa 

uutta ympäristöä, voidaan katsoa siirtymäprosessin päättyneen. (Turunen 2017, 151-152.)  

Tutkimuksessani oppilaat kertoivat kokemuksiaan siirtymää edeltävästä- ja siirtymän 

jälkeisestä ajasta. Ensimmäisen oppilasjoukon kohdalla siirtymästä oli ehtinyt kulua 

kolme kuukautta ja toisen ryhmän kohdalla kuukausi. Molempien ryhmien kohdalla 

oppilaat olivat aineistonkeruun aikaan tulkintani mukaan siirtymän 

postliminaalivaiheessa, tutustumassa uuden ympäristön rutiineihin ja tapoihin. Aineiston 

perusteella molempien ryhmien kohdalla uuteen kouluun sopeutuminen oli yleisesti 

ottaen hyvällä mallilla. Oppilaat kuvasivat viihtyvänsä koulussa ja opiskelun tuntuvan 

mielekkäältä. Uuden koulun tapoja, esimerkiksi sitä ettei välituntisin tarvinnut mennä 

ulos, kuvailtiin hyväksi käytännöksi. Muutama oppilaista kuitenkin ilmaisi kokeneensa 

yläkoulussa opiskelun myös työlääksi. Muutokset oppiaineissa ja opetustyylissä 
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muuttavat myös työskentelytapoja enemmän itsenäisyyttä vaativiksi. Myöskään kokeista 

saatuihin arvosanoihin ei oltu kaikilta osin tyytyväisiä ja innostus koulua kohtaan oli 

muutaman oppilaan mukaan laskenut. Kuten mainittua, tämänkaltaiset muutokset eivät 

kuitenkaan ole siirtymän jälkeen epätavallisia. Esimerkiksi koulumenestykseen ja 

koulunkäyntiin liittyviä asioita olisi perusteltua tutkia tarkemmin pidemmän ajanjakson 

kuluttua, jotta saataisiin suuremman aikavälin tietoa. Koska siirtymästä oli 

aineistonkeruun hetkellä kulunut verrattain vasta lyhyt hetki, voidaan olettaa oppilaiden 

siirtymäprosessin olleen vielä kesken vaikka se onnistuneelta tulkintani mukaan 

vaikuttikin. 

 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 
 

Ei voida vetää johtopäätöstä siitä, että tämän kaltainen mallinnus toimisi samanlaisena 

kaikille ja kaikkialla, mutta tutkimusjoukkoni oppilaille siirtymätoimet olivat toimivia ja 

suurimmaksi osin siirtymään positiivisesti vaikuttaneita. Tällöin mallinnus on ollut 

hyödyllinen ja  tutkimustulos on merkityksellinen. Suomessa on vielä pieniä alakouluja, 

joiden oppilaat siirtyvät yläkoulun alkaessa uusiin kouluihin usein pitkienkin etäisyyksien 

päähän. Pienistä alakouluista siirtyville oppilaille yläkoulun aloittaminen voi siis olla 

varsinkin koulumatkan pituutta, sekä uuden koulun kokoa katsottaessa vielä 

merkittävämpi muutos (vrt. Pietarinen 1998). 

Voitaneen siis todeta, että tämän kaltainen mallinnus voisi olla perusteltua järjestää 

muulloinkin kuin vain hankeajan puitteissa, varsinkin haja-asutusalueiden oppilaille. 

Toisaalta nuori voi myös siirtyä johonkin muuhun kuin lähimpään yläkouluunsa. Tilanne 

on tämä kuitenkin useammin pääkaupunkiseudulla kuin pohjoisessa, koska suurissa 

kaupungeissa on tavallisesti useampia yläkouluja. Tutkimuksen mukaan varsinkin 

Helsingissä vanhemmat valikoivat kouluja eniten. Esimerkiksi erilaiset painotukset, 

kuten musiikki tai liikunta, voivat olla syy siihen, miksi lapsen kouluksi valikoituu jokin 

muu kuin kunnan osoittama lähikoulu. (Seppänen & Rinne 2015, 34.) Koulun vaihtuessa 

esimerkiksi uudelle alueelle, jäävät tutut luokkakaverit alueensa kouluun. Näin ollen 

myös pääkaupunkiseudulla oppilaat voisivat hyötyä koulujen järjestämistä 

siirtymätoimista. Oppilaat pääsisivät niin ikään tutustumaan uuteen kouluunsa ja 
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varsinkin uusiin tuleviin luokkakavereihinsa ennen siirtymää. Myös vanhemmille tämän 

kaltainen tutustuminen oppilaan näkökulmasta voisi olla mielekäs, varsinkin jos koulu on 

valikoitunut jonkin tietyn syyn perusteella.  

Keräsin aineistoni informoidulla kirjoitelmalla sekä haastattelemalla oppilaita pienissä 

ryhmissä. Kirjoitustilanteessa käytin diaa, jossa oli apukysymyksiä kirjoittamisen tueksi. 

Ennen kirjoittamisen aloittamista ohjeistin oppilaita myös siitä, että kirjoitelmiin voi 

kirjoittaa mitä tahansa aiheeseen liittyvää. Dia ohjasi oppilaiden kirjoitustyötä ehkä 

hieman liikaakin, koska kirjoitelmissa oppilaat vastasivat paljolti ainoastaan 

apukysymysten pohjalta. Apukysymykset olivat toki tutkimusaiheen kannalta 

relevantteja, mutta vastaavassa tilanteessa uudelleen voisin ajatella, että dia olisi 

näkyvillä esimerkiksi vain osan kirjoitusajasta. Näin oppilaat saisivat virikkeitä 

kirjoittamiseen, jos se muutoin tuntuisi haastavalta mutta ohjeistuksen kysymykset eivät 

ohjaisi kirjoittamista liikaa. 

Jälkikäteen katsottuna roolini haastattelutilanteessa kuuntelijana, tarkkailijana ja 

keskustelunvetäjänä toimi mielestäni melko hyvin: alun pienen jäykkyyden jälkeen 

oppilaat alkoivat avautumaan ja saimme keskustelua aikaiseksi. Haastattelutilanteet eivät 

myöskään menneet leikinlyönniksi, vaan oppilaat käyttäytyivät asiallisesti ja vaikuttivat 

muutamaa oppilasta lukuun ottamatta halukkailta olemaan tilanteessa läsnä. Tähän 

vaikutti varmasti myös haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus. Molemmissa 

ryhmissä oli enemmän äänessä olevia oppilaita, mutta pyrin kysymään asioita myös niiltä 

oppilailta, jotka eivät itsenäisesti vastanneet tai osallistuneet keskusteluun. Haastattelijan 

roolissa voin jatkossa kiinnittää vielä entistä enemmän huomiota siihen, etten 

tahtomattani täydennä haastateltavien lauseita vaan annan koko tilan heidän 

vastauksilleen. 

Erilaisilla menetelmillä saadaan erityyppisiä aineistoja, joten aineistojeni vertaileminen 

keskenään ei ole täysin mahdollista tai ehkä järkevääkään. Mikäli keräisin nyt aineistoni 

uudelleen, kokeilisin kuitenkin muuttaa yllämainittuja seikkoja, jolloin aineistojen sisältö 

voisi hieman muuttua tai kenties täydentyä. Molempia menetelmiä hyödyntämällä sain 

kuitenkin kerättyä aineistot, jotka mahdollistivat tutkimuskysymyksiini vastaamisen ja 

näin ollen tutkimustulosten saamisen sekä tulkitsemisen. Fenomenologia menetelmänä 

tuntui toimivalta omassa työssäni. Keskeisimpänä ajatuksena korostui omien 
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ennakkoajatusteni tiedostaminen ja niiden syrjään siirtäminen tutkimuksen teon ajaksi, 

jotta saisin varsinkin haastattelutilanteissa oppilaiden vastaukset tallennettua 

mahdollisimman aidosti. Lehtomaan (2005, 165) mukaan sulkeistamisen tulisi siis 

tapahtua jo ennen aineistonhankintaa. Pyrin oman työn kohdalla menettelemään näin. 

Lisäksi kiinnitin huomiota samoihin asioihin jälleen aineistonanalyysin vaiheessa. 

Oppilaiden kokemuksissa pysyttelemisessä sekä niiden tulkitsemisessa ja kuvaamisessa 

auttoivat omien kokemusten pohtiminen ja niiden tunnistaminen, lukuisat aineiston 

läpilukukerrat ja oppilaiden vastauksiin eläytyminen.  

Jatkossa tuleville 7. luokkalaisille voitaisiin toteuttaa esimerkiksi määrällisenä 

tutkimuksena kysely, jossa he saisivat vastata siirtymässä heitä mietityttäviin asioihin. 

Kyselyssä voitaisiin hyödyntää tämän ja aikaisempien tutkimustulosten pohjalta saatua 

tietoa suunniteltaessa kysymyksiä. Kyselyn avulla saataisiin ajantasaista tietoa kulloinkin 

siirtymässä olevilta oppilailta ja esimerkiksi tällä tavoin oppilaita voitaisiin ottaa mukaan 

mallinnuksen sisällölliseen suunnitteluun. Kyselyyn vastaaminen voisi säästää myös 

aikaa ja vaivaa ainakin siinä mielessä, että tietoa voitaisiin kerätä muutoinkin kuin 

menemällä konkreettisesti paikanpäälle teettämään kyselyä. Tämä toki edellyttäisi sitä, 

että esimerkiksi opettajat huolehtisivat siitä, että oppilaat vastaisivat kyselyyn.  

Siirtymää voitaisiin jatkossa tutkia mallinnuksen yhteydessä myös pidemmällä 

aikavälillä. Oppilaat voisivat osallistua ennen siirtymäänsä siirtymätoimiin ja heidän 

kokemuksiaan ja ajatuksiaan tästä voitaisiin kartoittaa heti siirtymän jälkeen 7. luokan 

alettua, kuten omassa tutkimuksessani. Oppilaiden sen hetkisiä ajatuksia ja tuntemuksia 

voitaisiin kartoittaa myös heti siirtymän jälkeen, esimerkiksi muutaman viikon kuluttua. 

Näin saataisiin ajantasaista tietoa myös varsinaisessa liminaalivaiheessa. Oppilaita 

voitaisiin haastatella kolmannen kerran, kun siirtymästä olisi kulunut jo pidempi aika, 

esimerkiksi 7. luokan keväällä. Näin toimimalla voitaisiin saada tarkempaa tietoa eri 

siirtymävaiheista, niiden toteutumisesta ja ajoittumisesta. Myös siirtymän onnistumista 

tai epäonnistumista voitaisiin arvioida paremmin pidemmän aikavälin tietoon perustuen. 

Mennään seiskalle -mallinnuksen toimivuutta ajateltaessa kokemuksia voisi kartoittaa 

myös mallinnukseen osallistuvilta opettajilta ja muilta aikuisilta. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain (1287/2013) muutoksen jälkeen oppilashuollon painopistettä on 

siirretty korjaavasta yksilötyöstä ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilashuoltoon. 
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Näin ollen opettajien kokemuksia kartoitettaessa painopiste voisi olla esimerkiksi 

monitoimijuuskulttuuriin liittyvissä seikoissa, jonka edistäminen on niin ikään ollut yksi 

hankkeen keskeisimmistä tavoitteista. Opettajat voisivat kertoa myös kokemuksiaan ja 

ehdotuksiaan siitä, millaiset toimintamallit -ja tavat lisäävät yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden kokemuksia. Opettajilta tämän kaltaista tietoa voisi kerätä niin ikään 

määrällisellä kyselylomakkeella, tai esimerkiksi kirjoittamisen keinoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

LÄHTEET 
 

Aarnos, E. 2015. Kouluun lapsia tutkimaan: havainnointi, haastattelu ja dokumentit. 

Teoksessa Juhani Aaltola ja Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I- Metodin 

valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Juva: Bookwell. 

Anderson, L., Jacobs, J., Schramm, S. & Splittgerber F. 2000. School transitions: 

beginning of the end or a new beginning? Journal of Educational Research 33, 325–339. 

Barber, B. K., & Olsen, J. A. 2004. Assessing the transitions to middle and high school. 

Journal of Adolescent Research, 19(1), 3–30. 

Cocklin, B. 1999. A Journey of Transition: from Gumly Gumly Public to Secondary 

School. Artikkeli. Saatavana www- muodossa: 

https://www.aare.edu.au/data/publications/1999/coc99595.pdf, viitattu 3.8. 2018. 

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen 

toimintakulttuuria. EMOK-hankkeen kuvaus 2016. 

https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden-

tiedekunta/Tutkimus/Projektit-ja-tutkimushankkeet/Ennaltaehkaiseva-monitoimijuus-

(2015-2018). Viitattu 21.11.2017. 

Eskola, J. 1997. Eläytymismenetelmäopas. Tampere: Tampereen yliopisto.  

Eskola, J. & Suoranta J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: 

Gummerus. 

Eskola, J. 2010. Eläytymismenetelmän autuus ja kurjuus. Teoksessa Juhani Aaltola ja 

Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I-Metodin valinta ja aineistonkeruu: 

virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Juva: Bookwell. 

Eskola, J. & Vastamäki, J. 2010. Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa Juhani 

Aaltola ja Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I- Metodin valinta ja 

aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Juva: Bookwell. 

Eskola, J. 2018. Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat: Laadullisen aineiston analyysi 

vaihe vaiheelta. Teoksessa Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II- 

https://www.aare.edu.au/data/publications/1999/coc99595.pdf
https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden-tiedekunta/Tutkimus/Projektit-ja-tutkimushankkeet/Ennaltaehkaiseva-monitoimijuus-(2015-2018)
https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden-tiedekunta/Tutkimus/Projektit-ja-tutkimushankkeet/Ennaltaehkaiseva-monitoimijuus-(2015-2018)
https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden-tiedekunta/Tutkimus/Projektit-ja-tutkimushankkeet/Ennaltaehkaiseva-monitoimijuus-(2015-2018)


58 
 

Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja 

analyysimenetelmiin. Keuruu: Otava. 

Evangelou, M.,Taggart, B., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P. & Siraj-Blatchford, I. 

2008. What makes a succesful transition from primary to secondary school? Findings 

from the effective pre-school, primary and seondary education 3-14 (EPSSE) project. 

London: Department for Children, Schools and Families. 

Finlex 2013. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.  

Hirsjärvi, S. 2005. Tutkimustyypit ja aineistonkeruun perusmenetelmät. Teoksessa 

Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes ja Paula Sajavaara (toim.) Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi.  

Janhunen, K-M. 2013. Kouluhyvinvointi nuorten tulkitsemana. Joensuu: Kopijyvä. 

Jindal-Snape, D. & Foggie, J. 2008. A holistic approach to primary – secondary 

transitions. Improving Schools 11, 5–18. 

Kakkori, L. & Huttunen, R. 2010. Fenomenologia, Hermeneutiikka ja Fenomenografinen 

tutkimus. Artikkeli, saatavana www- muodossa: https://docplayer.fi/8028070-

Fenomenologia-hermeneutiikka-ja-fenomenografinen-tutkimus.html, viitattu 11.7.2018.  

Karvonen, S. 2006. Sukupuolittunut hyvinvointi? Teoksessa Sakari Karvonen (toim.) 

Onko sukupuolella väliä? Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt. Nuorisotutkimusseuran 

julkaisuja 71. Vammala: Vammalan Kirjapaino.  

Keltikangas-Järvinen, L. 2007. Koulu sosiaalisen pääoman lisääjänä ja elinikäisen 

oppimisen kasvattajana psykologisten tutkimustulosten valossa. Teoksessa Saija Alatupa, 

Krister Karppinen, Liisa Keltikangas-Järvinen ja Hannele Savioja (toim.) Koulu, 

syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma- Löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai 

oppilaasta? Helsinki: Edita Prima.  

Keltikangas-Järvinen, L. 2017. Hyvä itsetunto. Helsinki: WSOY. 

Kuru, J. & Lakkala, S. 2012. Koulurauhaa edistetään jokapäiväisellä työllä. Lapin 

yliopiston yhteisölehti Kide 33, 21-22. Saatavana www- muodossa: 

https://docplayer.fi/8028070-Fenomenologia-hermeneutiikka-ja-fenomenografinen-tutkimus.html
https://docplayer.fi/8028070-Fenomenologia-hermeneutiikka-ja-fenomenografinen-tutkimus.html


59 
 

https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=52d392de-241a-464e-8316-dd18ac6af6b5, 

viitattu 1.8.2018. 

Koskela, T. 2009. Perusopetuksen oppilashuolto Lapissa opettajien käsityksen mukaan. 

Akateeminen väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.  

Kunnari, A. 2011. Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä. 

Akateeminen väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.  

Lam, M. S., & Pollard, A. 2006. A conceptual framework for understanding children as 

agents in the transition from home to kindergarten. Early Years: Journal of International 

Research & Development, 26(2), 123–141. 

Laine, T. 2018. Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. 

Teoksessa Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II- Näkökulmia 

aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 

Keuruu: Otava. 

Lehtomaa, M. 2005. Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: haastattelu, analyysi ja 

ymmärtäminen. Teoksessa Juha Perttula ja Timo Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. 

Merkitys- tulkinta- ymmärtäminen. Tartu: Guttenberg.  

Maras, P. & Aveling, E-L. 2006. Students with special educational needs: transitions from 

primary to secondary school. British Journal of Special Education (33) 4, 196–203. 

Metsämuuronen, J. 2006. Laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategioita. 

Teoksessa Jari Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: 

Gummerus.  

Mizelle N. B. 1999. Helping Middle School Students Make the Transition into High 

School. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, Campaign, 

IL. Saatavana www- muodossa: https://www.ericdigests.org/2000-1/high.html, viitattu 

1.8.2018.  

Norvapalo, K. & Thessler, K. (toim.) 2017. Monitoimijuus koulussa- Yhteisöllinen 

hyvinvointi ja siirtymien tukeminen. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=52d392de-241a-464e-8316-dd18ac6af6b5
https://www.ericdigests.org/2000-1/high.html


60 
 

Pettit, N. 1994. Improving the Transition of Students Moving into Sixth-Grade through a 

Middle School Orientation and Peer Helper Program. Practicum report, Nova University. 

Pietarinen, J. 1998. Rural school students experiences on the transition from primary to 

secondary school. Paper presented at the European Conference for Educational Research, 

Ljubljana, Slovenia, 17–20 September, 1998. Saatavana www- muodossa: 

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000849.htm, viitattu 3.8.2018.  

Pietarinen, J. 1999. Peruskoulun yläasteelle siirtyminen ja siellä opiskelu oppilaiden 

kokemana. Kasvatustieteellisiä julkaisuja. Joensuu: Joensuun yliopisto.  

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen 

tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Saatavana www- muodossa: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/sisallys.html, viitattu 9.1.2018.  

Seppänen, P. & Rinne, R. 2015. Suomalainen yhtenäiskoulu ylikansallisen 

koulupolitiikan paineissa. Teoksessa Piia Seppänen, Mira Kalalahti, Risto Rinne ja 

Hannu Simola (toim.) Lohkoutuva peruskoulu- Perheiden kouluvalinnat, 

yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.  

Tilastokeskus 2009. Koulutus periytyy edelleen. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsaus 

1/2009. Saatavana www-- muodossa: http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-03-

16_002.html?s=0, viitattu 19.12.2017. 

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

Tammi. 

Turunen, T. 2017. Kulttuurien rajapinnalla: Koulusiirtymät elämänkaaressa. Teoksessa 

Minna Körkkö, Merja Paksuniemi, Sari Niemisalo ja Rauna Rahko-Ravantti (toim.) 

Opintie sujuvaksi Lapissa. Turku: Painosalama.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf, viitattu 13.9.2018. 

Varajärvi, E-N & Turunen, T.A. 2014. Oppilaiden osallisuuden tukeminen yläkouluun 

siirryttäessä. Teoksessa Suvi Lakkala, Hennariikka Kangas ja Marja Pulju (toim.) 

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000849.htm
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/sisallys.html
http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-03-16_002.html?s=0
http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-03-16_002.html?s=0
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


61 
 

Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua- Koulun toimintakulttuurin kehittäminen 

monitoimijuuden avulla. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

Valanne, E. 2017. Kouluhyvinvoinnin verkonkudonta. Teoksessa Suvi Lakkala, 

Hennariikka Kangas ja Marja Pulju (toim.) Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa 

koulua- Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Rovaniemi: 

Lapin yliopisto. 

Vauhkonen, T., Kallio J. & Erola, J. 2017. Sosiaalisen huono-osaisuuden 

ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017), 501–512.  

Virtanen, J. 2006. Fenomenologia laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Teoksessa Jari 

Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus. 

Zeedyk, S.M., Gallacher, J., Henderson, M., Hope, G., Husband, B. & Lindsay K. 2003. 

Negotiating the transition from primary to secondary school. School Psychology 

International, 24(1), 67-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITTEET 
 

 

Liite 1. Saatekirje informoitua ainekirjoitelmaa varten 
 

Hyvä x koulun oppilas, 
 
 
Toimin EMOK-hankkeessa, jossa edistetään oppilaiden osallisuutta ja ehkäistään 
syrjäytymistä. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on sujuvoittaa oppilaiden siirtymää 
kouluasteelta toiselle. Tässä tutkimuksessa tutkin Mennään seiskalle -yhteisöpäiviin 
osallistuneiden oppilaiden kokemuksia viime kevään ryhmäyttämistoimista. Koulun 
rehtori on hyväksynyt tutkimuksen.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytän informoitua kirjoitelmaa. Oppilaat saavat tunnin ajan 
kirjoittaa kokemuksistaan ryhmäyttämistoimiin liittyen hyödyntäen tarvittaessa 
apukysymyksiä. Tavoitteena on kartoittaa oppilaiden kokemuksia ja mahdollisia 
kehittämisideoita. Kirjoitelmia käsitellään osana EMOK – hankkeen tutkimusta ja Lapin 
yliopiston kasvatustieteiden opiskelija Riikka Lesosen pro gradu- työtä. Kirjoitelmat 
antavat tärkeää tietoa siirtymävaiheiden tukemiseen ja helpottamiseen liittyen. 
Kirjoitelmiin ei tarvitse kirjoittaa omaa nimeään ja tutkimustulokset esitellään niin, ettei 
kirjoittajia pysty tunnistamaan. 
 
Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta nuorilta pyydetään erikseen suostumus ja lisäksi 
vanhemmilta suostumus heidän lastensa osallistumisesta. Kaikilla tutkimukseen 
osallistuvilla on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa niin halutessaan. 
Vetäytyminen tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään nuorten opetukseen ja 
ohjaamiseen luokassa, koulunkäyntiin tai vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
 
Tutkimuksen tulokset tulevat olemaan osa hankkeen keräämää aineistoa ja toimivat 
lisäksi aineistona pro gradu- työssä. Hankkeen tutkimustietoon ja kehittämistyöhön 
perustuvia tuloksia voidaan hyödyntää myös Enontekiön ja Rovaniemen koulujen 
opetussuunnitelmatyössä. Tutkimuksen tuloksia voidaan esitellä kotimaisissa ja 
kansainvälisissä konferensseissa ja tieteellisissä julkaisuissa.  
 
 
Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkimuksesta.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liite 2. Tutkimuslupa-anomukset kirjoitelmia varten 
 
 
PALAUTA TÄMÄ OSA OMALLE OPETTAJALLE xx.xx.xx mennessä. 
 
 
OPISKELIJA 
 
          Osallistun kirjoitelman tekoon 
 
          En osallistu kirjoitelman tekoon 
 
Opiskelijan 
allekirjoitus:_________________________________________________________ 
 
Nimen selvennys: 
______________________________________________________________ 
 
 
HUOLTAJA (jos osallistuja on alle 18-vuotias) 
 
         Suostun siihen, että lapseni osallistuu kirjoitelman tekoon      
         En suostu siihen, että lapseni osallistuu kirjoitelman tekoon 
 
Huoltajan allekirjoitus: 
__________________________________________________________ 
 
Nimen selvennys: 
______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liite 3. Suullinen ohjeistus kirjoitelmaa varten 
 
 
Opiskelen neljättä vuotta kasvatustieteitä Lapin yliopistossa. Teen tutkimusta siirtymästä 

alakoulusta yläkouluun ja siitä, miten siirtyminen uuteen kouluun sujuisi 

mahdollisimman hyvin. Olen teidän luokassanne tänään sen vuoksi, että olette 

asiantuntijoita tässä aiheessa koska olette vasta siirtyneet yläkouluun. Olette olleet viime 

keväänä mukana erilaisissa ryhmätoimissa, joissa pääsitte tutustumaan uuteen kouluunne 

ja toisiinne ennen yläkoulun alkamista.  

Pyydän teitä tämän oppitunnin aikana kirjoittamaan kokemuksistanne viime kevään 

tutustumispäivistä. Haluaisin kuulla mitä mieltä olitte ja toivoisitteko tutustumispäiviin 

ehkä jotain uutta tai erilaista. Käsittelen kirjoitelmianne pro gradu- työssäni. 

Ennen kuin alatte kirjoittaa, haluaisin kertoa vielä muutamasta tärkeästä asiasta. Nyt ei 

ole kyseessä koe, jossa olisi oikeita tai vääriä vastauksia. Kirjoituksianne ei arvioida 

millään tavalla. Teidän ei tarvitse miettiä tuleeko kirjoitusvirheitä tai osaatko kirjoittaa 

tarpeeksi hienosti. Tärkeintä on, että kerrot omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi 

rehellisesti ja rohkeasti. Ainoa asia mikä voi pilata tämän on pelleily tai se, että kirjoitat 

sellaista mitä et oikeasti ajattele. Jokainen vastaus on yhtä tärkeä ja jokainen mielipide 

yhtä arvokas. Voitte siis kirjoittaa täysin vapaasti, koska kirjoitelmaan ei tarvitse laittaa 

omaa nimeä. En siis pysty jälkeenpäin tunnistamaan kuka on kirjoittanut kirjoitelman. Jos 

jokin asia jäi epäselväksi tai jäi mietityttämään, kysy rohkeasti. Myös kesken 

kirjoittamisen saa kysyä.  

Diassa on joitakin kysymyksiä, mitä voitte käyttää apuna kirjoittamisessa. Jätän ne 

näkyville kirjoittamisen ajaksi. Jos mieleen tulee jotain muuta aiheeseen liittyvää mitä ei 

ole diassa, siitäkin voi kirjoittaa. Kirjoitelmalle ei ole pituusrajaa ja asioita saa kirjoittaa 

myös ranskalaisilla viivoilla tai sitten kokonaisin lausein.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liite 4. Ohje kirjoittamisen tueksi 
 
 

• Pohdi, miten viime keväänä toteutetut siirtymätoimet (yhteisöpäivät, kouluihin 

tutustuminen, ryhmäjutut) ovat vaikuttaneet 7. luokan aloittamiseen. 

• Miten viime kevään ryhmäjutut ovat vaikuttaneet kaverisuhteisiin? 

• Miten perhe on tukenut siirryttäessä 7. luokalle? 

• Millaista tukea olet saanut koulun aikuisilta 7. luokalle siirtymiseen? 

• Miten koit ”Mennään seiskalle”- yhteisöpäivät? Mitä olisit kaivannut lisää 

yhteisöpäiviin? 

• Miten 7. luokka on lähtenyt sinun osaltasi käyntiin (esim. koulumenestys, 

motivaatio, kaverisuhteet)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Liite 5. Saatekirje ryhmähaastatteluja varten  
 
Hyvä x koulun opiskelija, 
 
 
Toimin EMOK-hankkeessa, jossa edistetään opiskelijoiden osallisuutta ja ehkäistään 
syrjäytymistä. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on sujuvoittaa oppilaiden siirtymää 
kouluasteelta toiselle. Tässä tutkimuksessa tutkin Mennään seiskalle -yhteisöpäiviin 
osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia viime kevään ryhmäyttämistoimista. Koulun 
rehtori Reino Eero on hyväksynyt tutkimuksen.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytän ryhmähaastattelua. Tutkimukseen osallistuvat oppilaat 
jaetaan ryhmiin ja haastattelut toteutetaan yksi ryhmä kerrallaan. Haastatteluaika on noin 
20 minuuttia ryhmää kohden. Tavoitteena on kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia ja 
mahdollisia kehittämisideoita kevään ryhmäyttämistoimiin liittyen sekä keskustella 
siirtymään liittyvistä asioista. Haastatteluaineistoa käsitellään osana EMOK – hankkeen 
tutkimusta ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden opiskelija Riikka Lesosen pro gradu- 
työtä. Haastatteluaineisto antaa tärkeää tietoa siirtymävaiheiden tukemiseen ja 
helpottamiseen liittyen. Haastattelutilanteessa ei tarvitse kertoa omaa nimeään ja 
tutkimustulokset esitellään niin, ettei haastateltavia pysty tunnistamaan. Aineiston 
hyödyntämisen vuoksi haastattelutilanteet äänitetään.  
 
Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta nuorilta pyydetään erikseen suostumus ja lisäksi 
vanhemmilta suostumus heidän lastensa osallistumisesta. Kaikilla tutkimukseen 
osallistuvilla on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa niin halutessaan. 
Vetäytyminen tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään nuorten opetukseen ja 
ohjaamiseen luokassa, koulunkäyntiin tai vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
 
Tutkimuksen tulokset tulevat olemaan osa hankkeen keräämää aineistoa ja toimivat 
lisäksi aineistona pro gradu- työssä. Hankkeen tutkimustietoon ja kehittämistyöhön 
perustuvia tuloksia voidaan hyödyntää myös Enontekiön ja Rovaniemen koulujen 
opetussuunnitelmatyössä. Tutkimuksen tuloksia voidaan esitellä kotimaisissa ja 
kansainvälisissä konferensseissa ja tieteellisissä julkaisuissa.  
 
 
Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkimuksesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liite 6. Tutkimuslupa-anomukset ryhmähaastatteluja varten 
 
 
PALAUTA TÄMÄ OSA OMALLE OPETTAJALLE xx.xx.xx mennessä. 
 
 
OPISKELIJA 
 
          Osallistun ryhmähaastatteluun 
 
          En osallistu ryhmähaastatteluun 
 
Opiskelijan 
allekirjoitus:_________________________________________________________ 
 
Nimen selvennys: 
______________________________________________________________ 
 
 
HUOLTAJA (jos osallistuja on alle 18-vuotias) 
 
         Suostun siihen, että lapseni osallistuu ryhmähaastatteluun  
         En suostu siihen, että lapseni osallistuu ryhmähaastatteluun 
 
Huoltajan allekirjoitus: 
__________________________________________________________ 
 
Nimen selvennys: 
______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Liite 7. Haastattelurunko ryhmähaastatteluja varten 
 

Alkuun: Oma esittely. Miksi olen täällä: Teen tutkimusta siirtymästä alakoulusta 
yläkouluun ja siitä, miten se sujuisi mahdollisimman hyvin. Olen teidän kanssa täällä 
tänään sen vuoksi, että olette asiantuntijoita tässä aiheessa, koska olette vasta siirtyneet 
yläkouluun. Olette olleet viime keväänä mukana erilaisissa ryhmätoimissa, joissa pääsitte 
tutustumaan uuteen kouluunne ja toisiinne ennen yläkoulun alkamista.  

Meillä on noin kaksikymmentä minuuttia aikaa keskustella siitä, millaiset seikat 
vaikuttavat siihen, että kouluasteelta toiselle siirtyminen onnistuu tai epäonnistuu. Kohta 
saatte kuvitella kahta erilaista tilannetta: sellaista, jossa siirtymisen valmistelu onnistuu 
ja uudessa koulussa opiskelu ja koulunkäynti sujuvat hyvin. Toinen tilanne on sitten 
päinvastainen. Asiat eivät suju mitenkään hyvin. Te voitte muistella omia tai muiden 
kokemuksia, eikä teidän tarvitse kertoa, ovatko asiat tapahtuneet todella vai eivät. Te vain 
eläydytte tuohon elämänvaiheeseen ja kerrotte omia ajatuksianne. Koska keskustelemme 
ryhmässä, voitte hyödyntää toisten mielipiteitä ja jatkaa keskustelua niiden avulla. 
Pyrkikää kuitenkin tuomaan esille myös uusia näkökulmia. Minäkin voin pyytää teitä 
kertomaan jostain asiasta lisää. Tässä haastattelussa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, 
tämä ei ole koetilanne. Haluan kuulla teidän omia ajatuksia ja mietteitä, olette 
tutkimukseni kannalta todella tärkeitä henkilöitä. 

Aloitetaanko? Laitan nyt äänityksen päälle ja luen teille kuvauksen ensimmäisestä 
tilanteesta:  

Eletään sitä aikaa, kun olette juuri siirtyneet yläkouluun. Eläytykää nyt kuvittelemaan, 
että siirtymä uuteen kouluun ja 7.luokka on lähtenyt sujumaan hyvin. Mitkä asiat tähän 
ovat vaikuttaneet? 

Päinvastainen tilanne: 

Eletään sitä aikaa, kun olette juuri siirtyneet yläkouluun. Eläytykää nyt kuvittelemaan, 
että siirtymä uuteen kouluun ja 7. luokan aloittaminen eivät sujuneetkaan hyvin. Mitkä 
asiat tähän vaikuttivat? 

Haastattelun muita teemoja: 

• Mennään seiskalle -mallinnus 
• kaverisuhteet 
• opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan liittyvät seikat 
• kodin rooli 
• koulumatka 
• koulunkäyntiin liittyvät asiat 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


