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The purpose of this thesis is to evaluate the work of the pedagogical ict-mentors working in 
early childhood education in the city of Espoo. The pedagogical ict-mentors graduated in 
2016 and since then their task has been to increase the knowledge and use of media and 
information technology in the classes of preschool aged children in their area. They have 
worked by mentoring the preschool teachers in locally organized peer-groups and in face-
to-face meetings.  
 
This study has be conducted after the first full year of mentoring is finished. It will give the 
developers of Espoo’s early childhood education valuable information on how media and 
the information technology are being used with preschoolers, as well as how mentoring peer-
groups as a method works in early childhood education. Monitoring the possible change in 
attitudes towards using technology with small children in daycare is also part of this study’s 
aim.   
 
The study of this thesis has been conducted by interviewing eight (8) pedagogical ict-men-
tors working in different areas of Espoo. The interviews have been analyzed and the con-
clusions have been conducted from the theoretical basis of the study. 
 
From the interviews can be concluded that as a method, peer-group mentoring is working in 
general, but it is hard to join fluently with preschool teaching without lessening the quality of 
the teaching itself. However, with the peer-group mentoring the pedagogical ict-mentors 
have been able to increase the skills of their peers, as well as change the general attitude 
towards using ict-technology with children to a more positive direction. The greatest chal-
lenges in this mentoring project were the malfunctioning equipment used in the preschool 
groups and the problems with resourcing the personnel and working hours in the early child-
hood education, which have made participating to the mentoring meetings difficult.  
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1 Johdanto 

 

Mediakasvatus osana varhaiskasvatusta on ajankohtainen aihe ja siitä on kirjoitettu pal-

jon. Sen puitteissa on myös ohjattu useita hankkeita ja tutkimuksia eri puolilla Suomea. 

Aiheen ajankohtaisuus ei johdu siitä, että mediakasvatus olisi jotenkin uusi asia varhais-

kasvatuksessa tai esiopetuksessa, vaan sen nopeasta muutostahdista ja sen asetta-

mista haasteista paitsi opettajille, myös oppilaille ja opetuksen järjestäjille. Media ja sii-

hen liittyvät käsitteet muuttuvat valtavalla vauhdilla. Uusia median muotoja ilmestyy las-

ten ja perheiden arkeen ilman, että niitä pystytään yhtä nopeasti huomioimaan opetuk-

sessa tai varhaiskasvatuksessa. Youtube, Snap chat, virtuaaliset oppimisympäristöt, In-

stagram ja erilaiset median tuottamisen välineet ovat arkipäivää lapsille, joten niiden pi-

täisi olla myös arkipäivää lasten kasvattajille.  

 

Erityisen haastavaa mediakasvatus on esiopettajille, joiden tulisi toimia varhaiskasvatuk-

sen ja perusopetuksen välimaastossa. Suomalaisessa peruskoulussa opetusteknologia 

on kasvavassa käytössä ja erilaisia medioita ja teknisiä laitteita hyödynnetään paljon. On 

trendikästä puhua pelillisestä oppimisesta, digiloikasta ja ohjelmoimaan oppimisesta. 

Varhaiskasvatus on laahannut selkeästi perässä ja nojannut perinteisempiin opettami-

sen keinoihin osittain vanhentuneiden tilojen, laitteiden puutteen sekä henkilöstön kou-

luttamattomuuden vuoksi. Uudet opetussuunnitelmat ja niiden velvoittavuus asettavat 

sekä varhaiskasvattajat että esiopettajat haasteen eteen. Niihin on sisällytetty huomat-

tavasti enemmän tavoitteita sekä lasten mediakasvatuksen että tieto- ja viestintätekno-

logiseen osaamisen lisäämiseksi. On selvää, että suomalainen peruskoulu haluaa oppi-

laita, jotka ovat jo päiväkodissa oppineet tieto- ja viestintäteknologian alkeet, ja nyt esi-

opetuksen on nostettava lasten taitotasoa myös kyseisellä oppimisen osa-alueella.  

 

Espoossa vuosina 2015-2016 toteutettu KETO-hanke pyrki osaltaan vastaamaan uuteen 

tilanteeseen. Sen puitteissa koulutettiin esiopettajia ja peruskoulun henkilökuntaa tieto- 

ja viestintäteknologian opetukselliseen käyttöön lapsiryhmissä. Esiopetuksessa ja var-

haiskasvatuksessa toimivien pedagogisten ict-mentorien tehtäväksi annettiin jakaa saa-

maansa koulutusta ja kokemusta vertaismentoroinnin keinoin. Mentoroinnin tavoitteena 

on nostaa paitsi esiopettajien ja esiopetusikäisten lasten, myös varhaiskasvatusyksiköi-

den kasvattajien mediataitoja ja -tietoisuutta lähemmäs nykypäivän vaatimuksia. Vertais-

mentoroinnin käyttäminen esiopetusopettajien kesken on mielenkiintoinen tapa jakaa 

koulutuksesta saatua tietoa. Mentoroinnilla on mahdollista paitsi innostaa esiopettajia 
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tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, myös laajentamaan itsenäisesti omaa osaamis-

taan ja toimimaan tukena työyhteisön muille jäsenille.  

 

Opinnäytetyössä kartoitetaan pedagogisten ICT-mentoreiden tämänhetkistä toimintaa ja 

vertaismentoroinnin onnistumista Espoon esiopetuksessa ja varhaiskasvatusyksiköissä. 

Eri yksiköissä ja eri varhaiskasvatusalueilla toimivia mentoreita haastatellaan heidän 

työnsä onnistumisen kokemuksista ja haastavista tilanteista sekä toiveista mentoroinnin 

jatkon suhteen. Tavoitteena on löytää innostuneisuutta ja innovatiivisia menetelmiä tieto- 

ja viestintäteknologian hyödyntämiseksi esiopetuksessa. Samalla pyritään tuomaan 

esille kokemuksia haastavista tai ongelmanratkaisua vaativista tilanteista, jotka auttaisi-

vat mentoritoiminnan järjestävää tahoa kehittämistyössä. Pedagogisten ict-mentoreiden 

mentorityöstä saatua tietotaitoa kerätään paitsi muille esiopettajille ja heidän työyhteisöl-

leen, myös Espoon kasvatuksen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikölle käytettäväksi 

mentorointiohjelman tukemisen apuna.  
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2 Espoon kaupungin esiopetus 

 

Opinnäytetyö on osa Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaa, 

ja se kohdentuu erityisesti mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaami-

sen edistämiseen esiopetusryhmissä. Sekä varhaiskasvatus että esiopetus ovat tällä 

hetkellä vahvassa muutosvaiheessa kaikkialla Suomessa. Varhaiskasvatuslaki 

(1973/36) on uudistettu muutama vuosi sitten ja uudet valtakunnalliset opetussuunnitel-

mat on laadittu velvoittavina asiakirjoina. Varhaiskasvatuslain muutosten jälkeen esiope-

tuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmat uudistettiin yhdessä perusopetuksen ope-

tussuunnitelmien kanssa ja niiden myötä myös kaupunkien omat opetussuunnitelmat on 

päivitetty. (Varhaiskasvatuslaki 1973/36) 

 

Opinnäytetyö sijoittuu hetkeen, jolloin vanhoista opetussisällöistä ja -metodeista tulisi 

vähitellen päästää irti ja uusia vastaanottaa silti jatkuvaan muutokseen varautuen. Opin-

näytetyö keskittyy esiopetusryhmien ja esiopettajien ammatilliseen kasvuun ja kehittymi-

sen tarpeeseen, mutta tilanne on aivan sama alle 6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuk-

sessa. Vaatimukset uusien opetusmetodien, oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen omak-

sumisesta ja käyttöönotosta eivät koske ainoastaan esiopettajia, vaan myös muuta var-

haiskasvatuksen henkilöstöä.  

 

2.1 Esiopetus yleisesti 

 

Perusopetuslain (1998/628) mukaan kaikkien Suomen lasten on vuotta ennen perusope-

tuksen alkamista osallistuttava esipetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavut-

tavaan toimintaan. Esiopetuksen järjestäminen kaikille alueella asuville 6-vuotiaille on 

kuntien vastuulla. Myös yksityiset tahot voivat järjestää sit joko yhteistyössä kunnan 

kanssa tai omissa yksiköissään. Esiopetus voidaan järjestää päiväkodissa, koulussa tai 

muussa sopivassa paikassa. (Esiopetuksen järjestäminen, Opetushallitus 2018; Perus-

opetuslaki 1998/628 § 26 a) 

 

Koko Suomessa vuonna 2017 aloitti yhteensä 61 000 esioppilasta. Heistä 10 600 oli 

koulun järjestämissä esiopetusryhmissä ja 50 400 päiväkotien järjestämissä esiopetus-

ryhmissä. (Esi- ja peruskouluopetus 2017, Tilastokeskus.)  Esiopetusryhmissä työsken-

telee tavallisesti yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lastentarhanopetta-
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jalla täytyy olla kasvatustieteen kandidaatin tutkinto johon sisältyvät esiopetuksen vaati-

mat oppisisällöt, jotta hän voi toimia esiopettajana. Esiopetusryhmässä voi esiopettajan 

ja lastenhoitajien lisäksi toimia myös avustaja tai avustajia.  

 

2.2 Esiopetuksen järjestäminen Espoossa 

 

Opinnäytetyöhön liittyvä tutkimus sijoittuu Espoon kaupunkiin ja sen järjestämään suo-

menkieliseen esiopetustoimintaan. Osittain opinnäytetyö sivuaa myös esiopetukseen liit-

tyvää varhaiskasvatustoimintaa. Espoossa järjestetään lukuvuonna 2017-2018 esiope-

tusta noin 150 eri yksikössä. Esiopetukseen osallistuu yhteensä noin 3200 esiope-

tusikäistä lasta. (Espoon kaupungin taskutilasto, Espoon kaupunki 2017; Esiopetuspai-

kat, Espoon kaupunki 2018.) 

 

Käytännössä Espoossa toimivissa esiopetusryhmissä järjestetään opetuksellista esiope-

tusta neljä tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Kaikki esiopetusryhmät noudattavat 

perusopetuksen loma- ja aukioloaikoja. Lopun ajasta esiopetusikäiset lapset viettävät 

joko päiväkodissa, koulussa tai vastaavissa tiloissa järjestettävässä aamu- ja iltapäivä-

toiminnassa tai kotonaan. Esiopetusryhmän toiminnan muotoutuminen riippuu esiope-

tusta järjestävän tahon mahdollisuuksista, mutta kaikkia ohjaavat samat esiopetuksen 

opetussuunnitelmat. (Esiopetus, Espoon kaupunki 2018)  

 

Esiopetusta järjestetään Espoossa monen eri toimijan puolesta. Osa esiopetusryhmistä 

toimii päiväkodissa, jolloin esiopetuksen ulkopuolelle jäävä toiminta on osa varhaiskas-

vatustoimintaa. Osa ryhmistä sijoittuu kouluun, jolloin varhaiskasvatuksen järjestää joko 

kaupungin oma tai yksityinen palveluntuottaja aamu- ja iltapäivätoiminnan puitteissa. 

Osa esiopetusryhmistä toimii ostopalvelu- tai yksityisissä päiväkodeissa, jolloin ryhmien 

toiminnan järjestäminen on palveluntuottajan vastuulla. Kaikilla toimijoilla on omat ta-

pansa huolehtia siitä, että esiopetukseen osallistuvat lapset saavat myös varhaiskasva-

tuslain takaaman päivähoidon sellaista tarvitessaan. (Esiopetuksen järjestämistavat, Es-

poon kaupunki 2018)  
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Taulukko 1: Espoon kaupungin järjestämät esiopetuspaikat 2017-2018 (Esiopetuspaikat 2017-

2018, Espoon kaupunki 2018 – sivustoa mukaillen) 

Esiopetus-

paikka 

Leppä-

vaara 

Espoon 

keskus 

Matinkylä-

Olari 

Tapiola Espoon-

lahti 

Yh-

teensä 

Kunnalli-

nen päivä-

koti 

20 16 13 14 13 76 

Ostopal-

velupäivä-

koti 

2 4 3 2 0 11 

Yksityinen 

päiväkoti 

6 4 6 8 0 24 

Koulu / 

SUVA 

3 10 2 1 5 21 

Koulu / 

SUKO 

6 5 0 2 4 17 

Ryhmiä    

yhteensä 

37 39 24 27 22 149 

 

Espoon kaupungin esiopetusryhmät on jaettu, samoin kuin varhaiskasvatusyksiköt, hal-

linnollisesti viideksi eri palvelualueeksi. Palvelualueet sijoittuvat maantieteellisesti suur-

ten asuntokeskittymien ja niiden lähiympäristöjen mukaan. Palvelualueet ovat Espoon 

keskus, Espoonlahti, Leppävaara, Matinkylä-Olari ja Tapiola.  

 

2.3 Esiopetusryhmien toimintaa ohjaavat suunnitelmat 

 

Kaikkia Suomen esiopetusryhmiä, niiden toiminnan tavoitteita, järjestämistapoja ja sisäl-

töjä ohjaa Opetushallituksen vuonna 2014 laatima Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet – määräys. Kansallisen määräyksen vuoksi toiminnan järjestäjästä tai paikasta 

riippumatta kaikkien ryhmien pitäisi toimia yhteneväisesti. Jokainen kunta on ollut velvoi-

tettu uudistamaan vanhat esiopetussuunnitelmansa ja ottamaan uusien, Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaiset suunnitelmat käyttöön viimeistään elokuussa 

2016. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus 2014) 
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Espoon kaupunki uudisti esiopetuksen opetussuunnitelmansa Opetushallituksen mää-

räyksen mukaisesti niin, että uusi opetussuunnitelma valmistui lokakuussa vuonna 2015 

ja otettiin käyttöön elokuussa 2016 koulujen lukuvuoden alkaessa. Espoon esiopetuksen 

opetussuunnitelma on kirjoitettu niin, että se sisältää sekä Opetushallituksen Esiopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet että kaupungin omat linjaukset esiopetuksen järjes-

tämisessä. (Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma 2015: 2) 

 

Esiopetusryhmien opetuksellista sisältöä määrittelevät osittain varhaiskasvatuksen ta-

voitteet ja osittain esiopetuksen tavoitteet. Valtakunnallisiin suunnitelmiin viime vuosien 

aikana tehdyt muutokset vaativat opettajilta ja muilta kasvattajilta paljon uusien asioiden 

opettelua ja myös asenteiden muokkaamista. 

 

Käytännössä esiopetusryhmien toiminnasta ja lasten saamasta opetuksesta vastaavat 

esiopettajat ja muut ryhmissä toimivat varhaiskasvattajat yhteistyössä. On heidän vallas-

saan ratkaista, mitkä ja miten eri opetussuunnitelmien ohjeistukset lapsille mahdolliste-

taan käytännössä. Julkisen varhaiskasvatuksen käytännöt ovat rakentuneet vuosien 

saatossa, ja perustuvat ryhmissä toimivien ammattilaisten koulutukseen, kokemukseen 

ja kykyyn muokata omaa toimintaansa. Taustalla vaikuttavat myös kasvattajien kulttuu-

riset käsitykset lapsuudesta, kasvatuksesta ja oppimisesta sekä mahdollisuudet oman 

itsensä kehittämiseen. (Karila Kirsti 2013: 35-36) 

 

2.4 Esiopetuksen tavoitteet 

 

Esiopetus on monipuolista toimintaa. Sen tarkoitus on tukea lapsen oppimista, osalli-

suutta, kehitystä ja kasvua niin, että lapsi kypsyy esiopetusvuoden aikana päiväkoti-ikäi-

sestä lapsesta koululaiseksi. Esiopetuksen toiminta on monimuotoista; sen aikana kes-

kustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan on-

gelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimis-

kokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. (Lapsi esiopetuk-

sessa, Espoon kaupunki 2018) 

 

Espoon uuden esiopetussuunnitelman tärkein pedagoginen ajatus on laaja-alainen op-

piminen, jonka tulisi läpäistä koko esikouluikäisten lukuvuosi ja kaikki sen oppimisen osa-

alueet. Ideana laaja-alaisessa oppimisessa on, että lasten oppiminen tapahtuu niin, ettei 

tietoa välttämättä enää jaotella erillisiksi osaamisalueiksi kuten matematiikaksi, äidinkie-

leksi tai sosiaalisiksi taidoiksi, vaan tiedon alarajat pyritään häivyttämään. Esimerkiksi 
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matematiikkaa voidaan opetella liikunnan lomassa ja äidinkieltä ja sosiaalisia taitoja yh-

teisten sääntöleikkien avulla. Tavoitteena on kokonaisvaltainen oppiminen, jonka taus-

talla on opettajien ammattitaito ja ymmärrys lasten yksilöllisistä oppimistavoista ja oppi-

misen tasoista. (Espoon suomenkielisen esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2015: 13) 

 

Laaja-alaisen oppimisen ideasta huolimatta esiopetuksen eri osa-alueita on kuusi. Ne 

ovat laajoja käsitteitä ja sisältävät paljon erilaisia tavoitteita lasten oppimiselle. Ajattelun 

ja oppimisen osa-alueen ideana on lapsen tiedon omaksumisen ja käsittelyn taidon li-

sääminen. Se tähtää lapsen kehittymiseen oppijana ja valmistaa paitsi peruskoulun ope-

tukseen, myös elinikäiseen oppimiseen. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutustaidot ja 

ilmaisu-alue lähtee ymmärryksestä kulttuurien monimuotoisuudesta, suvaitsevaisuu-

desta ja kielitietoisuudesta. Siihen kuuluu myös lähiympäristön tunteminen ja oman kult-

tuuriperimän ymmärtäminen ja arvostus. Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen osa-alue 

keskittyy lasten terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Lapsen tietoisuutta levon, lii-

kunnan ja ravinnon terveellisistä suhteista lisätään ja turvallisuustaitoja opetellaan. Mo-

nilukutaidon osa-alue sisältää erilaisten viestien ja tiedon tuottamisen ja vastaanottami-

sen taidot. Siihen liittyen tavoitellaan kuvanlukutaitoa, kirjoittamisen ja lukemisen taitoja, 

numeerista lukutaitoa ja medianlukutaitoa. Tieto-ja viestintäteknisen osaamisen osa-

alue liittyy erityisesti digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen. Sen tavoit-

teena on kasvattaa lapsista taitavia ja ennakkoluulottomia, mutta myös kriittisiä tietojär-

jestelmien käyttäjiä. Osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueen tavoitteena on lapsen 

aktiivinen käyttäytyminen oman elämänsä tekijänä ja vaikuttajana. Lasta kuunnellaan ja 

hänen mielipiteensä otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Tär-

keää on myös lapsen kokemus vaikuttavana ja arvostettuna yhteisön jäsenenä, mutta 

myös hänen luottamuksensa siihen, että aikuinen tukee ja auttaa tarvittaessa. (Espoon 

suomenkielisen esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2015: 14-15) 

 

2.5 Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat suunnitelmat  

 

Esiopetuksen osapäiväisestä luonteesta johtuen esikouluikäiset lapset ovat ikään kuin 

kahden kasvatussuunnitelman alaisia. Keskimäärin neljä tuntia päivässä lapset ovat mu-

kana esiopetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mutta esiopetuksen loppuessa 

tai ennen sen alkamista, he toimivat varhaiskasvatussuunnitelman mukaan. Suunnitel-

mat on tehty niin, että ne täydentävät toisiaan. Molemmissa suunnitelmissa tavoitteet ja 
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opetuksen osa-alueet ovat samat, ainoastaan esiopetussuunnitelmassa tavoitteista ja 

toimintamalleista on muokattu varhaiskasvatusta haastavampia.  

 

Alle viisivuotiaiden lasten ja esiopetuksen ulkopuolista varhaiskasvatustoimintaa ohjaa-

vat vuonna 2015 päivitetty Varhaiskasvatuslaki (1973/36) ja Opetushallituksen vuonna 

2016 laatima määräys Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden julkistamisen yhteydessä Opetushallitus määräsi kuntia uudista-

maan omat varhaiskasvatussuunnitelmansa niin, että uudet paikalliset suunnitelmat otet-

taisiin käyttöön elokuussa 2017. (Varhaiskasvatus, Opetushallitus 2018; Varhaiskasva-

tuslaki 1973/36) 

 

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetussuunnitelmassa (2015) koroste-

taan esiopetuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välistä yhteistyötä. Tavoit-

teena on, että lapsen kasvatus olisi kokonaisvaltaista ja yhteneväistä. Sen vuoksi kaik-

kien kasvatushenkilöstöön kuuluvien tulisi olla tietoisia paitsi esiopetuksen, myös var-

haiskasvatuksen suunnitelmista ja tavoitteista. Kokonaisvaltaisen ja laaja-alaisen ope-

tuksen tulisi alkaa varhaiskasvatuksesta, siirtyä saumattomasti esiopetukseen ja edel-

leen peruskouluun. Lapsen laaja-alaisen oppimisen kannalta olisi hyvä, että opetuksen 

käytännöt, tavoitteet, käsitys lapsesta oppijana ja toimintatavat olisivat samankaltaisia 

sekä eri-ikäisillä että eri alueiden lapsiryhmillä. (Espoon suomenkielisen esiopetuksen 

esiopetussuunnitelma 2015: 10) 

 

2.6 Mediakasvatus esiopetuksen suunnitelmissa 

 

Espoon esiopetussuunnitelmassa mediakasvatus mainitaan monessa eri yhteydessä ja 

monella tavoin. Se ensinnäkin sisällytetään monilukutaidon käsitteeseen. Monilukutai-

toon liittyen suunnitelmassa esitetään, että lasten esiopetukseen tulee kuulua erilaisten 

viestien tuottamisen ja vastaanottamisen sekä kriittisen tulkitsemisen harjoittelemista. 

Tavoitteena on kehittää lasten jo olemassa olevaa monilukutaitoa esiopetusvuoden ai-

kana kohtaamaan peruskoulun odotukset. Välineinä monilukutaidon oppimiseen maini-

taan paitsi tekstin-, kuvan- ja numeerinen lukutaito, myös audiovisuaalisten ja visuaalis-

ten viestien ymmärtäminen, lukeminen ja laatiminen. (Espoon suomenkielisen esiope-

tuksen esiopetussuunnitelma 2015: 14)  
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Mediakasvatuksessa ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen lisäämisessä on kysy-

mys lasten mediavalmiuksien kehittymisestä. Mediakulttuuri, jonka säännöllisen seuraa-

misen lapset nykyään aloittavat noin kolmevuotiaina, syntyy vastavuoroisesti. Sisältöjä 

ja kulttuuria tuottavat nykyään niin lähettäjät kuin vastaanottajatkin ja usein audiovisuaa-

lisuutta korostaen. Tekniset välineet toimivat sekä mediasisältöjen tuottamisessa että 

itseilmaisussa, ja niiden visuaalisuus mahdollistaa mediakasvatuksen pientenkin lasten 

kanssa. Mediataidot ovat nykyään lähes välttämättömiä kansalaistaitoja ja osa yleissi-

vistystä, joten niiden huomioiminen lasten kasvatussuunnitelmissa on ymmärrettävää. 

(Merilampi Ritva-Sini 2014: 9-12) 

  

Mediakasvatus liitetään esiopetussuunnitelmissa myös itsestä huolehtimisen ja arjen tai-

tojen opetteluun. Terveellisten ja turvallisten elintapojen sekä kestävien elämäntapojen 

hallinnan opetteluun käytetään erilaisia teknologisia ratkaisuja. Näiden teknologisten rat-

kaisujen käyttämistä opetellaan turvallisesti esiopetuksessa aikuisen kanssa. Arjessa 

vastaan tulevat teknologiset ratkaisut voivat olla vaikka älypuhelimet, tablettitietokoneet 

tai liikuntapelit, joiden kautta lapset joutuvat käsittelemään mediasisältöjä. (Espoon suo-

menkielisen esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2015: 14-15.) 

 

2.7 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on täysin uusi opetuksellinen sisältövaatimus 

valtakunnallisessa esiopetussuunnitelman perusteissa. Myös mediakasvatus ja sen lä-

hikäsitteet kuten monilukutaito ovat saaneet enemmän painoarvoa uusissa suunnitel-

missa verrattuna aikaisempiin. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen huomioiminen 

ja mediakasvatuksen sisältöjen monipuolistaminen tämän päivän esiopetusryhmissä 

vaativat opettajilta ja muilta kasvattajilta uudenlaisten opetusmetodien ja –välineiden hal-

lintaa. Lisäksi mediakasvatus on itsessään jatkuvien muutosten äärellä, koska tieto- ja 

viestintäteknologia kehittyy nopeasti kansainvälisen ja kotimaisen yritysmaailman pyör-

teissä. Opettajien opit vanhenevat sitä mukaa kun uusia laitteita tuodaan markkinoille ja 

perheiden ja lasten käyttöön.  

 

Esiopetussuunnitelmien perusteella esiopetusikäisten lasten tulee saada monipuolista, 

asiantuntevaa, osallistavaa ja ajankohtaista kosketuspintaa digitaliseen viestintään sen 

kaikissa muodoissaan. Erityisesti mainitaan, että esiopetuksen aikuiset takaavat lasten 
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turvallisen laitteiden käytön opettelun ja käyttävät digilaitteita yhdessä lasten kanssa. 

(Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetussuunnitelma 2015: 15)   

 

Espoo on esiopetussuunnitelmansa mukaisesti hankkinut kaikkiin kaupungin esiopetus-

ryhmiin erilaisia teknologisia opetusvälineitä kuten monikosketusnäyttöjä, tablettitietoko-

neita ja dokumenttikameroita. Se on myös kouluttanut esiopetusryhmien opettajia ja 

muuta henkilökuntaa uusien laitteiden käyttämiseen. Kaikki opettajat tai kasvattajat eivät 

kuitenkaan ole päässeet koulutukseen. Syitä on voinut olla erilaisia. Koulutukset ovat 

olleet vapaaehtoisuuteen perustuvia, ne on voitu suunnata ainoastaan esiopettajille tai 

järjestää henkilökunnan kannalta hankalaan aikaan. Kasvattajilta on vaadittu aktiivi-

suutta oman osaamisen kehittämiseksi ja esiopetusryhmän mediakasvatuksen osaami-

sen pitämiseksi ajantasaisena.  

 



11 

 

3 Kehittyvät toimintakulttuurit-hanke Espoossa 

 

Espoossa on parin viime vuoden aikana toteutettu myös useita digitalisaatioon, tieto- ja 

viestintäteknologiseen osaamiseen ja mediakasvatukseen liittyviä hankkeita joista osa 

on suunnattu esiopettajille ja varhaiskasvattajille. Yksi toteutetuista hankkeista on Kehit-

tyvät toimintakulttuurit – hanke (KETO-hanke). Sen tavoitteena on ollut kehittää sekä 

esiopetuksen että perusopetuksen opettajien tieto- ja viestintäteknologian käytön ja me-

diakasvatuksen osaamista. (KETO-hanke, Espoon kaupunki 2016) 

 

KETO-hankkeessa on ollut kahdeksan eri päälinjaa, joista kuusi on kohdentunut perus-

opetuksen tieto- ja viestintäteknologiseen opetukseen ja digitaalisten oppimisympäristö-

jen käytön lisäämiseen. Osa hankkeen perusopetukseen kohdentuneista kehittämisen 

linjoista on edelleen käynnissä. Kaksi linjoista kohdentui varhaiskasvatuksen ja esiope-

tuksen mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osa-alueiden ke-

hittämiseen. Ensimmäiseen linjaan liittyivät laajat investoinnit esiopetusryhmien laitteis-

toon ja toiseen linjaan kuului esiopettajien kouluttaminen pedagogisiksi ict-mentoreiksi 

ja vertaisryhmämentoroinnin käynnistäminen. (KETO-hanke, Espoon kaupunki 2016) 

 

3.1 Mitä hankkeessa kehitettiin 

 

Esiopetukseen keskittyvä KETO-hankkeen osa oli toiminnassa kaksi vuotta ja päättyi 

virallisesti vuoden 2016 lopussa. Sen tavoitteena oli lisätä esiopettajien osaamista sekä 

teknologisten laitteiden käyttämisessä että erilaisten mediasovellusten hyödyntämisessä 

esiopetuksen mediakasvatuksessa. KETO-hankkeen linjan mukaisesti Espoo myös in-

vestoi laitteisiin joita esiopetusryhmissä tarvittiin koulutuksen hyödyntämiseksi. Jokai-

seen Espoon esiopetusryhmään hankittiin monikosketusnäyttö, dokumenttikamera ja 

tablettitietokoneita ja kaikki esiopettajat kävivät niiden käyttämiseen suunnattuja pieni-

muotoisia koulutuksia hankkeen aikana. KETO-hankkeen ideologisena perustana oli tur-

vallinen, monimuotoinen ja innovatiivinen suhtautuminen teknologiaan varhaiskasvatuk-

sen esiopetusryhmissä. (KETO-hanke, Espoon kaupunki 2016) 

 

Hankkeen sisällöllisinä tavoitteina olivat esiopetuksen pedagogisten ict-mentorien kou-

lutusmallin luominen ja koulutuksen pilotointi, esiopetuksen pedagogisten ict-mentorien 

toiminnan pilotointi ja mallintaminen esiopetusyksiköissä sekä esiopetuksen ict-oppimis-

ympäristöjen kehittäminen sisäisinä kouluttajina toimivien ict-mentorien ja esiopettajien 
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yhteistyönä. Hankkeen aikana suomenkielisessä esiopetuksessa työskenteli kaksi pe-

dagogista ict-ohjaajaa, joiden tehtävänä oli hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen. 

(KETO-hanke, Espoon kaupunki 2016) 

 

Hankkeen aikana tuettiin oppijan, eli esiopetusryhmän opettajan vastuunottoa omasta 

oppimisestaan, yksilöllisiä vahvuuksia ja osallistumista ja aktiivisuutta. Apuna käytettiin 

tarkoituksenmukaista ja uudistuvaa tieto- ja viestintäteknologiaa sekä yhteisöllisiä työta-

poja, kuten virtuaalisen oppimisympäristön, sosiaalisen median ja monipuolisen tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntämistä osaavalla, turvallisella ja innovatiivisella tavalla. Myös 

digitaalisten sisältöjen käyttöönotto oppimisen tukena oli keskeisellä sijalla. (KETO-

hanke, Espoon kaupunki 2016) 

 

3.2 Vantaan gurupedagogit  

 

Vastaavanlainen hanke on ollut käynnissä myös Vantaan kaupungilla. Vantaalla hank-

keessa koulutettiin esiopettajista gurupedagogeja. Gurupedagogien tavoitteena on ollut 

tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön vahvistaminen esiopetusryhmissä, tek-

nologian hyödyntäminen oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä ja varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan ja perheiden välisen tiedonkulun parantaminen. Gurumentorit valmistui-

vat keväällä 2016, jonka jälkeen he ovat kouluttaneet esiopettajia ja muita kasvattajia 

päiväkodeissa. Gurumentorien lisäksi Vantaalla koulutettiin erillisiä TVT-tukihenkilöitä, 

jotka vastasivat päiväkodeissa olevan laitteiston toimivuudesta ja siihen liittyvästä ope-

tuksesta. (Tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön kehittämishanke, Vantaan 

kaupunki 2018; Leppänen 2016.) 

 

3.3 Miten kehittäminen käytännössä tapahtui 

 

KETO-hankkeen esiopetuksen linja käynnistyi elokuussa 2015 ja sitä vetämään palkat-

tiin kaksi pedagogista ict-ohjaaja. Hanke käynnistettiin laajalla tieto- ja viestintätekniik-

kaan liittyvällä kyselyllä, johon vastasi 152 esiopettajaa Espoon kaupungin esiopetus-

ryhmistä. Kyselyn perusteella hankkeen vetäjät suunnittelivat koulutuskokonaisuuden, 

joka vastaisi esiopettajien kokemiin mediakasvatuksen puutteisiin. (Hokkanen 2016) 

 

Syksyllä 2015 Espoon esiopettajat saivat hakea pedagogisen ict-mentorin koulutukseen, 

ja hakijoista valittiin 57 osallistujaa. Koulutus aloitettiin tammikuussa 2016 ja se jatkui 
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koko vuoden ajan paitsi yhteisien tapaamisten, myös omien oppimistehtävien merkeissä. 

Lopulta joukosta valmistui joulukuussa 2016 yhteensä 52 pedagogista ict-mentoria. 

(Hokkanen 2016) 

 

Hankkeen aikana vetäjät kouluttivat opettajia perinteisillä opetuskerroilla, vetivät toimin-

nallisia opetustuokioita, kirjoittivat blogia ja perustivat verkostoitumiseen tarkoitettuja Fa-

cebook-ryhmiä ja erilaisia virtuaalisia ryhmätyötiloja. He loivat samalla pohjan uusille yh-

teistyöverkostoille Espoon kirjastojen ja suomi toisena kielenä opettajien kanssa media-

kasvatuksen jatkotoimintaa ajatellen. (Hokkanen 2016; Kuoppala 2015) 

 

Koulutuksen aikana esiopettajat jaettiin pienempiin koulutusryhmiin, jotta opiskelun jär-

jestäminen olisi helpompaa aikataulujen ja opettajien yhdistämiseksi. Ryhmät jaettiin sen 

mukaisesti, minkälaisia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita opettajilla oli käytettävissään 

esiopetusryhmissä. Suurimmasta osasta koulutustuokioita hankkeen vetäjät kirjoittivat 

blogikirjoituksia, joihin liitettiin opettajien omia kokemuksia opetettavien asioiden toimi-

misesta lapsiryhmissä. Koulutuksen aikana myös opiskelijat pääsivät vetämään lapsi-

ryhmille tuokioita. (Hokkanen 2016; Kuoppala 2015.)  

 

3.4 Miten osaamista jaetaan 

 

KETO-hanke päättyi virallisesti joulukuussa 2016, kun kaikki 52 pedagogista ict-mentoria 

saivat valmistumisdiplominsa. Hankkeen tavoitteena oli luoda ”toimintakulttuuria” eli se 

on aloittanut pedagogisten ict-mentorien toiminnan kouluttamalla heidät mediakasvatuk-

sen ja tieto- ja viestintätekniikan osaajiksi. Mentorointitoiminnan on tarkoitus jäädä pysy-

väksi toimintatavaksi Espoon esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen niin, että valmistu-

neet mentorit kouluttavat muita esiopettajia mediakasvatuksen ammattilaisiksi. (Hokka-

nen 2016) 
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4 Miten mediakasvatuksen uudelleen oppiminen työn ohessa tapahtuu 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentuu KETO-hankkeen ja pedagogisten ict-

mentorien toiminnan tavoitteista, ympäristötekijöistä ja taustalla vaikuttavista toiminta- ja 

ajatusmalleista. Perustavanlaatuisena tausta-ajatuksena on aikuisen ammatillisen kehit-

tymisen suunniteltu prosessi. Ammatillinen kehittyminen nähdään erityisesti konstruktii-

visena oppimisen prosessina, jossa työssäoppimisella, vertaistuella ja tutkivalla oppimi-

sella on suuri merkitys.   

 

Oppimisprosessin ohjaamiseksi ja tukemiseksi hyödynnetään mentorointia ja vielä tar-

kemmin vertaisryhmämentoroinnin menetelmää. Mediakasvatuksen opettamisen oppi-

minen esiopetuksessa asettaa omat haasteensa koulutus- ja oppimisprosessin onnistu-

miselle. Mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opettaminen vaatii omanlaistaan 

osaamista, omanlaisiaan opetustapoja ja välineistöä. Niiden huomioiminen on ollut olen-

naista sekä KETO-hankkeessa, ja ne ovat olennaisia vaatimuksia ict-mentorien tietotai-

doissa.   

 

4.1 Uuden tiedon rakentuminen ja hallinta on prosessi 

 

Kaikki esiopetusryhmiä vetävät lastentarhanopettajat ovat oman alansa ammattilaisia. 

He ovat käyneet kaksi- tai kolmivuotisen koulutuksen joko yliopistossa tai ammatillisessa 

korkeakoulussa. Heidän ammattitaitoonsa kuuluu ymmärrys lasten kehityksestä, lasten 

oppimistavoista ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. He osaavat asettaa yksityiskohtai-

sia kehitystavoitteita sekä ryhmille että yksittäisille lapsille ja ohjata lapsia saavuttamaan 

tavoitteensa. He pystyvät toimimaan ammattitaitoisesti yhteistyössä huoltajien ja muiden 

kasvattajien kanssa.    

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tiedon rakentaminen on toiminnallinen 

prosessi, johon vaikuttavat oppijan aikaisempi tieto, kokemukset ja oppimistilanne. Ti-

lannesidonnaisuus, asiayhteys ja oppijan oma suhtautuminen oppimiseen vaikuttavat 

siihen, miten hyvin ja minkälaiseksi opittava tieto rakentuu oppijan mielessä. Toiminta on 

olennaista uuden asian oppimisessa, sillä ainoastaan oppijan omat kysymykset, ongel-

manratkaisutapahtumat ja ymmärtäminen ohjaavat tietoa niin, että siitä voi muodostua 

opittu taito. Oppiminen on konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä hyvin subjektiivinen 
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kokemus, mutta silti oppimiseen vaikuttavat oppimistilanteet eli vuorovaikutus ympäris-

tön kanssa. (Pylkkä 2014) 

 

Konstruktivistinen oppiminen käsityksenä on syntynyt erityisesti matemaattisten alojen 

ja tietotekniikan opetuksen ja oppimisen tutkimisen tuloksena. Siitä ei kuitenkaan ole 

pystytty rakentamaan yhtä yhtenäistä mallia, vaan teorioita ja suuntauksia on useita. Yh-

tenäistä konstruktivismin suuntauksille on ajatus tiedon rakentumisesta niin, että oppi-

misprosessin aikana vanha ja uusi tieto rakentuvat uudeksi taidoksi toiminnan seurauk-

sena. Erityisesti konstruktivismissa korostetaan oppijan aktiivisuuden merkitystä erotuk-

sena käsityksiin oppimisesta passiivisena tiedon vastaanottamisena. (Heikkilä 2006: 60-

62.)   

 

Mediakasvatuksen tai tieto- ja viestintäteknologian opeteltavat asiat ja opetustavat ovat 

vain yksi osa-alue esiopettajien tietotaidosta, ja kaikilla heistä on jo sekä kokemusta että 

mahdollisesti koulutusta niistä. Opettajat ovat itse rakentaneet omaa ammattiosaamis-

taan koko opiskelu- ja työuransa aikana sekä yksin että työyhteisönsä kanssa. Osaami-

sen lisääntymiseen ovat kuitenkin vaikuttaneet työympäristö, käytettävissä olevat koulu-

tusmahdollisuudet, oma suhtautuminen mediakasvatukseen ja työyhteisön tai esimiehen 

suhtautuminen asiaan. Näiden tekijöiden vuoksi joidenkin esiopettajien taidot ovat saat-

taneet jäädä vähäisemmiksi kuin toisten.    

 

Esiopettajan ammatillinen kehittyminen on siis jatkuvaa subjektiivista oppimisprosessia 

vuorovaikutuksessa työyhteisön ja muun ympäristön kanssa. Se voi olla suunniteltua, 

yhteisöllistä, omaehtoista tai suunnittelematonta kehittymistä. Oppimisen tavoista, tavoit-

teista ja määrittelyistä riippumatta on hyvä huomata että oppimiseen vaikuttavat asiat, 

kuten ympäristö tai tunteet voivat myös estää oppimisprosessia.  

 

Lähes kaikessa tutkimus- ja kehittämistyössä ihmisten oletetaan toimivan ongelmatto-

mana, päämäärätietoisena ja aktiivisena toimijana. Kaikkien ihmisten oletetaan olevan 

itsenäisiä ja vahvasti sosiaalisia yksilöitä, joilla ei ole tunteita, heikkouksia tai henkilökoh-

taisia hankaluuksia prosessien edetessä. Varila (2006) ihmetteleekin, minne on kadon-

nut inhimillinen ihmiskuva, kun pyritään kuitenkin kehittämään ihmistenvälistä toimintaa. 

Hän on tutkinut erilaisten tunteiden vaikutusta oppimiseen ja kehittämistyön etenemi-

seen. Esimerkiksi ylpeyden tunne liittyy oppimisprosessin etenemiseen, mutta se voi olla 

silti ristiriidassa organisaation sisäisen kulttuurin sallimien tunteiden kanssa. Vaikka 
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työntekijä olisikin ylpeä omasta oppimisestaan, sen ilmaiseminen voi aiheuttaa työyhtei-

sössä negatiivisen palautteen, ja vähentää oppimisen motivaatiota tai jopa estää sen. 

Oman henkilökohtaisen oppimisprosessin sijaan ihmisellä saattaakin olla suurempi tarve 

selviytyä työelämästä ja kehittämistyöstä ilman ristiriitoja työyhteisön kanssa ja tuotta-

matta häpeää itselle tai kollegoille. (Varila 2006: 102-105)  

 

4.1.1 Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 

 

Pragmaattinen konstruktivismi on yksi konstruktivismin suuntauksista, joka korostaa eri-

tyisesti ympäristötekijöiden merkitystä ajattelutavan muutokselle eli oppimiselle. Sen pe-

rusoletuksena on ihmisen kognitiivinen, eli tiedollinen ja ajatuksellinen toiminta, joka 

muuttuu tilanteiden ja ympäristön muutosten vaikutuksena. Ihminen huomaa omat ole-

massa olevat tietonsa ja käsityksensä riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi uudessa tilan-

teessa, jolloin oppiminen käynnistyy. Olennaisena tekijänä oppimiselle nähdään ihmisen 

oma aktiivinen toiminta vuorovaikutuksessa muuttuvan ympäristön kanssa ja reflektiivi-

nen asenne omaa osaamista kohtaan. (Heikkilä 2006: 67-70) 

 

Esiopettajan ammatillinen kehittyminen ei siis ole pelkästään uusien asioiden oppimista. 

Oppimisen tilannesidonnaisuus voi liittyä vaikka ammatillisiin kohtaamisiin tai ammatti-

taitovaatimusten muutoksiin. Työssä voi saada palautetta tai kritiikkiä, joka pysäyttä-

mään pohtimaan omia toimintatapojaan. Esiopetusryhmän valtakunnallisiin tavoitteisiin 

saatetaan lisätä osa-alue, jonka kanssa on joutunut vain vähän tekemisiin. Silti ammatil-

lisuus on jo niin vahvaa, ettei sitä itseään tarvitse kyseenalaistaa. On kysymys enem-

mänkin uudistavasta oppimisesta, eli vanhan tiedon uudelleen jäsentämisestä ja uuden 

lisäämisestä sen joukkoon osaamisen kokonaisuudeksi.   

 

Uudistavan oppimisen olennainen tekijä on reflektiivisyys ja erityisesti kriittinen itse-

reflektio. Mezirowin (1995) mukaan reflektio on eräänlaista jatkuvaa mielensisäistä mer-

kitysten tulkintaa ja niiden muokkaamista. Suuntaamme kaikkea toimintaamme, ajatte-

luamme ja ymmärtämistämme asioille ja kokemuksille antamiemme merkitysten mukai-

sesti. Oppiminen on käytännössä prosessi, jossa muokkaamme uudelleen asioille tai 

kokemuksille antamiamme merkityksiä ja toimimme, ajattelemme ja ymmärrämme lo-

pulta niiden perusteella uudella tavalla. Reflektio on kriittistä silloin, kun kyseenalais-

tamme oman toimintamme perusteella olevia ennakko-olettamuksia ja ajatuksia. Kriitti-

nen reflektio toimii oppimisen alkuunpanijana ja edistäjänä, sillä sen perusteella ihminen 

kysyy itseltään: Mitä teen väärin ja miksi? Vasta kun oman osaamisen on huomannut 
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epätäydelliseksi, on mahdollista täydentää sitä uudella tiedolla, uusilla ajattelutavoilla ja 

uudenlaisella toiminnalla. (Mezirow 1995: 17-37) 

 

Esiopettajan ammatillinen kehittyminen on sidoksissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen 

yleisiin teorioihin, niihin liittyvään tutkimukseen ja niistä muodostettuihin tavoitteisiin. Tut-

kimusta ja kehittämistä tehdään kuitenkin paljon ja uusia teorioita, käytäntöjä ja malleja 

luodaan erilaisten hankkeiden kautta jatkuvasti. Hyviä käytäntöjä tuodaan organisaatioi-

den tietoisuuteen enemmän kuin tarpeeksi, ja suuri osa niistä jää hyödyntämättä. Syitä, 

miksi uudet ideat eivät aina siirry käytäntöön, voi olla erilaisia. Oppimiselle ei anneta 

tarpeeksi resursseja, käytännön opettaminen jää pintapuoliseksi tai sen sisältöjä ei pys-

tytä sopeuttamaan uuteen ympäristöön. (Arnkil 2008: 63-67)  

 

Oppimisprosessin ja kriittisen itsereflektion kannalta on huomattava, että kaikki oppimi-

nen ei edesauta ammatillista kehittymistä, vaikka se siihen tähtäisikin. Kehittämistyötä 

suunniteltaessa ja toteutettaessa ajatellaan usein, että oppimisprosessi on aina eteen-

päin vievää, suuntautuu asetettuihin tavoitteisiin tai on tehokkuutta lisäävää. Kriittisessä 

itsereflektiossakin ajatellaan, että ennakko-olettamuksien uudelleentulkinta johtaa kehit-

tymiseen ja ymmärryksen lisäämiseen. On silti mahdollista, että ammatillinen kehittymi-

nen ja kritiikki kääntyvät jossain vaiheessa itseään vastaan. Opettaja saattaa luopua hy-

västä ja toimivasta käytännöstä, koska hänelle tarjotaan näennäisesti parempaa vaihto-

ehtoa, jota ei kuitenkaan ole arvioitu riittävästi tai kokeiltu autenttisessa ympäristössä. 

Mikään ei siis takaa, että uusi menetelmä välttämättä toimii paremmin kuin aiemmin käy-

tössä ollut.    

 

4.1.2 Paras paikka ammatilliselle oppimiselle on työ 

 

Kokenut esiopettaja osaa työnsä. Hänelle on muodostunut työvuosien aikana niin vah-

vaa ammatillista osaamista, että osaaminen on automatisoitunut ja oppiminen on vähen-

tynyt. Pragmaattisen konstruktivismin mukaan oppiminen vaatii automatisoituneiden kä-

sitysten ja mallien osittaista purkamista, jotta uutta tietoa voi käsitellä. Kun vanhaa auto-

matisoitunutta käsitteistöä ja merkityssisältöä purkaa, voi uuden tiedon ja taidon jäsentää 

osaksi uudistunutta ammatillisuutta. Prosessi vaatii kuitenkin paitsi tietoista oppimista, 

myös toiminnallista opettelua ja kriittistä itsereflektiivisyyttä. (Heikkilä 2006: 64-65; Me-

zirow 1995: 17-37.)  
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Oppiminen vaatii siis omien toimintatapojen, merkitysten ja motivaatioiden kyseenalais-

tamista. Vaikka esiopettaja onkin vahva ammattilainen, hänen täytyy pystyä tunnista-

maan niitä osa-alueita joissa hän kaipaa lisää ammatillista osaamista. Hänen on pystyt-

tävä myös asettamaan itselle mielekkäitä oppimisen tavoitteita niiden suhteen. Voi olla, 

että se vaatii oman ammatillisuuden kyseenalaistamista kriittisen itsereflektion avulla, ja 

nöyryyttä uuden asian oppimisen edessä. Oppimaan oppiminen on kuitenkin taito, jota 

voi harjoittaa, jolloin tiedon prosessointi ja uusien taitojen oppiminen käyvät helpom-

maksi (Heikkilä 2006: 65).  

 

Helpoiten oman ammatillisen osaamisen kyseenalaistaminen, pohtiminen ja uuden op-

piminen tapahtuu siinä ympäristössä, missä sitä harjoitetaankin. Erityisesti silloin kun 

oppiminen on organisaatioon liittyvää tavoitteellista kehittämistoimintaa, todellisten on-

gelmien, tilanteiden ja tilojen käyttö helpottaa oppimiseen liittyvän uudenlaisen merkitys-

sisällön omaksumista. Terminologia on tuttua, toimintatavat ovat käytännönläheisiä ja 

ongelmanratkaisut tehdään työelämälähtöisesti. Ammatillisen kehittymisen kannalta on 

järkevää, että oppiminen tapahtuu tavoitteiden kannalta mahdollisimman relevanteim-

massa ympäristössä. (Pohjonen 2005: 98-102) 

 

Työpaikka voidaan nähdä hyvänä oppimisympäristönä, koska siellä vastaan tulevat on-

gelmatilanteet ovat autenttisia, ja niiden ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä työyhteisön 

kanssa. Työssä oppiminen on myös aktiivista toimintaa ja työntekijällä on mahdollisuus 

käyttää työpaikalta löytyvää välineistöä oppimisensa tukemiseksi. Kun työpaikka määri-

tellään oppimisympäristöksi, työntekijästä tulee automaattisesti aktiivinen oppija joka ha-

kee tietoa ja tekee ongelmanratkaisuja ammatillisten sisältöjen perusteella. (Heikkilä 

2006: 278-279)   

 

Työssä oppiminen vaatii kuitenkin aikaa. Esiopettajien työhön kuuluvat esiopetusryhmän 

toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, lapsiryhmän ja lasten havainnointi ja arviointi 

sekä dokumentointi, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, tiiminvetäjänä toimiminen ja 

kymmenittäin muita vastuualueita jotka liittyvät päiväkodin, koulun tai työyhteisön toimin-

taan. Tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten ja laitteiden käyttämisen harjoittelu vaa-

tii sitä, että niitä pystyy opettelemaan, testaamaan ja arvioimaan rauhassa, ennen kuin 

niitä käyttää yhdessä lasten kanssa Tiimin kanssa yhteistyössä toimiminen onnistuisi, 

mikäli muutkin kuin esiopettaja olisi koulutettuja laitteiden ja sovellusten käyttöön, mutta 

näin ei ole. Sekä pedagogisille ict-mentoreille että muille esiopettajille tulisi olla oppimi-

sen takaamiseksi riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia itse asian opetteluun. 
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4.1.3 Yhdessä tutkimalla kehittyy työssään 

 

Leena Piha ja Päivi Pynnönen (2007) keräsivät ammatillisten oppilaitosten opettajien 

näkemyksiä oppimisesta ja eri menetelmien hyödyntämisestä opetuksessa. Tärkeinä 

lähtökohtina oppimiselle opettajat pitivät tärkeinä opiskelijaryhmien yhteistä kieltä ja kä-

sitteistöä sekä kaikkien opiskelijoiden tietojen lähtötason kartoittamista. Heidän mu-

kaansa tutkivan oppimisen avulla on mahdollista sekä yhtenäistää oppilaiden käsitteis-

töä, tarjota havainnollistamisen ja konkreettisten esimerkkien kautta mahdollisuus sub-

jektiiviseen oppimiskokemukseen ja tuottaa ammatillista, yhteisöllistä ongelmanratkaisu-

kykyä. (Piha ja Pynnönen 2007: 52-56) 

 

Tutkivaa oppimista käytetään usein ammatillisten ryhmien opetusmenetelmänä. Mene-

telmässä tuodaan opiskelijaryhmälle käytännönläheisiä, ammattiin liittyviä ongelmatilan-

teita, joita ratkaistaan yhdessä pohtien ja keskustellen. Ongelmia voidaan nostaa opis-

kelijoiden omista kokemuksista tai tuoda esimerkkitapauksina alan muilta toimijoilta. Tut-

kivassa oppimisessa tärkeintä ei ole lopputulos, vaan vuorovaikutusprosessi. Ammatilli-

sen ongelmanratkaisun aikana opiskelijoiden ammatillinen osaaminen nousee esiin, sitä 

jaetaan rakentavasti ja tavoitteellisesti ja lopulta sen toimivuutta arvioidaan sekä yh-

dessä että yksilöllisesti.     

 

Tutkivassa oppimisessa tuetaan subjektiivista oppimisprosessia yhteisöllisen ongelman-

ratkaisun keinoin. Ideaalitilanteessa tutkivan oppimisen menetelmillä voidaan yhdistää 

yksilöiden ammatillinen osaaminen, itsereflektiivisyys ja oppimisprosessi vertaisryhmän 

muiden jäsenten kanssa niin, että syntyy ammatillista ongelmanratkaisukykyä ja par-

haimmillaan jaettua asiantuntijuutta. Tutkivaa oppimista voi tapahtua missä tahansa, ja 

oppimistilanne voi olla täysin opettajan ohjaama tai sitä voidaan tehdä työyhteisössä 

konkreettisen ongelman ratkaisemiseksi. Olennaista on kuitenkin oppimisen sitominen 

käytännön kontekstiin ja ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja sii-

hen kannustaminen. (Ranne 2006: 42-60; Kalli 2006: 38)  

   

4.2 Mentorointi tukee ja ohjaa oppimista 

 

KETO-hanke oli Espoon kaupungin sisäisesti suunniteltu koulutusohjelma, joka tähtäsi 

esiopettajien ja perusopetuksen opettajien ammatillisen kehittymisen vahvistamiseen 

pedagogisessa mediakasvatuksessa. Vaikka KETO-hanke on virallisesti päättynyt, kou-

lutuksen käyneiden esiopettajien työ jatkuu. Heistä on tullut nyt mediakasvatuksen ja 
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tieto- ja viestintäteknologian mentoreita. Heidän vastuullaan on siirtää koulutuksesta ja 

kokemuksesta saatu tietotaito muiden esiopettajien käyttöön. 

 

Menetelmänä käytetään suurimmaksi osaksi vertaisryhmämentorointia, mutta jonkin ver-

ran myös henkilökohtaista mentorointia, tosin sen väljemmässä merkityksessä. Käytän-

nössä mentorointi toimii Espoossa niin, että yksi pedagoginen ict-mentori on saanut vas-

tuulleen kaksi tai kolme esiopetusryhmää. Hän kartoittaa heidän tarpeitaan ja toiveitaan 

mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian oppimisen suhteen, järjestää yhdessä 

muiden alueen mentoreiden kanssa vertaisryhmälleen opetustapaamisia, ja mahdolli-

suuksien mukaan myös henkilökohtaisia mentorointikäyntejä. Tärkeää on vertaisryhmän 

verkostoituminen niin, että kaikki mentorit ja mentoroitavat esiopettajat voivat olla yhtey-

dessä toisiinsa tavalla tai toisella oppimisen edistämiseksi. 

 

4.2.1 Mentorointi muotoutuu työelämälähtöisesti 

 

Mentorointityö on yksi vanhimpia ammatillisen kehittämisen menetelmiä. Se pohjautuu 

mestarin ja oppipohjan idealle ja on ollut käytössä kautta työelämän historian aina hie-

man eri nimikkeillä. Oppipoika-mestari, mestari-kisälli, oppisopimusopiskelija-ohjaaja, 

aktori-mentori-työparimallit hyödyntävät kaikki samaa työssäoppimiseen perustuvaa me-

netelmää. Menetelmässä kokenut ammattilainen, mentori, ohjaa kokemattomampaa kol-

legaansa, aktoria, ammatillisessa kehittymisessä. (Kupias ja Salo 2014: 12-14) Mento-

rointi voi sopia esimerkiksi uran alkuvaiheeseen, opiskelun työharjoitteluun, työhön pe-

rehdyttämiseen tai toimenkuvan muutokseen, riippuen aktorin ja organisaation tarpeista.  

 

Mentorointia voi tehdä aktori- tai mentorilähtöisesti. Aktorilähtöisessä mentoroinnissa 

työyhteisössä valitaan kehittymisen tarpeessa olevat, innokkaat henkilöt ja heille nime-

tään sopivat mentorit. Lähtökohtana ovat aktorien tarpeet, tavoitteet ja kiinnostuksen 

kohteet ja tavoitteena heidän kehittymisensä ja oppimisensa mentorien avustuksella. 

Mentorilähtöisessä mentoroinnissa, jota Espoon kaupunki pedagogisten ict-mentoreiden 

kanssa käyttää, lähtökohta on päinvastainen. Tiettyjen henkilöiden tietotaito ja osaami-

nen halutaan saada tehokkaammin organisaation käyttöön, jolloin heidät nimetään men-

toreiksi. Aktorit valitaan luonnollisesti siitä joukosta, jolle mentoreiden opit halutaan 

saada jaettua. (Kupias ja Salo 2014: 23-26) Pedagogisilla ict-mentoreilla on suuri joukko 

aktoreita, koska heidän tavoitteenaan on jakaa tietotaitoaan kaikille Espoon esiopetus-

ryhmien opettajille.  
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Pedagogisten ict-mentorien työ on oikeastaan perehdytysmentorointia. Perehdytysmen-

toroinnissa uutta työtä opetteleva työntekijä perehtyy työn vaatimuksiin henkilökohtaisen 

mentorin opastuksella. Keskiössä on mentorin osaaminen ja hiljainen tieto, joiden avulla 

aktorien ammatillinen osaaminen kehittyy. (Kupias ja Salo 2014: 34-36) Vaikka pedago-

giset ict-mentorit eivät ole ohjaamassa esiopettajia täysin uuteen työhön, he perehdyttä-

vät näitä uuteen työmenetelmään ja uusien työvälineiden käyttöön vanhassa työympä-

ristössä. 

 

4.2.2 Mentorointi kannattaa suunnitella etukäteen 

 

Monissa yrityksissä ja organisaatioissa suunniteltu mentorointiohjelma on yksi tapa oh-

jata henkilökunnan ammatillista kehittymistä strategisesti mietittyyn suuntaan. Suunni-

teltuun mentorointiohjelmaan palkataan tavallisesti ammatillisesti erikoistunut koordi-

naattori, joka vastaa mentorien mahdollisesta kouluttamisesta sekä mentori-aktori-pa-

rien luomisesta ja yhteistyön käynnistämisestä. Mentorointiohjelmilla on usein aikaraja, 

jonka jälkeen mentori-aktori-parien toiminta joko loppuu tai jää toimijoiden omalle vas-

tuulle (Kupias ja Salo 2014).   

 

Mentoroinnin käyttäminen mediakasvatuksen opettamisessa on toimiva idea, sillä men-

toroinnin toimintatapa perustuu aikuisille tyypillisten oppimistapojen hyödyntämiseen. 

Mentoroinnin pitäisi olla kuitenkin vapaaehtoista ja siinä on oletuksena aktorin oma toi-

minta ja oivaltaminen, ei ainoastaan tiedon siirtäminen toiselle ihmiselle. Yleensä men-

toroinnissa oppimisaikataulua ei ole erikseen määritelty, vaikka mentoroinnille määrät-

täisiinkin aikaraja, vaan aktori voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Lisäksi mento-

rointiin liittyy vahvasti oman oppimisen tai kehittymisen tarve. (Juusela 2010: 5.) 

 

Espoossa esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien muutokset aiheut-

tivat selkeän osaamisvajauksen esiopettajien tietotaidossa. Pedagogisten ict-mentorien 

valmistuttua organisaatiossa käynnistettiin erillinen mentorointiohjelma, jolloin useampi 

pienryhmä aloitti mentoroinnin samanaikaisesti ja on jatkanut sitä yli vuoden ajan. Use-

amman henkilön samanaikainen mentorointi vahvistaa tehokkaasti toivottua kulttuurin-

muutosta, ja pienryhmämentoroinnin hyödyntäminen toimii tässä tapauksessa jopa pa-

remmin kuin yksittäisten mentori-aktoriparien käyttäminen (Kupias ja Salo 2014: 75). 
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4.2.3 Ryhmämentoroinnissa vertaisryhmä on oppimisympäristö 

 

Ryhmämentorointi on yksi mentoroinnin toimintamuodoista, jota hyödynnetään erityisesti 

suunnitelluissa mentorointihankkeissa ja joka tukee erityisesti oppivan organisaation il-

mapiiriä. Ryhmämentoroinnissa on kaksi eri toimintamuotoa. Ensimmäisessä muodossa 

määritellään yksi mentori yhdelle ryhmälle, toisessa muodossa kaksi ryhmää tapaavat 

säännöllisesti toisiaan mentori-aktori-rooleissa. Mentorointiprosessin aikana ryhmään 

kuuluvat aktorit toimivat myös toistensa oppimisen vertaistukena. Ryhmämentoroinnissa 

ei välttämättä päästä yhtä syvälliseen oppimisen kokemukseen kuin kahdenkeskisessä 

mentoroinnissa, mutta sen hyötyinä ovat ajan säästäminen ja tehokkuus. (Juusela 2010: 

9-10) 

 

Päivi Kupias ja Matti Salo (2014) mainitsevat ryhmämentoroinnin hyviksi puoliksi sen, 

että useamman mentorin ja aktorin muodostamassa porukassa ideoita, kokemusta ja 

osaamista pystytään jakamaan paljon monipuolisemmin. Haasteena ryhmämentoroin-

nissa voi heidän mukaansa olla kaikkia palvelevien teemojen valinta, varsinkin jos ky-

seessä on kovin suuri ryhmä. Myöskään yhteisten tapaamisaikojen löytäminen ei suu-

relle ryhmälle ole välttämättä helppoa. (Kupias ja Salo 2014: 109)  

 

Ennen vanhaan oli tavallista, että mentori oli vanhempi ja kokeneempi työntekijä ja aktori 

häntä vastaavasti nuorempi ja uransa alkuvaiheessa. Nykyään iällä tai kokemuksella ei 

ole niin suurta merkitystä, varsinkaan silloin kun kyseessä on erikseen määritelty amma-

tillisen osaamisen osa-alue, jonka kehittymistä mentoroinnilla tavoitellaan. Nuorempi 

ammattilainen saattaa olla paljon kokeneempi ja taitavampi omassa erikoisosaamises-

saan kuin häntä vanhempi ja urallaan jo edennyt työntekijä, ja siksi aivan yhtä pätevä 

mentorin asemaan. Mentoroinnissa on silti aina kyse kahden henkilön vuorovaikutuksel-

lisesta, tavoitteellisesta suhteesta, jota ohjaavat organisaation kehittymisen tavoitteet 

(Kupias ja Salo 2014: 29-32) 

 

Mentoroinnissa on oleellista myös se, minkä teeman tai osaamisalueen suhteen amma-

tillista osaamista tarkastellaan. Vertaisryhmämentoroinnissa ammatillista osaamista ko-

keneemmalla osallistujalla, yleensä mentorilla, on todennäköisesti enemmän, mutta se 

ei välttämättä ole ainoa merkityksellinen osaaminen ryhmässä. Nuoremmilla osallistujilla 

saattaa olla osaamista ja tietoa jollain toisella alalla, joka on aivan yhtä käyttökelpoista 

ja hyödynnettävää ryhmän oppimisen kannalta. Osaamisen pääomien suhde voi siis 
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vaihdella ryhmässä, eikä mentori välttämättä ole kokeneempi ja taitavampi kaikessa. 

(Heikkinen, Jokinen ja Tynjälä 2010: 26-27) 

 

Pedagogiset ict-mentorit ovat enemmänkin vertaismentoreita kuin vanhempia ja koke-

neempia ohjaajia. Kaikki mentoriohjelmaan osallistuvat ovat esiopetusryhmien opettajia, 

niin mentorit kuin aktoritkin. Heidän työympäristönsä ovat samankaltaiset ja työmenetel-

mänsä ja työn tavoitteet nousevat samasta opetussuunnitelmasta. Joillakin esiopettajilla 

voi olla työvuosia tai kokemusta enemmän kuin toisilla, mutta Päivi Kupiaksen ja Matti 

Salon (2014) mukaan vertaismentoroinnissa on ideana, että kaikilla osapuolilla on osaa-

mista jonka suhteen he voivat toimia mentoreina toisille. Olennaista ei olekaan, onko 

toinen seniori tai juniori, vaan se että omaa osaamista pääsee peilaamaan toisen osaa-

mista vasten. (Kupias ja Salo 2014: 30-32).  

 

Pedagogiset ict-mentorit toimivat ainakin aluksi perehdyttäjinä uusien tieto- ja viestintä-

teknologisten menetelmien suhteen, mutta melko pian voi olettaa että ryhmämentorointi 

siirtyy vertaistuellisen oppimisen puolelle. Osa esiopettajista oppii ja pystyy hyödyntä-

mään pedagogisten ict-mentoreiden tuomia toimintamalleja nopeammin kuin toiset, joten 

myös he voivat jatkossa toimia vertaismentoreina ryhmässä ja jakaa omia kokemuksi-

aan. 

 

Kun kyseessä on vertaismentorointi tai vertaisryhmämentorointi, oppimisen ei katsota 

tapahtuvan siirtämällä tietoa mentorilta aktorille, vaan toiminta perustuu konstruktivisti-

seen oppimiskäsitykseen. Vertaisryhmässä jokainen muodostaa omat käsityksensä ja 

oppii omien taustaolettamustensa pohjalta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. Niinpä vertaismentoroinnissa aktorin käsite onkin hankala. Aktori viittaa noviisiin 

tai aloittelijaan, vaikka vertaisryhmässä mentorit ja aktorit ovat tasavertaisessa suh-

teessa ja tavoitteena on yhteisen tiedon kartuttaminen. (Heikkinen, Jokinen, Markkanen 

ja Tynjälä 2012: 79; Heikkinen, Jokinen ja Tynjälä 2010: 50-51) 

 

4.2.4  Organisaatiossa on luotava tilaa mentorointityölle 

 

Päivi Kupiainen ja Matti Salo (2014) toteavat, että mentorointiprosessi onnistuu parhai-

ten, mikäli sitä tuetaan jollakin tavalla. Tuki voi olla joko organisaation sisäistä tai ulko-

puolelta hankittua ja sitä voi olla monenlaista. Erityisesti silloin, kun osallistujat ovat en-

simmäistä kertaa mukana mentorointiohjelmassa, erilaisista tukitoimista on hyötyä. Tuen 
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tarve riippuu myös mentoroinnin tavoitteista. Tukitoimia voi olla erilaisia. Mentoreita voi-

daan valmentaa tehtäväänsä koulutuksen avulla, mentorointiohjelmalle voidaan organi-

saatiossa määritellä aloitus- puoliväli- ja lopetustapaamiset tai mentoroinnille voidaan 

nimetä organisaatiosta erillinen tukihenkilö. (Kupias ja Salo 2014: 73,83, 95-98) 

 

Sekä ryhmä- että yksilömentoroinnin tukeminen vaatii organisaatiotason suunnittelua ja 

tavoitteiden asettamista. Organisaation johdon tehtävänä on kohdentaa mentoritoiminta 

sellaisiin työyhteisöihin, joissa ammatillisen kasvun vaatimukset ovat kiristyneet tai joihin 

alalla tapahtuvat muutokset erityisesti vaikuttavat. On tärkeää, että johto määrittelee 

mentorointitoiminnalle selkeät tavoitteet ja vision, joihin mentorit ja aktorit pystyvät sitou-

tumaan. Tavoitteiden viestintä työyhteisöille ja esimiehille on myös olennaista. (Virtain-

lahti 2009: 162-163)  

 

Pedagogisten ict-mentorein tavoitteet ovat selkeät, mutta myös hyvin väljät. Tavoitteena 

on jakaa KETO-hankkeen koulutuksesta saatu tietotaito ryhmiin kuuluville esiopettajille. 

Kun tavoite on jätetty väljäksi, on hankalaa määritellä, milloin se on saavutettu. Mikä on 

esiopettajien riittävä tietotaito tieto- ja viestintäteknologiassa tai mediakasvatuksessa ja 

millä sitä voidaan arvioida mentoroinnin aikana? Selkeämmät tavoitteet ja niiden arvioin-

tikriteerit pitäisi määritellä organisaation johdon puolelta ja tuoda ne mentorein ja akto-

rien näkyville.   

 

Mentorointiparien tai -ryhmien toiminnalle asetetaan suunnitelluissa mentorointiohjel-

missa aikaraja, jotta ammatillinen kehittyminen ei perustuisi riippuvuussuhteeseen. Ai-

karajan lisäksi määritellään tarpeellinen määrä tapaamisia, joille mentori suunnittelee ta-

voitteet ja aiheet. Tapaamisia on yleensä 8-10 vuoden aikana ja niiden ideana on kon-

sultoiva keskustelu, mutta mentori voi myös antaa aktorille tehtäviä tai tavoitteita seuraa-

vaksi keskusteluajaksi. (Juusela 2010: 12-13.) 

 

Pedagogiset ict-mentorit sopivat yhteisten tapaamisten aikataulun yhdessä esiopetta-

jista koostuvan vertaisryhmänsä kanssa, mutta mentoroinnille ei ole annettu mitään sel-

keää aikarajaa. Tapaamisia ei ole kovin usein, joten oppiminen jää paljon aktorien oman 

aktiivisuuden varaan, mutta toisaalta näin tarjotaan hyvä työssäoppimisen mahdollisuus 

ja ryhmäläisillä on muitakin keinoja pitää yhteyttä kuin tapaamiset.  Mentorit ottavat huo-

mioon omien aktoriensa tarpeet kartoittamalla vertaisryhmän toiveita ja tarpeita tapaa-

missisältöjen suhteen ennen tapaamisten aloittamista. Näin aktorit pääsevät jossain 
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määrin ohjaamaan mentorointia ja omaa oppimisprosessiaan. Mentorilla on mahdolli-

suus tukea juuri niitä oppimisen osa-alueita joita vertaisryhmä kokee tarpeelliseksi.  

 

Organisaation esimiehen rooli on mentoritoiminnan tukemisessa tärkeä, vaikka esimies 

ei itse toimisikaan mentorina tai aktorina. Esimiehen täytyy omalta osaltaan ymmärtää 

mentoroinnin merkitys sekä työntekijöiden ammatillisen kehittymisen välineenä että sen 

hyöty koko työyhteisölle. Hänen tehtävänään on pilkkoa johdolta tulevat strategiset ta-

voitteet oman organisaationsa kannalta mielekkäiksi osa-alueiksi ja kohdentaa resurssit 

niiden mukaisesti ryhmä- ja yksilötavoitteiksi. Mentorin kokemuksen ja tietotaidon hyö-

dyntäminen koko työyhteisölle on mahdollista kannustavan esimiestyön avulla. Esimies 

voi kannustavalla asenteella ja esimerkillä luoda mahdollisuuksia lisätä koko työyhteisön 

ammatillista kehittymistä. On esimiehen luomasta henkilöstörakenteesta kiinni, jous-

taako työyhteisön aikataulu niin että mentoritapaamiset mahdollistuvat. On esimiehen 

luomasta työkulttuurista kiinni, jaetaanko mentoritoiminnasta saatua tietotaitoa koko 

henkilöstölle. On esimiehen asenteesta kiinni, arvostetaanko ammatillista kehittymistä ja 

työssäoppimistoimintaa työyhteisössä. (Virtainlahti 2009, 164-165) 

 

4.3 Mediakasvatus ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 

 

Lasten mediakasvatus ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa on 

koko KETO-hankkeen, opetuksen ammatillisessa kehittämisessä ja tämän opinnäyte-

työn ydin. Mediakasvatuksen uudelleen määrittely, sen lisääminen esiopetusryhmissä, 

ja tavoitteeksi asettaminen ovat nostaneet sen sekä esiopetuksen että varhaiskasvatuk-

sen tärkeäksi oppimiskokonaisuudeksi.  

 

Mediakasvatus tarkoittaa tarkoituksellista opettamista ja yhdessä oppimista, jonka avulla 

lapsista ja nuorista harjaannutetaan aktiivisia, tietoisia ja kriittisiä median käyttäjiä. Media 

tässä yhteydessä tarkoittaa kaikkea ei-kasvokkain tapahtuvaa viestintää ja vuorovaiku-

tusta. Usein median välineenä käytetään jotain laitetta tai viestintäkeinoa. Systemaatti-

nen ja suunniteltu mediakasvatus lisää lasten mediataitoa, joka puolestaan toimii suo-

jana median haitallisilta vaikutuksilta. (Korhonen 2010: 22) 
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4.3.1 Mediakasvatuksen aseman muuttuminen 

 

Mediakasvatuksen ja mediakulttuurin lisääminen esiopetusryhmiin ja varhaiskasvatuk-

seen ei ole ongelmatonta. Nyt esiopetusryhmissä ollaan kuitenkin tilanteessa, että tieto- 

ja viestintätekniikka ja mediakasvatus on nostettu huomattavan suureen asemaan vel-

voittavissa opetussuunnitelmissa. Esiopetusryhmät ja varhaiskasvatusryhmät joutuvat 

nyt arvioimaan omaa mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian määräänsä sekä 

kasvattajien osaamista ja asenteita niitä kohtaan. 

  

Jyrki Reunamo (2014) selvitti varhaiskasvatuksen kehittämiskohteita ja kiinnitti huomiota 

mediakasvatuksen vähäiseen osuuteen varhaiskasvatuksen orientaatioissa. Orientaa-

tiot ohjasivat esiopetusta ja varhaiskasvatuksen toimintaa edellisissä opetussuunnitel-

missa. Hänen tekemäänsä tutkimukseen osallistuneista päiväkodeista vain murto-

osassa mediakasvatus nähtiin olennaisena osana varhaiskasvatusta. Esimerkiksi yli 

puolet (58%) 3-5 vuotiaiden lasten ryhmistä vastasi kielteisesti, kun kysyttiin käsitel-

läänkö mediakasvatusta ryhmässä runsaasti. Reunamo esitti kuitenkin, että median kä-

sittely jo päivähoitoikäisenä on tarpeen: 

 

Kun media on osa lasten elämää, tulisi lasten jo varhain harjaantua sen tarjoamiin mahdol-

lisuuksiin ja sudenkuoppiin niin vuorovaikutuksessa, tiedon rakentamisessa kuin merkityk-

sen tuottamisessakin. (Reunamo 2014: 165) 

 

Reunamo visioi erilaisia mediakasvatuksen muotoja, jotka soveltuisivat jo kaikkein pie-

nimpienkin lasten käyttöön päivähoidossa. Vanhempien lasten kanssa mediasisältöjen 

työstämiseen voisi käyttää jo haasteellisempiakin menetelmiä ja arvioinnin merkitys li-

sääntyisi. Hänen mielestään mediasisältöjen tuottaminen on itsessäänkin monipuolinen 

ja luova prosessi ja toiminnallisuuden kautta voitaisiin harjaannuttaa monia aisteja ja tai-

toja yhdessä lasten kanssa. (Reunamo 2014: 164-165.) 

 

Mediakasvatuksen vähäisyyttä aikaisempien vuosien varhaiskasvatus- ja esiopetusryh-

missä selittää se, ettei se ollut niin suuressa roolissa aikaisemmissa varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisissa suunnitelmissa tai esiopetussuunnitelmissa kuin tällä hetkellä. Nyt tuo 

puute tulisi kuitenkin korjata kaikissa ryhmissä. 
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4.3.2 Tieto- ja viestintäteknologian ja mediakasvatuksen suhde 

 

Mediakasvatuksen käsitteistön rinnalle, osaksi lasten kasvatustavoitteita on nostettu 

myös tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Käytännössä kyseessä on uudenlaisen 

opetusteknologian hyödyntäminen ja sen käytön opettaminen alle kouluikäisten lasten 

ryhmissä. Opetusteknologia ja tekniikka ovat eri käsitteitä. Tekniikka-käsite sisältää eri-

laiset laitteet, koneet ja menetelmät jotka liittyvät opettamiseen tai mihin tahansa muu-

hun aiheeseen. Kun teknisiin laitteistoihin lisätään järjestelmät, käyttösovellukset ja eri-

laiset käyttökulttuurit, puhutaan teknologiasta. Opetusteknologia sisältää siis tekniset lai-

teet ja niihin liittyvät opetukselliset sisällöt, opetuskulttuurin, menetelmät ja erilaiset so-

vellukset. (Merilampi 2014: 107-108)   

 

Mediakasvatus on käsitteenä paljon laajempi kuin tieto- ja viestintäteknologia. Niitä on 

silti turha yrittää erottaa toisistaan, sillä jo terminologisestikin tieto ja viestintä kuuluvat 

mediakasvatukseen, joten niin kuluu myös niiden tuottamiseen ja vastaanottamiseen 

käytettävä teknologiakin. Merilammen (2014) mukaan tämän päivän mediakasvatus voi-

daankin jakaa kolmeen yhtä merkitykselliseen osa-alueeseen: journalismin ja yhteiskun-

nan lähestymistapaan, taidekasvatukselliseen painotukseen sekä tieto- ja viestintätek-

niikan lupauksiin. (Merilampi 2014: 112)  

   

4.3.3 Mediakasvattajien osaamisen taso vaihtelee  

 

Lasten mediabarometristä vuodelta 2013 käy ilmi, että erilaisten digitaalisten laitteiden 

käyttö on osa lasten perusarkea jo aivan parivuotiaasta. Esikouluikäisten lasten median 

ja digitaalisten laitteiden käyttö on jo lähes samalla tasolla kuin aikuisten. Esikouluikäi-

sille, eli 6-7-vuotiaille lapsille hankitaan usein oma jo puhelin, he käyttävät luontevasti 

kosketusnäyttötietokoneita ja osaavat jotenkuten toimia internetissä, jossa katsovat pää-

sääntöisesti videoita ja pelaavat. Viihdepelaaminen on osa jo 3-4 vuotiaidenkin lasten 

arkea vanhempien kännyköiden avulla. Lisäksi mediabarometrista käy ilmi, että vanhem-

mat ovat enää harvoin tietoisia siitä, mitä lapset internetissä pelaavat. Tämä koskee eri-

tyisesti esikouluikäisiä lapsia. Vanhempien aika, taidot tai kiinnostus eivät enää kohtaa 

lasten maailmaa internetissä. (Suoninen 2013)     

 

Esiopettajien, samoin kuin muun varhaiskasvatushenkilöstön, tehtävä on kehittää lap-

sille monipuoliset tieto- ja viestintätaidot sekä alustava mediasivistys yhteistyössä lasten 
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vanhempien kanssa. Käytännössä esiopetuksen rooli mediakasvatuksessa on, että 

siinä, missä vanhempien aika tai tieto loppuvat, opettajilta löytyisi vielä molempia.  

 

Lasten ei voi olettaa, että lapset oppivat median ja teknologisten sovellusten parissa toi-

miessaan itse miten esimerkiksi yksityisyys, identiteetti, tekijän oikeudet tai muut digitaa-

liseen kanssakäymiseen liittyvät reunaehdot toimivat. He eivät ymmärrä medialukutai-

don tai digitaalisen sisällön taustalla vaikuttavia merkitystä ellei sitä heille aikuisen avus-

tuksella opeteta. (Sintonen 2012: 76) 

 

Myös uusimmassa lasten- ja nuorten mediabarometrissa todetaan, että kasvatusorgani-

saatioiden tulisi todellakin tukea vanhempia mediakasvatustyössä. 

”Erityisesti runsas audiovisuaalisten mediasisältöjen kulutus kuvaohjelmien ja digitaalisten 

pelien muodossa tulisi huomioida nykyistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa, sillä me-

dian tulkintataidot ovat tärkeitä jo alle kouluikäisille lapsille ja kasvatusorganisaatioiden tulisi 

tukea vanhempia mediakasvatustyössä.” (Suoninen 2013: 72) 

 

4.3.4 Esiopettaja ei välttämättä ole mediakasvatuksen ammattilainen 

 

Esiopettajaksi pätevöityy valmistumalla yliopistojen kasvatustieteellisestä tiedekunnasta 

tai ammattikorkeakoulusta. Mediakasvatuksen, ja erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, 

opetukselliset sisällöt, tavoitteet ja menetelmät ovat muuttuneet ratkaisevan paljon viime 

vuosina. Kymmenenkään vuotta sitten valmistuneiden sosionomien tai lastentarhanopet-

tajien koulutukseen ei kuulunut laisinkaan tai korkeintaan hyvin niukasti laaja-alaisten 

mediataitojen tai monilukutaidon käsitteitä tai käytäntöjä.  

 

Mediakasvatus on myös muuttunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana sekä pai-

notuksiltaan että merkitykseltään. Sinilampi (2014) on koonnut yhteenvedon mediakas-

vatuksen opetuksellisista sisällöistä 1970-luvulta nykypäivään. Huomioitavaa on, että tie-

totekniikka nousi mediakasvatuksen käsitteistöön vasta 1990-luvulla. (Sinilampi 2014: 

163-165) 
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Taulukko 2: Median ideologia ja sisällöt eri vuosikymmeninä (Sinilampi 2014: 164) 

Media Vuosikymmen Opetussisältö 

Media informaationa ja 

ideologiana 

1970  

joukkotiedotuskasvatus 

Lehdistö, lähinnä sanoma-

lehdet 

Media estetiikkana ja etiik-

kana 

1980  

taidekasvatus 

elokuva, televisio, video 

Media vuorovaikutuksena 1990 projektiopiskelu, 

viestintäkasvatus 

tietotekniikka  

e-oppiminen 

Media kulttuurina 2000  

mediakasvatus 

medioiden integraatio 

Yhteinen media-arki 2010 harmonisoitu media-

kasvatus 

avoimet oppimisympäristöt 

 

Opettajien kehittyminen mediakasvattajiksi on ollut pitkälti opettajan oman kiinnostuksen 

ja toimialueen koulutusmahdollisuuksien varassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

esiopettajien ja varhaiskasvattajien ammattitaidon taso vaihtelee Espoon kaupungin esi-

opetusryhmissä suuresti.  

  

4.3.5 Kasvattajilla on erilaisia asenteita mediakasvatusta kohtaan 

 

Jyri Wuorisalon (2010) mukaan mediakasvatukseen suhtaudutaan edelleen vahvasti 

puolesta ja vastaan – asenteilla. Mediakasvatuksen puolestapuhujat ovat kuitenkin vä-

hitellen samassa vahvempaa asennetta. Syyksi Wuorisalo mainitsee esimerkiksi inter-

netin käyttämisen lisääntymisen, tieto- ja viestintäpalvelujen saatavuuden helpottumisen 

ja lisääntymisen sekä opettajien oman asenteen muuttumisen. Hänen mielestään laa-

dukkaaseen mediakasvatukseen tarvitaan erityisesti opettajien kiinnostus vakiintunei-

den toimintatapojen muuttamiseen ja oma innostus viestintäteknologian hyödyntämi-

seen opetuksessa. (Wuorisalo 2010: 91-92). 

 

Mediakasvatus on perinteisesti ollut hankala aihe varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-

sessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön asenne median käyttämiseen ja mediakulttuurin 

näkymiseen lasten toiminnassa ja leikissä on usein negatiivinen. Media ja mediakulttuuri 

nähdään uhkana ”perinteiselle” kasvatustoiminnalle, vaikka se sisältyy yhä useammin 

lasten arkeen ja liittyy sekä heidän oppimiseensa että kasvuympäristöönsä olennaisesti. 

Asenteet ovatkin usein ”kokemusperäisiä”, eivätkä aina perustu tutkimustuloksiin vaan 
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liittyvät aikuisten oman osaamisen vähäisyyteen ja uuden toimintatavan omaksumisen 

hankaluuteen. 

 

Saara Salomaa (2016) pohtii tätä negatiivista asennetta, joka vallitsee edelleen monessa 

päiväkodissa ja yleensäkin aikuisten asenteissa. Mediakasvatus ja median läsnäolo 

pienten lasten kanssa samoissa tiloissa, ”samassa ympäristössä” koetaan uhkaavaksi 

ja lapsen kehitystä haittaavaksi tekijäksi. Erityisesti vanhemmat kasvattajat, jotka itsekin 

joutuvat opettelemaan uuden median kanssa toimimista, tuomitsevat helposti uudet me-

dialaitteet ja –tuotokset. Kuitenkin lähes kaikki aikuiset itse seuraavat uutisia, lukevat 

lehtiä ja käyttävät sosiaalista mediaa arkielämässään. (Salomaa 2016: 73.) 

 

Päivi Kupias (2014) toteaa, että usein ihmisillä on uuden asian edessä ajatus, ettei sitä 

enää opikaan. Taustalla voivat vaikuttaa myös vanhat juurtuneet toimintatavat, jotka ovat 

aikaisemmin riittäneet ammattitaidon osoittamiseksi, eikä niistä siksi haluaisi luopua. 

Uutta opittaessa ihminen putoaa myös ainakin hetkellisesti jälleen noviisiksi, eikä se ole 

aina mukava tai helppo tilanne. Monet kasvatusalan ammattilaiset voivat tuntea itsensä 

noviiseiksi tieto- ja viestintäteknologian edessä, tai kokea menettäneensä ammattitaito-

aan mediakasvatuksen kasvavien vaatimusten suhteen. (Kupias 2014: 30-31)  

 

Vaikka kasvatustietoisuutta ja omaa ammatillisuuttaan on jokaisen kasvattajan työstet-

tävä henkilökohtaisesti, jokaisen asenne vaikuttaa lasten oppimiseen. Lasten oppiminen 

lähtee myös heidän antamistaan esimerkeistä. Hyvää mediakasvatusta ei kasvatusyh-

teisössä synny yksittäisten henkilön irrallisista teoista, vaan lasten oppiminen muodostuu 

kokonaisuuksista, joihin vaikuttavat monet kasvattajat. (Salomaa 2016: 72.) Esiopetus-

ryhmissä työskentelee lastentarhanopettajien lisäksi eri-ikäisiä ja eri koulutustaustalta 

tulevia opettajia, hoitajia ja avustajia. Työskentely lapsiryhmissä on aina tiimityötä ja kaik-

kien työntekijöiden asenne vaikuttaa ryhmän sitoutumiseen ja toimimiseen lasten oppi-

misen edistämiseksi.  

 

Usein nuoremmat ”uuden sukupolven” opettajat ja hoitajat osaavat suhtautua mediaan 

ja mediakulttuurin läsnäoloon lapsiryhmän arjessa luontevammin kuin ”vanhan kannan” 

työntekijät. Frozen-prinsessat ja Angry Birds-pelit kuuluvat heidän mielestään peruslap-

suuteen, eivätkä ole välttämättä uhka lapsen terveelle kehitykselle. He näkevät tieto- ja 

viestintäteknologian, median läsnäolon ja pelaamisen osana lastenkulttuuria sekä oppi-

misen välineinä. Yksin nuoret hoitajat tai opettajat eivät kuitenkaan työtä pysty teke-

mään, vaan siihen tarvitaan kaikkia kasvattajayhteisön jäseniä.  



31 

 

 

Nykyajan mediakasvatus ei tapahdu yksin aikuisten johdolla, eikä aikuisten ehdoilla. 

Lapsille suunnattu kulttuuri elää vahvaa kukoistuskautta ja tieto- ja viestintäteknologia 

tuo sen suoraan lapsen arkeen. Uusi teknologia tuo lastenkulttuurin itse asiassa suoraan 

lapsen käteen hänen katseltavakseen, kosketeltavakseen, muokattavakseen ja valitta-

vakseen. Lapsi on myös yhä enemmän osallisena median ja kulttuurin tuottajana ja ku-

luttajana. Sintonen (2012) toteaa, että nykyajan mediakasvatus onkin osallisuuden, tek-

nologian, sisältöjen ja niiden esittämisen hybridikulttuurin ja uudenlaisten oppimisen 

muotojen sekoitus. Perinteisten kulttuurin rinnalle nousevat ne mediamuodot ja sisällöt, 

jotka ovat lasten ja nuorten arjessa keskeisiä. Hän näkee kasvattajilla olevan paljon op-

pimista nykyajan online-sukupolven osallisuuden kulttuurissa, digitaalisten sisältöjen 

omaehtoisista tuotantotavoissa ja yhteisöllisen oppimisen muodoissa. (Sintonen 2012: 

64-65)     

 

Satu Ylösen (2012) mukaan lasten ja aikuisten medianlukutaito on nopeasti eriytymässä 

ja kuinka erityisesti päivähoidossa aikuiset näkevät ongelmallisena mediakulttuurin läs-

näolon. Hän pohtii, onko aikuisten ja erityisesti ammattikasvattajien negatiivinen asenne 

mediaa ja tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan oikeutettua. Hän toteaa, että median 

kanssa toimiessaan lapset ovat siinä opiskelijoita missä aikuisetkin, ja usein uhkaavien 

ja turvattomuuden tunnetta lisäävien tilanteiden kanssa yksin, jos aikuinen ei ole läsnä 

tukemassa lasta. Mediakasvatuksen lisääminen ja vaatiminen esiopetukseen ja varhais-

kasvatukseen on siis perusteltua lapsen oppimisen tukemista. (Ylönen Satu 2012.) 

 

4.3.6 Nopeasti muuttuva mediaympäristö 

 

Nopeasti muuttuvassa medialaitteiden maailmassa huolellakin tehdyt suunnitelmat saat-

tavat käydä vanhanaikaisiksi jo ennen kuin ne on ehditty saada lapsiryhmien käyttöön. 

Käytössä olevat laitteet uudistuvat, monipuolistuvat ja poistuvat käytöstä sitä mukaa kun 

varhaiskasvattajat oppivat niiden käytön. Esimerkiksi mp3-soittimia, jotka pari vuotta sit-

ten olivat kovaa vauhtia korvaamassa cd-soittimia päivähoitoyksiköissä, ei oikeastaan 

käytä enää kukaan. Ne on korvattu jo erilaisilla musiikin kuuntelemisen välineillä. 

 

Internetiä voi ajatella maailman nopeimmin kasvavana ja ajantasaisimpana kirjastona. 

Se on jatkuvasti saatavilla erilasten teknisten laitteiden ja sovellusten avulla ja sieltä voi 

löytää mitä tahansa. Tiedon luonne on kuitenkin häilyväinen, eikä sen sisältöä valvo ku-

kaan. Internetistä löytyy viimeisin tieto ja viimeisin idea, mutta samalla kun etsii tuota 
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tietoa, voi löytää kiireessä tuotettua roskaa. (Palmunen 2011: 140) Internetistä löytyy 

paljon kasvatuksellisiin tarkoituksiin soveltuvia sovelluksia, tietoa, pelejä ja leikkejä. Ne 

ovat kuitenkin aivan yhtä häilyväisiä kuin internetin tietokin, eikä niitä oikeastaan valvo 

kuin yritykset, jotka yrittävät saada niitä markkinoitua potentiaalisille ostajille.  

 

4.3.7 Digitaalinen media on markkinointiväline 

 

On myös huomioitava kasvatustyössä käytetyn tieto- ja viestintäteknologisten menetel-

mien merkitys vanhempien ja perheiden arkeen. Lapsi, joka kokeilee päiväkodissa opet-

tajan johdolla kivaa opetuspeliä tai hienoa dokumenttikameraa, on omassa perheessään 

vaikuttava kuluttaja. Tutkija Minna Ruckenstein (2015) pohtii kirjassaan Lapsuus ja Ta-

lous sitä, kuinka monesti lapset ja lapsiin välilliset liittyvät asiat vaikuttavat vanhemman 

ostoskäyttäytymiseen. Jos lapsi kertoo haluavansa pelata kotona samaa peliä kuin päi-

väkodissa, vanhempi miettii usein muutakin kuin pelin hintaa tai lapsen mediankäyttöä.  

Lapsen haluamiseen myöntyminen saattaa johtua siitä, että vanhempi haluaa vahvistaa 

lapsen sosiaalista asemaa ryhmässä, tai suojella häntä osattomaksi leimaantumiselta. 

(Ruckenstein 2015: 88.)  

 

On todennäköistä, että lapsi, joka oppii käyttämään erilaisia sovelluksia tietokoneella 

päiväkodissa, haluaa kokeilla niitä myös kotona. Tablettien, kameroiden ja monikoske-

tusnäyttöjen käyttäminen päiväkodin arjessa herättää myös vanhemmissa kysymyksiä 

ja kiinnostusta.  Opettaja, joka kertoo lapsen vanhemmille päiväkodissa tehdystä media-

projektista, voi samalla luoda perheille paineita hankkia vastaavia laitteita kotiin.  
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5 Tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys on kaksiosainen. Ensimmäinen kysymys koskee men-

toroinnin onnistumista, eli sitä minkälaisia haasteita ja onnistumisen hetkiä mentorit ovat 

ohjelman aikana kohdanneet. Toisessa kysymyksessä keskitytään mentorointiohjelman 

tukemiseen ja sen kehittämistarpeisiin. Molempien kysymysten taustalla on myös tarve 

selvittää kuinka KETO-hanke ja vertaisryhmämentorointi ovat vaikuttaneet esiopettajien 

ja varhaiskasvattajien asenteisiin, tässä tapauksessa mediakasvatukseen ja tieto- ja 

viestintäteknologiseen kasvatukseen liittyen. 

 

Ensimmäinen kysymysosa on seuraava:  

 

Mitä haasteita ja mitä hyötyä pedagoginen ict-mentorointi on tuonut esiopetusryhmille, 

esiopettajalle ja niille työyhteisölle, jotka ovat mentoroinnin piirissä? 

 

Tutkimuskysymyksestä voi saada kuvan, että opinnäytetyö on jossain määrin mentoroin-

tiohjelman arviointitutkimusta, ja se sisältääkin kaikki arviointiprosessin vaiheet. Arvioin-

titarpeen kartoittaminen ja arviointitehtävän muotoutuminen on tapahtunut yhteistyössä 

Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja pedagogisten ict-mentorien kanssa koskien 

sitä, mikä on heille tarpeellista ja oleellista tietoa hankkeesta. Arviointikäsitteet on mää-

ritelty teoreettisen viitekehyksen kautta, ja arviointikriteerit tutkimuskysymyksessä. Arvi-

ointikriteerien perusteella on muodostettu mentorien haastattelurunko. Arviointia on 

suunniteltu yhteistyössä oppilaitoksen kanssa ja toteutettu haastattelumenetelmällä. Tu-

losten hyödyntäminen jää Espoon varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden vastuulle. (Virta-

nen 2007, 142-176)  Arviointi ei voi kuitenkaan olla koko ohjelman onnistumisen selvit-

tämistä, sillä se tapahtuu kesken edelleen käynnissä olevan mentorointiohjelman.  

 

Toinen kysymysosa on:  

 

Onko sellaisia toimenpiteitä, joilla mentorointityötä voitaisiin kehittää tai tukea jatkossa? 

 

Opinnäytetyö tuottaa sellaista konkreettista ja suoraan kentältä kerättyä tietoa, jonka 

avulla voidaan tukea pedagogisten ict-mentorien työtä esiopetuksessa ja päiväkodeissa 

sekä mahdollisesti näihin liittyvissä verkostoissa. Opinnäytetyössä arvioidaan myös sitä, 

kuinka vertaisryhmämentorointi työmenetelmänä istuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
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sen arkeen. Samalla selvitetään, onko mentoroinnin käytännön toteutuksessa ollut eri-

tyisiä ongelmia ja minkälaisia ratkaisuja ict-mentorit niihin ehdottavat. Onko vertaistuelli-

nen mentorointi tuonut ajatuksia tai innovaatioita, joita voitaisiin hyödyntää muissakin 

koulutuksissa tai jakaa muille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnalle.  

  



35 

 

6 Aineiston kerääminen 

 

6.1 Haastattelut 

 

Opinnäytetyön aineisto on kerätty yksittäisiltä koulutuksen käyneiltä ict-mentoreilta haas-

tattelemalla heitä henkilökohtaisesti marraskuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä ai-

kana. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009) aineiston kerääminen haastattelujen avulla 

on hyvä menetelmä muun muassa siksi, että sen aikana on mahdollista toistaa kysymyk-

siä, pyytää haastateltavalta tarkennusta tai selvennystä aiheeseen. Haastattelu on myös 

joustavampi tapa kerätä aineistoa kuin esimerkiksi kyselylomakkeen käyttäminen. Haas-

tatteluun liittyy luonnollisesti haastateltavien luvan pyytäminen, paikan, ajankohdan ja 

haastattelun aiheen sopiminen etukäteen. On myös eettisesti perusteltua antaa haasta-

teltaville tarpeeksi tietoa haastattelun aiheesta, ehkä jopa haastattelukysymykset, hy-

vissä ajoin etukäteen. (Tuomi ja Sarajärvi 2009: 73.) 

 

Haastattelujen ajankohta sijoittui vuodenvaihteeseen, koska silloin pedagogiset ict-men-

torit olivat työskennelleet ainakin vuoden mentoreina. Osa mentoreista oli aloittanut men-

torityön jo aikaisemmin, kun olivat vielä ict-mentorikurssilla. Vuoden aikana saadut ko-

kemukset tekivät aineistosta monipuolisemman ja kattavamman kuin jos mentoreita olisi 

haastateltu aikaisemmin, lähempänä valmistumista. Ajankohta valikoitui osittain myös 

esiopettajien työkiireiden vuoksi juuri vuodenvaihteeseen ja alkukevääseen. Syksyllä ja 

myöhemmin keväällä esiopettajien työtehtäviin kuuluu sekä lasten arvioinnit että van-

hempien kanssa käytävät keskustelut, jolloin haastatteluja olisi ollut hankala saada teh-

tyä. 

 

6.1.1 Haastatteluiden teema 

 

Teemahaastattelun voi tehdä avoimesti, puolistrukturoidusti tai strukturoidusti. Struktu-

roidulla haastattelulla tarkoitetaan sellaista, jossa on selkeitä, moninaisia haastatteluky-

symyksiä jotka esitetään ennalta suunnitellussa järjestyksessä jokaiselle haastatelta-

valle. Haastattelukysymyksiä ja haastattelun etenemistä ohjaa tutkimuksen viitekehys ja 

ennalta tiedetyt asiat tutkimukseen liittyvästä aiheesta. Avoimessa haastattelussa voi-

daan edetä vapaammin, eikä kysymysten asettelu ole välttämättä etukäteen suunnitel-

tua, kunhan teemaan liittyvät kysymykset saavat vastauksen. Puolistrukturoitu haastat-
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telu on näiden kahden välimuoto. Siinä haastattelun pohjana toimivat etukäteen suunni-

tellut haastattelun runko tai teemat, mutta itse haastattelu on avoimempi ja joustavampi 

kuin strukturoidussa. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75) 

 

Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, jota ohjasi teoreetti-

sen viitekehyksen kolme aluetta, eli konstruktivistinen oppimiskäsitys, vertaisryhmämen-

torointi menetelmänä ja mediakasvatuksen erityispiirteet. Haastatteluja taustoittavat tee-

mat jaettiin neljään eri luokkaan: 

 

1) Ryhmämentoroinnin järjestelyt ja organisointi Espoon esiopetuksessa 

2) Mentoroinnin sisällöt ja vertaistuen merkitys 

3) Tieto- ja viestintäteknologiaan sekä mediakasvatukseen liittyvät asenteet ja op-

piminen 

4) Mentorointityön haasteita ja ratkaisuehdotuksia niihin. 

 

Teemojen mukaisesti laadittu kysymyslomake toimi haastattelun pohjana. Se ei kuiten-

kaan rajannut haastattelun kulkua kokonaan, vaan lomakkeen kysymysten lisäksi haas-

tattelija saattoi esittää tarkentavia kysymyksiä tai tukikysymyksiä mentorilta vastauksen 

selkiyttämiseksi tai lisätietojen saamiseksi. 

 

Jokainen haastattelutilanne oli erilainen. Huolimatta siitä, että kaikille haastateltaville esi-

tettiin samat kysymykset, käytännön vuorovaikutuksessa jokaisesta haastattelusta muo-

dostui hieman erilainen. Joissakin haastattelutilanteissa haastattelijan rooliksi jäi passii-

visempi kuuntelijan rooli, kun toisissa haastatteluissa oli tarpeen ottaa aktiivisempi ote ja 

kysyä enemmän tukikysymyksiä vastausten saamiseksi. Ruusuvuori ja Tiittula (2017) 

toteavatkin, että vaikka pyrkimys on luoda jokaisesta haastattelutilanteesta neutraali, ky-

seessä on aina vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ei voi yksin päättää millä tavalla 

hän haastattelussa toimii. Joissain tilanteissa haastateltavan passiivisuus voi vaikuttaa 

kiinnostuksen puutteelta, jolloin keskustelullisella käytänteillä haastattelija voi edesaut-

taa tutkimusta. Kuitenkaan kyse ei ole arkikeskustelusta, koska tutkijan tehtävänä on 

suunnata keskustelua tiettyihin puheenaiheisiin. (Ruusuvuori ja Tiittula 2017: 80-81)   
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6.1.2 Haastattelutilanteet 

 

Haastattelujen pohjana toimi aina sama runko, joka sisälsi muutamia kysymyksiä jokai-

sesta teemasta sekä muutamia tukikysymyksiä. Kysymykset olivat samat kaikille men-

toreille ja ne lähetettiin jokaiselle hyvissä ajoin etukäteen sähköpostilla. Kysymykset ja 

tukikysymykset löytyvät liitteestä. (Liite 1) 

 

Haastattelut tehtiin mentorien työpaikoilla, useimmiten toimistohuoneessa. Haastattelu-

tilanteen yhteydessä jokainen haastateltava antoi kirjallisen suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta. Suostumuspohja löytyy liitteestä. (Liite 2)  

 

6.2 Aineiston otos ja käsittely 

 

KETO-projektin koulutuksesta valmistui 52 esiopettajaa eikä heitä kaikkia ollut mahdol-

lista tai tarpeellista haastatella. Haastateltavia haettiin lähettämällä sähköpostilla yleinen 

kysely kaikille valmistuneille mentoreille, jossa tiedusteltiin kiinnostaisiko tutkimukseen 

osallistuminen. Haastattelukyselyihin vastasi yhdeksän esiopettajaa, joista yksi myö-

hemmin perui osallistumisensa. Kaikki haastattelut perustuivat esiopettajien vapaaehtoi-

suuteen. 

 

Haastatteluja tehtiin kahdeksan. Jokaiselta Espoon kaupungin varhaiskasvatusalueelta 

on yksi haastateltava, joiltakin kaksi. Haastattelut kestivät 20 minuutista 1,5 tuntiin. Haas-

tattelut kirjoitettiin puhtaaksi ja tallennettiin opiskelijan henkilökohtaiselle tietokoneelle, 

joka on ollut suojattu salasanalla koko tutkimusprosessin ajan.  Puhtaaksikirjoittaminen 

eli litterointi tehtiin aineiston sisällönanalyysiä ajatellen, jolloin haastattelut kirjattiin sana-

tarkasti tekstimuotoon, mutta erillistä diskurssianalyysiä ei tehty.  

 

Samalla, kun haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi, niistä poistettiin kaikki viittaukset haas-

tattelijoiden nimeen tai päiväkoteihin, joissa he työskentelevät. Haastattelijoiden suostu-

muksen mukaisesti kaikki haastatteluihin liittyvät nauhoitukset tuhotaan asiaankuuluvan 

ajan kuluttua. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi tehdään niin, ettei haastateltavien 

omia nimiä, työskentelyalueita tai työpaikkoja pysty päättelemään. Kaikki viittaukset mui-

den työntekijöiden nimiin tai paikkoihin korvataan viivalla tai poistettu kokonaan.  
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6.3 Aineiston raportointi 

 

Seuraavissa luvuissa esitellään ja analysoidaan kerättyä haastatteluaineistoa. Lukemi-

sen helpottamiseksi ja haastateltavien erottamiseksi toisistaan heidän nimensä on kor-

vattu tittelillä ”mentori” ja juoksevalla numerolla seuraavan taulukon (Taulukko 3) mukai-

sesti. 

 

Taulukko 3: Haastateltavien perustiedot 

Haastattelupäivä Haastateltava Valmistumisvuosi 

15.2.2018 Mentori 8 1977 

20.2.2018 Mentori 4 n. 1988 

15.12.2017 Mentori 2 1992 

8.3.2018 Mentori 5 1995 

29.2.2018 Mentori 3 1998 

12.2.2018 Mentori 6 2001 

1.12.2017 Mentori 1 2009 

21.2.2018 Mentori 7 2017 

 

Haastateltavien mentorien toiminta-aluetta ei mainita taulukoissa, tulosten tai aineiston 

analysoinnin aikana, koska niiden perusteella haastateltavien henkilöllisyys olisi mahdol-

lista päätellä. Valmistumisvuosi toisaalta antaa mahdollisuuden pohtia esimerkiksi työ-

kokemuksen vaikutusta vastauksiin, eikä ole yhdistettävissä suoraan yhteenkään ken-

tällä työskentelevään mentoriin. 
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7 Tulokset 

 

Aineiston sisällönanalyysi keskittyy sellaisiin teemoihin, jotka liittyvät Espoon asiantunti-

joiden toiveisiin tutkimuksen suhteen. Analyysin tarkoitus ei ole todentaa opinnäytetyön 

teoriapohjaa, vaan käyttää teoreettista viitekehystä ohjaamaan aineiston analysointia ja 

sen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä.  

 

Menetelmä on Tuomen ja Sarajärven (2012) mukainen teorialähtöinen sisällönanalyysi. 

Siinä aineiston luokittelu nojaa teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen perus-

teella luotuun analyysirunkoon. Teoriaohjaavan ja teorialähtöisen sisällönanalyysin ero 

on siinä, missä vaiheessa teoreettinen viitekehys ohjaa aineiston luokittelua ja analyysiä. 

Teorialähtöisessä analyysissä aineisto luokitellaan suoraan teoreettisen viitekehyksen 

mukaisesti ja se ohjaa analyysiä läpi koko tulosten käsittelyn. Teoriaohjaavassa analyy-

sissä aineistosta nostetaan teemat ilman teorian ohjausta, mutta analyysivaihteessa ne 

liitetään teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi ja Sarajärvi 2012: 117) 

 

Sisällönanalyysi aloitetaan pilkkomalla aineisto teoreettisesta viitekehyksestä nousevien 

teemojen mukaisiin ala- ja yläluokkiin. Samalla siitä karsitaan epäolennaiseksi luokitel-

tava osuus pois. Teemoihin liittyvä aineisto pelkistetään, mahdollisesti luokitellaan tai 

järjestetään eri kategorioiden mukaisesti. Luokittelua ja järjestämistä ohjaavat myös tut-

kimuskysymys ja –ongelma. (Vilkka 2007, 139-141) 

 

Pedagogisten ict-mentoreiden haastattelujen tulokset luokiteltiin teemoittain. Luokittelun 

pohjana toimivat samat teemat, joiden mukaan haastattelukysymykset jaettiin, eli men-

toroinnin järjestelyt ja organisointi, opetustapaamisten sisällöt ja vertaisryhmän merkitys, 

mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian oppiminen sekä mentorien vinkit ja 

toiveet tulevaan työhön. Luokittelua varten teemoista on luotu myös seuraava analyysi-

runko, jota hyödynnetään aineiston analysoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä.  
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Taulukko 4: Aineiston analyysirunko, joka perustuu teoreettiseen viitekehykseen ja aineistosta 

nouseviin aiheisiin. 

Teoreettinen 

viitekehys 

Mentorointi Vertaisryhmä-

mentorointi,  

oppiminen ja 

mediakasvatus 

Oppiminen, 

mediakasva-

tus 

Mentoroinnin 

tukeminen 

Yläluokat Mentoroinnin 

järjestelyt ja or-

ganisointi 

Opetustapaa-

misten sisällöt 

ja vertaisryh-

män merkitys  

Mediakasva-

tuksen ja 

tvt:aan liittyvät 

asenteet ja op-

piminen 

Mentorityön 

haasteita ja 

ratkaisuehdo-

tuksia 

Alaluokat Mentoriryhmät  Alkukartoitus Mentorien läh-

tötilanne 

Windows-tab-

letit 

Mentorien esi-

miehet 

Opetustapaa-

misten sisältö 

Mentorien ar-

vio omasta op-

pimisestaan 

Laitteiden li-

sääminen päi-

väkoteihin 

Opetustapaa-

miset 

Vertaistuki Oppimisen 

haasteita 

Yhteysongel-

mat 

Opetustapaa-

misten paikat ja 

kerrat 

Opetustapaa-

misten haas-

teet 

Mentoroitavien 

tilanne 

Henkiparantaja 

Henkilökohtai-

set mentorointi-

käynnit 

Miten mento-

rointia aiotaan 

jatkaa 

Tvt:n käyttö 

omissa ta-

loissa 

Mentoroinnin 

ohjaus 

Oman päiväko-

din mentorointi 

Hyviä ideoita 

mediakasva-

tuksen käyt-

töön 

Vinkkejä oppi-

misen edes-

auttamiseen 

Mentoroinnin 

järjestelyt 

Järjestelyiden 

haasteet 

  Opetustapaa-

misten tärkeys 

   Valokuvaus-

lupa 

   Materiaali-

pankki 
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Teoreettisen viitekehyksen perusteella valittujen ylä- ja alaluokkien lisäksi analyysirun-

koon on nostettu muutamia aineistosta nousseita aiheita. Näitä ovat esimerkiksi alkukar-

toitusten käyttäminen opetustapaamisissa, mentoreilta nousseet suorat kehitysehdotuk-

set eri tilanteisiin ja mentoroinnin jatkoon liittyvät ajatukset, jotka on liitetty osaksi ana-

lyysirunkoa. Tuomen ja Sarajärven (2012) mukaan aineiston erittelymenetelmä, jossa 

analyysirungon ulkopuolelle mahdollisesti jäävistä asioista muodostetaan uusia luokkia, 

liittyy induktiiviseen sisällönanalyysitapaan. Se antaa mahdollisuuden käsitellä aineistoa 

monipuolisemmin kuin jos analysointi rajattaisiin koskemaan ainoastaan alkuperäisen 

analyysirungon mukaisia asioita. Tällöin kysymys olisi strukturoidusta analysoinnista. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2012: 113)    

  

7.1 Mentoroinnin järjestelyt ja organisointi Espoon esiopetuksessa 

 

Kysymysten avulla oli tarkoituksena selvittää, millä eri tavoilla mentorointia tehtiin esi-

opetusryhmien kanssa. Kysymyksiä, joilla tätä kartoitettiin, olivat esimerkiksi: Miten men-

torointi on alueellasi järjestetty? Montako mentoroitavaa esiopetusryhmää sinulla on? 

Kuinka olet tavannut heitä tähän mennessä? Montako kertaa? Missä ja milloin tapaami-

set on yleensä järjestetty? Onko mentoriryhmälläsi käytössä muita yhteistyömuotoja, 

kuin tapaamiset? Kuinka mentorointitapaamiset ovat onnistuneet? Minkälaista palautetta 

olet saanut? ja Oletko törmännyt haastaviin tilanteisiin? 

 

Vastaukset näihin kysymyksiin on jaoteltu aineistosta nousseiden vastausten perusteella 

seuraaviin alaluokkiin: 

 

7.1.1. 
Mentoriryhmät

7.1.2. Mentorien 
esimiehet

7.1.3. 
Opetustapaamiset

7.1.4. 
Henkilökohtainen 

mentorointityö

7.1.5. Oman 
päiväkodin 
mentorointi

7.1.6. Palautteet 
mentoroinnista

7.1.7. 
Järjestelyiden 

haasteita



42 

 

7.1.1 Mentoriryhmät 

 

Haastattelujen perusteella ict-mentoreilla on käytössä muutamia erilaisia tapoja mento-

roida oman alueensa esiopettajia. Mentorit on jaettu päivähoitoalueilla 2-4 hengen ryh-

miin, joille on nimetty useita mentoroitavia esiopetusryhmiä lähialueen päiväkodeista.  

Mentoroitavien esiopetusryhmien määrä vaihteli haastateltavien välillä yhdestä viiteen-

toista. 

 

”Se aina vähän vaihtelee. Korkeintaan kymmenen (mentoroitavaa).” (Mentori 3, 2018) 

 

”No periaatteessa yks. Koska tällä alueella on kolme mentoria ja mentoroitavia oli vaan 

yks esiopetus.” (Mentori 7, 2018) 

 

7.1.2 Mentorien esimiehet 

Jokaiselle mentoriryhmälle on nimetty oma esimies, joka osallistuu mentorien tapaamis-

ten järjestämiseen eri tavoin, kuten esimerkiksi järjestämällä niille tilat alueen päiväko-

tiyksiköistä tai sopimalla ajankohdat.  

 

”Ne on hyvissä ajoin ennen lukuvuotta käyty (esimiehen) kanssa läpi ja sovittu että mil-

loin nää tapaamiset on.” (Mentori 3, 2018) 

 

”Meillä on ollut sitten se meidän mentoreiden johtaja, joka kokoaa meitä kasaan ja sitten 

me ollaan suunniteltu.” (Mentori 8, 2018) 

 

7.1.3 Opetustapaamiset 

 

Suurin osa haastatelluista mentoreista kertoi osallistuneensa esimiesten järjestämiin ja 

mentorien vetämiin opetustapahtumiin. Niihin kutsuttiin yleensä alueen mentoroitavat 

esiopettajat. Opetustapahtumia kutsuttiin eri nimillä: workshop, työpaja, tapaaminen tai 

kokous. Tässä työssä näistä käytetään jatkossa yhteistä nimikettä opetustapaaminen.   
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Opetustapaamisia oli mentorien vastausten perusteella järjestetty hyvin vaihtelevasti 

vuoden aikana. Joillakin alueilla tavattiin kerran tai kaksi puolen vuoden aikana ja toisilla 

jopa kerran kuukaudessa. Opetustapaamiset oli järjestetty useimmiten sellaisessa lähi-

alueen päiväkodissa, jossa oli hyvät kokoustilat ja käytettävää tvt-laitteistoa. 

 

7.1.4 Henkilökohtainen mentorointityö 

 

Joidenkin alueiden mentorit olivat jakaneet mentoroitavat esiopettajat keskenään henki-

lökohtaista mentorointityötä varten. Jokaiselle mentorille oli nimetty muutama oma esi-

opetusryhmä, joita he tukivat henkilökohtaisesti tarpeen mukaan joko käymällä paikan 

päällä tai olemalla muuten yhteydessä ryhmän esiopettajaan.  

 

•”Me ollaan pidetty workshoppeja, siis yhteisiä 
workshoppeja. Me ollaan aina sovittu et kuka mentori 
ottaa päävastuun siitä vetämisestä. Sinne on kutsuttu sit 
kaikki nää meidän mentoroitavat.”            (Mentori 1, 
2018)

•”Me tarjottiin sitä vaihtoehtoa että me voitaisiin tulla 
niinku yksilöllisesti käymään mutta sit he kokivat että 
siihen ei ole tarvetta. Nää on ollut mukavampia nää 
tällaiset yhdessä tapaamiset.” (Mentori 6, 2018)

Opetustapaa-
misten muoto 

•”Tilat parhaimmat.” (Mentori 4, 2018)

•”Tuossa -- päiväkodilla, kun siellä on parhaat 
neuvottelutilat.”  (Mentori 3, 2018)

Opetustapaa-
misten paikat

•”No me ollaan tavattu kaks kertaa keväällä ja kaks 
kertaa syksyllä.” (Mentori 3, 2018)

•”Suurin piirtein kolme kertaa keväässä ja kolme kertaa 
syksyssä.” (Mentori 5, 2018)

•”Mä laittelin niitä kertoja tähän et syksyllä on ollu kerta 
viikossa nyt enää sit marraskuussa kaks kertaa 
kuukaudessa ja joulukuussa me ei olla tavattu 
kertaakaan.” (Mentori 2, 2018)

Opetustapaa-
misten määrä
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7.1.5 Oman päiväkodin mentorointi 

 

Yhteisten opetustapaamisten ja henkilökohtaisten mentorointikäyntien lisäksi mentorit 

olivat pyrkineet lisäämään omien päiväkotiyksikköjensä henkilökunnan tieto- ja viestin-

täteknologista osaamista. Keinoja oman päiväkodin mentorointiin oli erilaisia. Osa men-

toreista kertoi pitäneensä henkilökunnan kehittämispäivänä opetustuokion tieto- ja vies-

tintäteknologian sovelluksista ja muutama kertoi järjestäneensä vapaaehtoisia erillisiä 

opetushetkiä oman talon henkilökunnalle.  

 

 

•”Plus toki meil on sit ollu niille omille nimetyille 
mentoroitaville semmosii käyntejä et mä oon käyny niis 
taloissa sit mentoroimassa jossain tietyssä asiassa missä 
ne on halunnu opastusta.” (Mentori 1, 2018)

•”Oon käynyt ihan henk.kohtasesti paikalla vähän 
kattomassa jos on ollut laitteiden kanssa jotain ongelmii 
tai jotain muuta.” (Mentori 3, 2018)

•”Mä oon kysynyt siltä mentoroitavalta että missä asioissa 
se haluaa tukea ja mitä se haluaisi tietää.” (Mentori 7, 
2018)

Henkilökoh-
taiset 

mentorointi-
käynnit 

•”Kerroin tavallaan siit ajatuksesta et siinä on se pedagogiikka 
tärkeintä ja tavallaan siis teoriasta vähän niin kuin 
semmoisena ajatuksena ja sit kokeiltiin paria sovellusta 
semmoisena vaan lähtölaukaisuna. Kaikki oli ihan 
innostuneita siitä.” (Mentori 6, 2018)

Kehittämis
päivässä

•”No omassa talossa meillä alkoi tosi vireesti tämmöiset niinkun 
kahvihetkellä semmoiset pienet mentorijutut. Otettiin joku 
sovellus tai joku juttu mitä katottiin.” (Mentori 7, 2018)

•”Tosiaan oon pitänyt semmosia pikku työpajoja et semmosia 
puolen tunnin et mut valitettavasti niitä on jouduttu perumaan 
ihan hirveesti kun arjessa on niin paljon kaikkea.” (Mentori 6, 
2018)

Työpajat

•”Mut sit tuolla meidän päiväkodin puolella järjestin viime 
keväänä niin että joka ryhmän kanssa käytiin vähän läpi niitä 
juttuja.” (Mentori 3, 2018)

Ryhmien 
mentorointi
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Yksi mentoreista kertoi käyneensä kaikkien talon ryhmien kanssa erikseen opettamassa 

tablettien käyttämistä ja harjoittelemassa uusia sovelluksia. Oman päiväkodin mento-

rointi oli toiminnassa erityisesti mentoroinnin alkuvaiheessa, mutta se oli vähentynyt lop-

puvuoden aikana. 

 

7.1.6 Palautteet mentoroinnista 

Palaute-kysymykseen tuli kahdenlaisia vastauksia. Osa mentoreista kertoi itse saamas-

taan palautteesta, koskien heidän tekemäänsä mentorointityötä. Osa mentoreista antoi 

tämän lisäksi myös palautetta kaupungille mentorointityöstä yleisesti.  

 

Omasta työstään mentorit kertoivat saaneensa lähinnä positiivista palautetta ensimmäi-

sen vuoden päätteeksi. Osa haastelluista koki mentorityön myös mielekkääksi ja antoi-

saksi lisäksi esiopettajan työhön. Osittain palaute oli ristiriitaista, sillä jotkin mentorit ker-

toivat, että heidän mielestään mentorointi vie liikaa aikaa omalta työltä esiopetusryhmän 

kanssa ja hankaloittaa myös ryhmän muiden kasvattajien työskentelyä. 

 

 

•”Kyllä semmosta positiivista on tullut.” (Mentori 3, 2018)

•”Semmost palautetta et on saanu hyviä ideoita tai niinku 
oppinu jotain uusia juttuja sit sitä kautta.” (Mentori 1, 
2017)

•”Mä huomaan et kaikki on niin tyytyväisiä minuun täällä, 
et mä annan (ideoita).” (Mentori 2, 2017)

Positiivinen 
palaute

•”Vähän semmonen että musta se on kivaa, 
mielenkiintoista ja mä oon tykänny tästä tosi paljon mutta 
aika paljon ite pitää luoda ja tehdä.” (Mentori 6, 2018)

•”Joo, kyllä se on must ihan (antoisaa) ollu.” (Mentori 8, 
2018)

Työn 
mielekkyys

•”Että se että lähet mentoroimaan, vaikka niitä ei oo 
kauhean usein, ni se on siitä omalta ryhmältä pois. Joka 
kerta se on mietittävä, et miten tää iltapäivä järjestyy 
kun mä lähden tästä.” (Mentori 8, 2018)

•”Et jos on tavallaan oman työn lisäksi tommonen ns 
lisätyö tai lisävastuu, niin siitä ei makseta yhtään 
enempää eikä sille anneta yhtään lisää aikaa. Niin mun 
mielestä en mä halua sitte panostaa siihen.” (Mentori 7, 
2018)

Negatiivinen 
palaute
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7.1.7 Järjestelyiden haasteita 

 

Haasteena mentoritoiminnassa haastattelijoiden mielestä oli se, että KETO-hankkeen 

koulutuksesta valmistuneista mentoreista moni oli siirtynyt vuoden aikana toisiin tehtä-

viin. Aktiivisten mentorien määrä oli vähentynyt kaikilla alueilla. Haastateltavat kertoivat 

myös kuulleensa, että kaikki mentorit eivät olleet toimineet yhtä aktiivisesti kuin toiset. 

Se kertoo siitä, että kaikki kaupungin esiopetusryhmät eivät ole saaneet yhtäläisesti tu-

kea tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. 

 

 

 

 

Mentoritoiminnan suunnitteleminen työaikana koettiin haastavaksi kaikkien mentorien 

mielestä. Moni mentoreista kertoi, ettei opetustapaamisten suunnitteluun ollut riittävästi 

aikaa, jolloin tapaamisten valmistelu jäi viime tinkaan tai sitä ei ehtinyt välttämättä teke-

mään lainkaan. Suurin osa haastateltavista kertoi tekevänsä suunnittelutyön pääsään-

töisesti työajan ulkopuolella. Muutamat mentorit toivoivatkin, että mentoriryhmille olisi 

järjestetty opetustapaamisten lisäksi yhteisiä suunnittelutapaamisia. Yksi mentoreista 

kertoi, että oli hyödyntänyt kaupungin muita koulutustilaisuuksia ja tavannut niiden yh-

teydessä mentoriryhmän jäseniä suunnittelun merkeissä.  

 

•”Mutta meitäkin on nyt enää vaan kolme, joista yks on kuitenkin 
se päiväkodin johtaja. Meitä mentoreitahan on siinä oikeesti vaan 
se kaks.” (Mentori 6, 2018)

•”Meiltä yks mentori lähti opiskeluhommiin.” (Mentori 8, 2018)

•”Sekin (mentori) on nyt johtajana.” (Mentori 5, 2018)

Mentoreita 
siirynyt 
toisiin 

tehtäviin

•”Olen kuullut että on esiopettajia joita ei ole alueen mentorit kyllä 
mentoroineet ollenkaan. Ovat pyytäneet apua ja eivätkä ole sitä 
saaneet. On todettu ettei minulla ole aikaa.” (Mentori 6, 2018)

Mentorityön 
laadun 

vaihtelemi-
nen
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Myöskään erilaisten tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten käytön harjoitteleminen 

ei välttämättä onnistu työaikana. Kaikki mentorit kertoivat, että heillä on ollut tapana har-

joitella sovellusten käyttöä vapaa-ajallaan, koska työaikana se ei ollut mahdollista. Eri-

tyisesti opetustapaamisia varten he kertoivat kertaavansa sovelluksia ja opetettavia oh-

jelmia kotona töiden jälkeen. 

 

 

•”No jotenkin pitäis olla enemmän, tai joku suunnitteluaika 
sille. Et mun mielestä se ei voi olla osa sitä 
perussuunnitteluaikaa mikä sulla on tähän työhön.” (Mentori 
7, 2018)

•”Et haasteenahan on just siis se ajan puute, et ei oo erikseen 
aikaa suunnitella näitä ict-workshoppeja vaan sit se on 
jostain muusta suunnitteluajasta pois että. Et kiirushan siinä 
aina välillä on.” (Mentori 1, 2018)

Suunnittelu
aikaa ei ole 

ollut 
riittävästi

•””Sit kun me (mentorit) ei kuitenkaan ehditä nähdä toistemme 
kanssa niin usein, niin onhan se vähän semmoista että mitäs, 
no heitetään nyt jotain äkkiä ja itse pitää sit sitä tutkia ja 
pohtia.” (Mentori 8, 2018)

•”Ennen kun me ollaan tavattu (koko opetusryhmä), niin me 
ollaan siinä keskenämme tavattu siinä kohdassa sitten.” 
(Mentori 4, 2018)

Mentorien 
yhteinen 

suunnittelu
aika

•”Me ollaan pyritty tekemään niin että jos meillä on vaikka 
kaikilla mentoreilla vaikka joku koulutus, niin me ollaan menty 
vaikka puol tuntia aikaisemmin sinne, niin sit me ollaan ehitty 
siinä tapaamaan.” (Mentori 6, 2018)

Omat 
suunnittelu-
tapaamiset
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Muutama haastateltava kuitenkin kertoi, että oli joissakin tapauksissa pystynyt hyödyn-

tämään omaa esiopetusryhmäänsä sovellusten harjoittelussa. Yksi mentoreista kannus-

tikin kokeilemaan sovelluksia ja harjoittelemaan niitä yhdessä lasten kanssa.  

•”Mä en kerkee töissä tutustumaan siihen et mitä mä alan 
tekemään. Nythän mä oon tehnyt niin että mä otan koneen 
kotiin ja vähän treenailen siellä.” (Mentori 2, 2017)

•”No kyllä aika paljon joutuu kotona miettimään – ja niin 
kotona vaan sitte että mites tää tehtiin, että otan pienen 
kertauskurssin tästä että mä muistan miten nää tehdään.”
(Mentori 8, 2018)

Sovelluksia 
harjoitellaan 

kotona

•”Et näinkin mä oon tehnyt ajatellen että mun täytyy 
harjoitella et sit kun mulla on ollut joku asia mikä mä oon 
just oppinut tai mä oon menossa ite opettamaan niin sit mä 
oon ottanut sen sellaiseksi vähän niin kun 
tutkimusvälineeksi lasten kanssa.” (Mentori 6, 2018) 

•”Sit vaan lasten kanssa yhdessä opetella niitä juttuja. Ei kai 
niitä tarvii tietää kaikkea ja lapsetkin osaa jo tosi paljon.”
(Mentori 3, 2018)

Lapsiryh-
män kanssa 
harjoittele-

minen

•”Sit kun me (mentorit) ei kuitenkaan ehditä nähdä 
toistemme kanssa niin usein, niin onhan se vähän 
semmoista että mitäs, no heitetään nyt jotain äkkiä ja itse 
pitää sit sitä tutkia ja pohtia.” (Mentori 8, 2018)

•”Ennen kun me ollaan tavattu (koko opetusryhmä), niin me 
ollaan siinä keskenämme tavattu siinä kohdassa sitten.” 
(Mentori 4, 2018)

Mentorien 
yhteisiä 

suunnittelu-
tapaamisia 
ei järjestetty
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7.2 Opetustapaamisten sisällöt ja vertaisryhmän merkitys 

 

Opetustapaamisiin liittyvien kysymysten tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia sisältöjä 

erilaisissa mentorointitapaamisissa käytettiin, ja minkälainen merkitys vertaisryhmällä oli 

toiminnassa. Tähän liittyviä kysymyksiä olivat: Mitä olette tehneet mentoriryhmän 

kanssa? Onko teillä ollut jotain teemoja? Kerro esimerkkejä. Onko opetustapaamisissa 

tullut vastaan haastavia tilanteita? Minkälaisia? Miten ne on ratkaistu? 

 

Opetustapaamisiin liittyvistä vastauksista nousseet asiat on jaettu seuraaviin alaluokkiin:  

 

 

 

7.2.1 Alkukartoitus 

 

Lähes kaikki mentorit kertoivat tehneensä mentoriryhmänsä kanssa alkukartoitusta esi-

opettajien keskuudessa toiminnan alkaessa. Osa oli kartoittanut toiveita, osa esiopetta-

jien taitoja ja tarpeita tieto- ja viestintäteknologian suhteen. Kartoitusten perusteella men-

torit suunnittelivat opetustapaamisia ja niiden sisältöjä vastaamaan esiopettajien tar-

peita.  

 

7.2.1 

Alkukartoitus 

7.2.2. 
Opetustapaamisten 

sisällöt

7.2.3. 

Vertaistuki

7.2.4. 
Opetustapaamisten 

haasteet

7.2.5. 
Tapaamisissa 
jaettuja ideoita
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Alkukartoitus koettiin tarpeelliseksi, mutta vuoden aikana moni opetustapaamisiin osal-

listunut esiopettaja oli vaihtanut työpaikkaa ja uusia tullut heidän tilalleen. Opetustapaa-

misten sisältöjen tarve oli sen vuoksi saattanut muuttua vuoden aikana.  Myös henkilö-

kohtaiset mentoroitavat olivat saattaneet vaihtua vuoden aikana, jolloin tarve mentoroin-

nille ja sen sisällöille vaihtui myös yksittäisen ryhmän kanssa työskenneltäessä. 

 

7.2.2 Opetustapaamisten sisällöt 

 

Opetustapaamisten sisällöt ja niiden suunnittelutavat vaihtelivat eri mentoriryhmien vä-

lillä jonkin verran. Osa mentoriryhmistä eteni opetustapaamisissa KETO-hankkeen kou-

lutuksen mukaisesti käsitellen teemoja ja aihealueita samalla tavoin kuin siellä oli tehty. 

Osa mentoriryhmistä oli suunnitellut opetustapaamisten sisällöt alkukartoituksista saa-

miensa toiveiden mukaisesti. Osa taas räätälöi sisällön esiopettajien toiveiden ja tarpei-

den mukaisesti joka kerralle erikseen. 

 

•”Alkuun me siis kysyttiin että mitä on tarvetta ja mitä 
haluttais.” (Mentori 7, 2018) 

•”Me laitettiin sähköpostilla kyselyä just toiveista ja yritettiin 
kartottaa vähän mentoroitavien lähtötasoa ja semmosta.”
(Mentori 1, 2018)

Alku-

kartoitus

•”Plus sitten mentoroitavatkin on vaihtunut. Et joissain 
eskariryhmissä on niinku esimerkiks --- on uusi opettaja 
aloittanut elokuussa. Niin sekin on tietysti vaikuttanut.”
(Mentori 1, 2017)

•”Et se on tämmöstä, et se joka kerta vähän vaihtuu se 
porukka. Se tietysti tuo siihen myös sitä haastetta et se 
vaihtuu ja muuttuu se tavallaan se tarve koko ajan.”
(Mentori 6, 2018)

Esiopettaji-
en vaihtu-

minen 
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Opetustapaamisten sisältöinä oli käytetty erilaisia oppimisen osa-alueita, menetelmiä tai 

erilaisten sovellusten hyödyntämistä opetuksessa. Toisaalta tärkeäksi sisällöksi mainit-

tiin myös kokemusten jakaminen ja vertaistuki. 

 

7.2.3 Vertaistuki 

 

Lähes kaikki mentorit mainitsivat opetustapaamisen vertaistuellisuuden kysyttäessä ta-

paamisten erilaisista sisällöistä. Mentorien mukaan esiopettajille on tärkeää päästä ta-

paamaan toisiaan säännöllisesti, aiheesta riippumatta. Mentorit eivät ainoastaan opetta-

neet ja kouluttaneet esiopettajia, vaan tapaamisissa myös jaettiin omia kokemuksia ja 

tietotaitoa toisten esiopettajien kanssa. Mentoroinnin edetessä esiopettajille oli kertynyt 

kokemuksia ja uusia ideoita tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyen, ja niitä oli mah-

dollista jakaa opetustapaamisissa. 

 

 

 

•”No ihan ollaan menty tällaisten aihealueitten matemaattisia 
juttuja ja koodausta ja sit on ollut liikuntaa ja ympäristötiedettä 
ja äidinkieltä.” (Mentori 3, 2018)

•”Silloin alkuun tuntui että olis tarvetta vähän kaikkeen. Kaikki 
kiinnosti ja sit oli sellasia  tapaamisia et useampia käytiin läpi. 
Useampia sovelluksia lähinnä sit silloin.” (Mentori 7, 2018)

Alkukartoi-
tuksen 

perusteella 
suunnittelu

•”Me käytiin se ohjelma sen pohjalta mitä me oltiin itse käyty.”
(Mentori 4, 2018)

KETO-

hankkeen

perusteella 
suunnittelu

•”Tää meidän vertaisryhmä, tää -- alueen, ni me ollaan joka 
kerran mietitty että mitä me tehään seuraavalla kerralla.”
(Mentori 2, 2017)

•”No me ollaan tosi paljon käyty niitä iPad sovelluksia läpi et 
miten niitä pystyy opetuksessa hyödyntää. Ja aina eri 
teemoihin liittyen.” (Mentori 1, 2017)

Suunnitellaa
n jokainen 

kerta 
erikseen
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Mentorit kokivat myös, että vertaisryhmätyöskentely myös kannusti esiopettajia hyödyn-

tämään enemmän tieto- ja viestintäteknologiaa omissa ryhmissään. Kun esiopettajat ja-

koivat ideoita ja kokemuksia, he loivat samalla lievää sosiaalista painetta kokeilla tieto- 

ja viestintäteknologian ratkaisuja muissakin esiopetusryhmissä. 

 

7.2.4 Opetustapaamisten haasteet 

 

Opetustilanteet olivat pääsääntöisesti sujuneet hyvin, mutta mentorit kertoivat muuta-

mista erilaisista haastavista tilanteista, joihin olivat törmänneet mentoroinnin aikana. Eni-

ten hankalia tilanteita oli tullut laitteiden kanssa toimimisessa. Varsinkin haastavaa oli 

se, kun mentoroitavat pyysivät ratkaisemaan teknisiä ongelmia tieto- ja viestintälaitteiden 

kanssa. Mentorit kokivat, etteivät heidän taitonsa riittäneet ongelmien ratkaisemiseen. 

Vastaavia tilanteita laitteiden kanssa oli tullut sekä ryhmien opetustapaamisissa että 

henkilökohtaisissa mentorointitapaamisissa. Mentorit korostivat, ettei KETO-koulutuk-

sesta saanut riittävästi osaamista tekniseen puoleen, sillä se liittyi ainoastaan sovellus-

ten käyttämiseen.  

 

•”No kun se tuntuu olevan tosi tärkee tälle porukalle että 
esiopettajat tapaa yhdessä toisiansa et vaikka se ei oo 
se pääagenda siinä.” (Mentori 6, 2018)

•”Mut toisaalta ne on ollut ihan kivoja ne meidän 
tapaamiset kun siinä on niinku vaihdettu puolin ja toisin 
niitä ideoita.” (Mentori 3, 2018)

Vertaisryh-
män 

merkitys

•”Me ollaan ihan sovittukin et se on sellainen et kaikki tuo 
siihen asioita. Me niinku päätetään mikä se on se aihe 
ja tavallaan vedetään se juttu mutta että kaikki tuo sinne 
tavallaan vinkkejä.” (Mentori 2, 2017)

•”Et siinäkin toi vertaisryhmäsysteemi on ollut tosi hyvä, 
et sielt on tullut et me ollaan löydetty tämmönen. Ja sit 
kaikki on kokeillu ja tutkinu sitä. Et siellä on melkein joka 
tapaamisessa tullu yks joku muilta kuin mentoreilta et 
me ollaan kokeiltu tällasta.” (Mentori 6, 2018)

Kokemus-
ten ja 

ideoiden 
jakaminen

•”Sit moni on et ai noi onki kokeillu noin montaa juttuu, ja 
sit siinä tulee vähän semmonen et pitäiskö meidänkin 
jotain kokeilla.” (Mentori 6, 2018)

Sosiaalinen 
paine
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Ongelmalliseksi koettiin myös esiopettajien kiireinen aikataulu. Välillä opetustapaamisiin 

oli päässyt paikalle vain muutama opettaja tai ne oli jouduttu kokonaan peruuttamaan 

osallistujien puutteen vuoksi. Mentorit toisaalta ymmärsivät, että esiopetusryhmistä on 

hankala irtautua koulutusta varten, toisaalta asia harmitti heitä koska he kuitenkin val-

mistelivat opetustapaamiset oman työnsä lomassa. 

 

Vuoden toiminnan jälkeen haasteeksi oli noussut myös se, että alueiden mentoroidut 

esiopettajat alkoivat olla jo hyvin oppineita, eikä mentoreilla välttämättä ollut enää uusia 

ideoita mitä jakaa. KETO-hankkeen koulutuksesta saatu tietotaito oli jo ehditty käydä läpi 

esiopettajien kanssa.  

 

 

 

•”Mut mehän ei niinku semmosta opasteta et miten niitä 
käytetään niitä laitteita.” (Mentori 7, 2018)

•”No ehkä just haasteena on ollu just tommoset 
laiteongelmat mihin meillä ei oo koulutusta et kun meillä 
on vaan siihen pedagogiseen puoleen.” (Mentori 1, 2017)

Laiteongelm
at

•”Monesti on ollut kyllä et on tosi moni ketkä ei pääse 
paikalle niihin workshoppeihin. Et selkeesti 
eskariopettajilla on tosi kiireinen aikataulu.” (Mentori 1, 
2017) 

•”Niin todettiin että aika vähän sinne (tapaamiseen) tuli 
porukkaa.” (Mentori 8, 2018)

Osallistujien 
puute

•”Mulla ei oo hirveesti sen suurempaa annettavaa. Aika 
monet esiopettajista on tosi hyvin kärryillä tässä.” (Mentori 
3, 2018)

•”En mä nyt sano että akku loppuu mutta pitää saada uusia 
ideoita.” (Mentori 2, 2017)

Ideat 
lopussa

•Suunniteltiin, että aloitetaan tässä keväällä uudestaan 
ja tämmöistä yksilöidympää sellaiseen tarpeeseen. 
Elikkä ihmisillä on aika hyvät ict-taidot tällä hetkellä.” 
(Mentori 4, 2018)

•”Me ei olla niin kovin paljon pohdittu tätä niitten muitten 
mentoreitten kanssa, mut ajatus on et vähän samaan 
tapaan.” (Mentori 6, 2018)

Opetustapaa-
misten 

jatkaminen



54 

 

Opetustapaamisia on kuitenkin tarkoitus jatkaa samalla mallilla edelleen. Osa mento-

reista kertoi jo suunnitelleensa kevään 2018 opetustapaamisia mentoriryhmänsä 

kanssa. Tapaamisia joko jatkettaisiin samalla tavalla tai niitä muokataan enemmän esi-

opettajien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

 

7.2.5 Tapaamisissa jaettuja ideoita 

 

Mentorit kertoivat haastatteluissa erilaisia esimerkkejä, miten tieto- ja viestintäteknolo-

giaa on hyödynnetty heidän omissa esiopetusryhmissään. Esimerkit ovat eri opetusalu-

eita koskevia, ja niissä on sekä yksittäisiä menetelmiä että kokonaisia projekteja, missä 

on hyödynnetty tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Seuraavaan taulukkoon on ke-

rätty mentorien kertomia toimintaideoita. 

 

Taulukko 5: Ideoita, joita pedagogiset ICT-mentorit ovat kokeilleet omien esiopetusryhmiensä 

kanssa  

Lyhyt kuvaus toteutuksesta 

”Elikkä me havainnoitiin viikoittain sen kosteikon elämää tableteilla ja kerättiin se.” 

(Mentori 4, 2018)  

”Myös etsittiin netistä tietoa tosta kosteikosta koska siitä on olemassa, tiesin sen. Ja 

siihen linnustoon tietenkin mitä sieltä tuli ja kasveja ja tätä tiedon keräämistä internetin 

kautta.” (Mentori 4, 2018) 

”Meidän taideprojekti, se pyörii meillä vuosittain ja vähän vaihtelee minkälainen se on. 

Ennen me katsottiin kirjasta sitä taidekuvaa, ja nyt meillä on se monikosketusnäyttö 

niin me analysoidaan sitä kuvaa.” (Mentori 8, 2018) 

”Lapset sai tehdä pienryhmissä sellaisen kirjan heistä itsestään. Että jokaisesta otettiin 

kuva, tai he sai ite ottaa kuvan ja sit sai äänittää siihen. Ja sitten se esiteltiin kaikille 

kun se oli valmis se kirja.” (Mentori 7, 2018) 

”Me otettiin aluksi sellaista että jonkun eskarihetken jälkeen oli noin kymmenen viis-

toista minuuttia aikaa ja sit mä annoin sinne muutamat ohjelmat mitä sai plärätä sillä 

idealla että tulee vaan sellaista hienomotorista sormen käyttöä.” (Mentori 6, 2018) 

”Mä oon heijastanut tykillä sellaisen missä ne pallot on. Se on sellainen kissoille suun-

nattu peli niin sitten lapset saa heitellä niitä palloja sinne seinälle.” (Mentori 3, 2018) 
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”Ihan oikein kunnon käyttökoulutus, mikä me ollaan kaikki käyty. Kaikki. Ja alotettu 

sillä ja jokainen osaa laittaa lataukseen ja mihin laitetaan ja mistä sä saat äänen ja 

missä on kamera. Kaikki on ollut tosi tarkkaa. Ja sit se et me ollaan puhuttu vähän 

tekijänoikeuksista ja mitä saa kuvata ja mitä ei saa kuvata.” (Mentori 2, 2017) 

”Me ollaan videoitu ja kuvattu ja sit vaan tehty nopeesti siis matalalla kynnyksellä ja 

nopeesti kuvakooste. Vaan pahimmat mokat sieltä karsittu ja pistetty pyörimään ilta-

päivällä. Vanhemmat kun tulee hakemaan lapsiaan ne tietää jo että meillä saattaa olla. 

Ne pääsee näkemään meidän retket. Ne pääsee näkemään meidän arkea.” (Mentori 

8, 2018) 

”Nyt on enemmän opittu tekemään sitä että lapset ite kuvaa. Kun meillä oli itsenäi-

syyspäivän juhlat esimerkiks niin meillä oli kuvaaja joka kuvas ja se oli musta aika 

hieno juttu kyllä.” (Mentori 8, 2018) 

”Meillä oli siellä metsässä hauska tutkimushetki sen reverse cameran kanssa kun lap-

set alkoi keksiä kaikkee mitä sen kanssa vois tehdä. Sehän tuki nimenomaan ihan 

hirveesti sitä lasten osallisuutta ja tutkivaa oppimista.” (Mentori 6, 2018) 

 

Mentorien tekemät projektit ja käyttämät menetelmät liittyvät usealle eri esiopetuksen 

oppimisen osa-alueelle. Ne eivät pidä sisällään ainoastaan mediakasvatukseen tai tieto- 

ja viestintäteknologiseen osaamiseen liittyviä asioita, vaan monipuolisesti erilaisia kas-

vatuksen tavoitteita.  
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7.3 Mediakasvatukseen liittyvät asenteet ja oppiminen  

 

Haastatteluissa oli tarkoitus selvittää mentorien aikaisempaa mediakasvatuksen ja tieto- 

ja viestintäteknologian käyttöä ja niitä muutoksia, mitä koulutuksen käyminen ja mento-

rointi ovat siihen tuoneet. Samalla selvitettiin, millä tavalla mentorointi on lisännyt men-

toroitavien esiopetusryhmien ja oman talon tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Kysy-

myksiä aiheeseen liittyen oli esimerkiksi: Olitko käyttänyt tieto- ja viestintätekniikkaa esi-

opettajana ennen ryhtymistäsi ICT-mentoriksi? Miten? Käytetäänkö taloissa, joita men-

toroit, tieto- ja viestintäteknologiaa? Ovatko he innostuneita siitä? Käytetäänkö oman ta-

losi muissa ryhmissä tieto- ja viestintäteknologiaa? Vastaukset on luokiteltu aineistosta 

nousevien aiheiden perusteella seuraaviin alaluokkiin: 

 

  

7.3.1 

Mentorien 
lähtötilanne 

7.3.2. 

Mentorien arvio 
omasta 

oppimisestaan

7.3.3. 

Mentoroitavien 
tilanne

7.3.4. 

Omien talojen 
tilanne

7.3.5. 

Oppimisen 
haasteita

7.3.6. 

Vinkkejä 
oppimisen 
haasteisiin
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7.3.1 Mentorien lähtötilanne 

Lähtötilanteet mentorien tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa vaihtelivat suu-

resti. Osa mentoreista oli käyttänyt jokin verran teknisiä laitteita mediakasvatuksen 

apuna ennen KETO-hankkeen koulutusta, kun taas osa kertoi olleensa täysin vasta-al-

kajia erityisesti tablettityöskentelyssä. Kaikilla oli kuitenkin jonkinlainen kosketus media-

kasvatukseen, ja siihen sisältyi myös tieto- ja viestintäteknologista osaamista. 

 

 

 

Yllä olevassa taulukossa on mentorien vastaukset tieto- ja viestintäteknologian käyttä-

misestä ennen ICT-mentorin koulutusta sekä heidän esiopettajaksi valmistumisvuo-

tensa. Mediakasvatus ja tieto- ja viestintäteknologia ovat niin uusia opetusmenetelmiä 

että niiden huomiointi opettajien opinnoissa on muuttunut vuosien aikana.  

 

•” Tietysti kameraa ollaan käytetty meidän ryhmässä jonkun 
verran mutta en kovin paljon muuten. -- Mulla oli aikamoinen 
vastustus (tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan).” (Mentori 8, 
2018)

Valmistunut 

1977 

•”Olen kalvokauden kasvatti, sehän ilman muuta niin se ja ne 
diat ja tämmöset. Vinkkaria (Windowsia) tiedon etsimiseen.”

Valmistunut 
noin 1988

•”Eli mä oon käyttänyt monikosketusnäyttöö ja 
dokumenttikameraa sitä ennen. Ensimmäinen kerta kun oli 
padi kädessä oli kun tämä mentorointihomma alkoi.” 

Valmistunut 
1992

•"Jonkin verran"
Valmistunut 

1995

•”Kyllähän me käytettiin noita tietokoneita ja mitä sillon oli ne 
laitteet.”

Valmistunut 
1998

•”Et kosketusnäyttö ja dokumenttikamera on ollut käytössä 
ennenkin ja pidempään mutta toi padi ja tablettityöskentely, ni 
se on ollut ihan uutta.”

Valmistunut 
2001

•”Digikameroita ja tällasta niinku valokuvausta tehty mutta ei 
sen kummempaa.”

Valmistunut 
2009

•”Tosi vähän.”
Valmistunut 

2017



58 

 

7.3.2 Mentorien arvio omasta oppimisestaan  

 

Kaikki mentorit kokivat KETO-hankkeen koulutuksen ja mentoroinnin lisänneen omaa 

ammattitaitoaan ja siihen oltiin hyvin tyytyväisiä.  Mentorit käyttivät poikkeuksetta tieto- 

ja viestintäteknologiaa oman ryhmänsä kanssa hyvin aktiivisesti ja olivat tyytyväisiä uu-

siin menetelmiin.  

 

 

 

Haastatteluista tuli myös ilmi se, etteivät esiopettajat välttämättä suhtaudu tieto- ja vies-

tintäteknologiaan täysin ilman kritiikkiä koulutuksen- ja mentorointityön jälkeenkään. Kri-

tiikin sävy on kuitenkin muuttunut varovaisen myönteiseksi, ja suhtautuminen tieto- ja 

viestintäteknologiaan käytännölliseksi ja kannustavaksi.  

 

•”Se on ollut ammattitaidon suuri kasvu, lisääntyminen. 
Aivan toiseen maailmaan. Mun kohdalla se toi niinku 
lisää sisältöä työelämään.” (Mentori 4, 218)

•”Mä oon oppinut sen pedagogisuuden sieltä ja mitä 
kaikkee voi tehdä ja miten se onkin työväline meille 
aikuisille.” (Mentori 2, 2017)

•”Ennen me katsottiin kirjasta sitä taidekuvaa. Nyt meillä 
on se monikosketusnäyttö, niin me analysoidaan sitä 
kuvaa. Se on ihan aivan upeeta.” (Mentori 8, 2018)

Mitä 
mentorointi on 

antanut 
mentorille

•”Mä oon pyrkinyt ottaan sen sellaiseks palaksi tätä arkea. 
Niin että se olis kuin, tällain vertaiskuvalla et mä ajattelen 
että se olis niin kun kynä ja paperi tai pallo ja hernepussi 
tai joku muu helmityö tai mikä tahansa, et se on tavallaan 
yks väline. (Mentori 6, 2018)

•”Se on yks lisä yks opetusmenetelmä tässä muiden 
ohella ja se on jotenkin luonnekas osa meidän 
esiopetusta.” (Mentori 2, 2017)

Miten mentorit 
toimivat 
omissa 

esiopetusryh
missään

•”Mähän olen kauheen kriittinen tämän ict:n suhteen, et 
kuinka paljon meidän pitää tuoda sitä tähän lasten 
maailmaan. Niin sit kuitenkin mä oon yrittänyt miettiä että 
miten niihin meidän hyviin juttuihin, et miten siihen 
saadaan lisäarvoa siitä että meillä on tää tekniikka 
käytössä.” (Mentori 8, 2018)

Varovaisuus 
on korvannut 
kriittisyyden
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7.3.3 Mentoroitavien tilanne 

 

Mentorien opetusryhmissä suhtautuminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön on ollut 

vaihtelevaa. Haastatteluissa osa mentoreista kertoi, että esiopettajien suhtautuminen 

heidän tarjoamiinsa ideoihin ja kokemuksiin on pääsääntöisesti positiivista ja innostu-

nutta. Heidän mielestään tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään aktiivisesti esiope-

tusryhmissä. 

 

 

 

Toisaalta mainittiin myös esiopetusryhmiä, joissa tieto- ja viestintäteknologiaa ei käytetty 

kovin runsaasti. Mentoreilla ei myöskään ollut aivan tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon 

tieto- ja viestintäteknologiaa todellisuudessa hyödynnetään niissä esiopetusryhmissä, 

joita he ovat mentoroineet. Kaikilla esiopetusryhmille ei oltu nimetty henkilökohtaista 

mentoria, joten joitakin esiopettajia mentorit tapasivat ainoastaan opetustapaamisissa.  

 

7.3.4 Omien talojen tilanne 

 

Osa mentoreista kertoi, että vaikka he olivat jakaneet omaa osaamistaan omissa ta-

loissa, muissa ryhmissä tieto- ja viestintäteknologiaa ei käytetty mitenkään runsaasti. 

Innostusta olisi, mutta esimerkiksi välineiden puuttuminen esti muita ryhmiä hyödyntä-

mästä mentorien oppeja. Esiopetusryhmissä tieto- ja viestintäteknologisia välineitä käy-

tettiin niin paljon, että muut ryhmät saivat lainata niitä ainoastaan, kun ryhmä oli poissa 

•”Sitten näitten esimerkkien avulla mitä me näytettiin että 
mitä pystyy kaikkea tekemään niin kyllä semmoista 
innostumista ihan selkeesti tuli.” (Mentori 4, 2018)

•”Mä luulen, että aika moni on innostunut. En ole sellaista 
tavannut että ne laitteet on vaan kaapeissa.” (Mentori 3, 
2018)

Esiopettajat 
ovat 

innostuneet

•”Jotenkin tuntuu että ne ei oo alkanut käyttää 
(tabletteja) siellä.” (Mentori 7, 2018)

•”Mut sit huomaa että ei se meidän taloissa niin kun 
kokonaisuutena ole sillä tavalla vielä. Siihen kaivataan 
sitä, et kaikki ottais sen samalla tavalla käyttöön.” 
(Mentori 8, 2018)

Esiopettajat 
eivät ole 

innostuneet
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päiväkodilta. Toisaalta yksi mentoreista oli suunnitellut toiminnan niin, että muilla ryhmil-

läkin oli mahdollisuus käyttää esikouluryhmän välineitä. 

 

 

 

 

Mentorit kuitenkin kokivat, että omassa esiopetusryhmässä työskentelevän henkilökun-

nan suhtautuminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön oli muuttunut heidän avullaan 

positiivisemmaksi ja että he olivat pystyneet jakamaan osaamistaan eteenpäin. 

 

 

 

Mentorit kertoivat myös päiväkotien muun henkilökunnan epäluuloisesta suhtautumi-

sesta tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kohtaan. Osa mentoreista kuitenkin koki, että 

•”Sitten meidän kokoisessa talossa se on hankala niiden 
muiden alkaa tekeen niitä asioita mitä mä tuon kun niillä ei 
oo niitä välineitä et täälläkin olis varmaan sitä innostusta 
enemmän.” (Mentori 6, 2018)

Laitteiden 
puuttuminen

•”Laitteita ei oo muualla kuin esiopetusryhmissä joten mä 
oon tehnyt lukujärjestyksen meidän taloon ja jokainen 
ryhmä vuorollaan lainaa meidän tabletteja.” (Mentori 2, 
2017)

Laitteiden 
lainaaminen

•”Koska ehkä heil on ollu se suurin vastustus ja on sanonu 
et miks niin paljon tablettia tai miks ict:tä ja sitä keskusteluu 
on käyty.” (Mentori 2, 2017)

Kriittinen 
asenne

•”Koska kun mun asenne on muuttunu, niin mä oon saanu 
myös muiden asenteen muuttumaan ja sen takia miten mä 
oon mentoroinu ni mä oon halunnu siihen mentorointiin 
myös lastenhoitajat ja avustajat.” (Mentori 2, 2017)

Asenteen 
muuttuminen 

•”Mun tiimikaverit vaihtui ja sit ne jotka ovat nyt toisissa 
ryhmissä ni ovat sitte osanneet käyttää.” (Mentori 6, 2018)

Opittujen 
menetelmien 
leviäminen
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oli pystynyt muuttamaan myös työtovereidensa suhtautumista oman kannustavan asen-

teensa avulla.  

7.3.5 Oppimisen haasteita 

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen jakaminen on pääosin onnistunut. Mentorit kui-

tenkin kertoivat haasteista, jotka ovat estäneet heitä itseään, mentoroitavia esiopetus-

ryhmiä ja omia taloja ottamaan käyttöön uusia menetelmiä. Eniten huonoa palautetta 

saivat Windows-tabletit. Niihin olivat lähes kaikki käyttäjät tyytymättömiä, mentorit ker-

toivat. Yksihaastateltavista kertoi jättäneensä Windows-tabletit kokonaan pois käytöstä 

saatuaan käyttämättömiä iPad-tabletteja toisesta talosta. 

 

 

 

Haasteelliseksi opettamisessa ja tieto- ja viestintäteknologian käyttämisessä koettiin 

myös se, että mentorien opettelemat sovellukset vanhenivat nopeasti, eikä uusien etsi-

miseen ollut riittävästi aikaa.  

 

7.3.6 Vinkkejä oppimisen haasteisiin 

 

Mentoreilta kysyttiin haastatteluissa heidän keksimistään ideoista ja tavoista, jotka ovat 

hyödyttäneet heidän työtään tieto- ja viestintäteknologian parissa. Samalla he kertoivat 

ajatuksista, jotka ovat kannatelleet eteenpäin haastavissakin tilanteissa.  

•”Yks haaste on se, että meidän Windows-tabletit tökkii aika 
paljon ja mua harmittaa sen tähden että just kun on hyvä 
työskentely käynnissä ni koneet on tiltissä tai koneet ei toimi.”
(Mentori 2, 2017)

•”Ne Windows-tabletit on tosi hankalat. Ne ei yksinkertaisesti 
toimi kunnolla.” (Mentori 5, 2018)

•”Ne Windows-tabletit, ne ei toimi kovin hyvin et niillä on aina 
joku päivitys menossa ja niitä pitää päivittää vähän väliä.”
(Mentori 7, 2018)

•”No se ryhmä ei sit alkanutkaan enää syksyllä ja sinne oltiin 
saatu kahdeksan iPadia. Meidän johtaja toi sitten neljä niistä 
padeistä meille niin ollaan niitä käytetty.” (Mentori 5, 2018)

Windows-
tablettien 
ongelmat

•”Se tietenkin et mistä sä löydät sen ajan, et sä pystyt 
opettelemaan ja etsimään uusia sovelluksia ja kaikkee että 
sehän on se haaste ollut.” (Mentori 2, 2018)

•”Et ne (sovellukset) saattaa vuodessakin muuttua tosi paljon. 
Et sun pitää pysyä kärryillä. Mutta eihän se voi olla silleen että 
sä omalla ajalla sitte selailet niitä.” (Mentori 7, 2018)

Sovellusten 
vanhenemi

nen
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Jonkinlainen materiaalipankki tai -kansio koettiin hyväksi menetelmäksi jakaa tieto- ja 

viestintäteknologisia ideoita toisille. Mentorit korostivat myös sitä, ettei kaikkia sovelluk-

sia tai menetelmiä kannata yrittää oppia kerralla. Aluksi riittää, kun opettelee muutaman 

tärkeimmän sovelluksen kunnolla.  

 

Osa mentoreista piti tärkeänä tieto- ja viestintäteknologian käytön suunnitelmallisuutta ja 

yksilökohtaista räätälöintiä sekä lapselle että aikuiselle. Jokainen kuitenkin etenee 

omista lähtökohdistaan ja omien taitojensa mukaisesti. Myös koko talon ja oman ryhmän 

henkilökunnan huomioiminen ja kouluttaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ko-

ettiin tärkeäksi, ettei mentori tai esiopettaja ole yksin toimimassa lapsiryhmän kanssa.  

 

•”No siis mä oon ainaki ite koonnut sellaisen ict-kansion 
justiinsa mihin mä oon kerännyt kaikki sen koulutuksen ja 
niiden workshoppien ohjeet ja ideat koolle yhteen.”
(Mentori 1, 2017)

•”On tosi tärkeetä et siel (koulutuksessa) on ne materiaalit. 
Nyt sitä välillä vähän väliikin tekee sitä, et sitä palaa sinne 
joihinkin että ai niin et täällä oli tää juttu mitä en silloin 
tajunnutkaan.” (Mentori 6, 2018)

Materiaalien 
jakaminen

•”Et mä ainakin suosittelen opettelemaan yhden asian 
kunnolla kerrallaan. Pienissä osissa, et muuten siinä tulee 
vähän semmonen ähky ja sit ei oikein niin kun opikaan 
mitään.” (Mentori 1, 2017)

•”On ne must-sovellukset että mitä tulee ottaa käyttöön ja 
osata käyttää.” (Mentori 4, 2018)

Yksi asia 
kerrallaan

•”Semmoinen juttu et sen pitää olla kauheen hallittua ja 
kauheen silleen mietittyä. Jokaisen lapsen kohdalla 
erikseen et mitä tehdään. Koska kyllä mä näen sen että 
miten nää vangitsee sen lapsen mielen täällä meilläkin, 
vaikka ne olis ihan hyviä ja harkittuja sovelluksia. Silti se 
on niin vangitsevaa. ” (Mentori 8, 2018)

•”Niin että jotenkin pienin askelin. Jokaiselle niinkun 
katsottais että miten kukakin etenee siinä.” (Mentori 1, 
2017)

Yksilöllinen 
eteneminen

•”Että ainakin pitäis kysellä että meneeks se tieto niille 
muille. Et lastenhoitajille ynnä muuta. Koska silloin, mä 
lähinnä mietin niitä lapsia, et koska se hermostuttaa lapsia 
ja vaikeuttaa sitä työskentelyä jos siellä ei ole tarpeeks 
apuja auttamassa. Jos ne on kaikki sen yhden opettajan 
varassa, niin sit se menee pieleen.” (Mentori 2, 2017)

Koko 
henkilökun-
nan mukaan 
ottaminen
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7.4 Mentorityön haasteita ja ratkaisuehdotuksia niihin 

 

Haastatteluilla kartoitettiin myös mentoreiden ajatuksia mentorityön kehittämisestä. Ky-

symykset, joilla tätä kartoitettiin, olivat: Mitä toivoisit mentorityön tueksi jatkossa? ja Onko 

sinulla antaa vinkkejä tuleville mentorityön kehittäjille? 

 

7.4.1 Windows-tabletit 

 

Windows-tablettien toiminnasta tuli paljon negatiivista palautetta haastateltavilta mento-

reilta. Heillä oli kuitenkin myös ehdotuksia asian korjaamiseksi. Mentorit pohtivat, olisiko 

mahdollista vaihtaa Windows-tablettien toimittajaa toiseen, jotta edes jatkossa käytössä 

olisi toimivampia tablettitietokoneita. 

 

 

 

Windows-tablettien sovelluksiin toivottiin myös lisää koulutuksia. Eräs mentoreista totesi, 

että käyttökoulutuksia järjestetään enemmän Ipad-tableteille, ja toivoi että kasvatatjia 

koulutettaisiin myös muiden laitteiden käyttämiseen. 

 

 

 

 

 

•”No kun kuulemma Espoo ei voi suosia yhtä valmistajaa. 
Et siks niitä (Windows-tabletteja) varmaan tilataan 
lisääkin. Olis hyvä jos tilaisivat sitten vaikka Samsungeja 
tai muita kun ne Windowsit on niin hankalia.” (Mentori 5, 
2018)

Toimittajan 
vaihtaminen

•”Ja sitten noista koulutuksista kun mitä järjestetään 
Espoon Kaupungilla, niin aika paljon ne on niitä iPad 
painotteisia koulutuksia. Windows-tableteillekin vois olla 
enemmän koulutuksia.” (Mentori 7, 2018)

Windows-
tablettien 

koulutukset
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7.4.2 Laitteiden lisääminen päiväkoteihin 

 

Mentorit totesivat, että esiopetusryhmän laitteet eivät välttämättä riitä koko talon käyt-

töön, varsinkaan jos lapsiryhmiä on paljon. He toivoivat, että tabletteja ja monikosketus-

näyttöjä olisi käytössä myös pienempien lasten ryhmissä ja niin paljon että niitä riittäisi 

jokaiselle ryhmälle. 

 

 

7.4.3 Päiväkotien yhteysongelmat 

 

Muutamassa päiväkodissa työskentelyä on hankaloittanut langattoman internet-yhtey-

den puute. Mentori toivoikin, että huolehdittaisiin päiväkoteihin sellainen verkkoyhteys, 

jonka avulla tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää. 

 

 

 

7.4.4 Henkiparantaja laitteille 

 

Mentoreista yksi ehdotti, että kaupungilla olisi tarjota tabletti- ja monikosketusnäyttöjen 

laiteongelmiin liittyvä erillinen palvelu, johon voisi soittaa kuka tahansa. Se helpottaisi 

teknisten ongelmatilanteiden ratkaisemista.  

 

•”Se että laitteet olis semmoset hyvät ja 
tarkoituksenmukaiset ja et ne toimis ja et niitä olis 
riittävästi kaikille.” (Mentori 7, 2018)

•”Esimerkiks meidän talossa on kuus ryhmää ja on vaan 
nää meidän kahdeksan tablettia vaan.” (Mentori 6, 2018)

Riittävästi 
laitteita 
kaikille

•”Ainakin mitä mä oon kokenut, niin meillä ei oo tota 
langatonta nettiä. Et se on tosi haasteellista saada ne 
kaikki padit niinku sen yhden avulla niinku yhdistymään.”
(Mentori 3, 2018)

Langaton 
nettiyhteys



65 

 

 

 

 

7.4.5 Koordinoinnin ja ohjauksen lisääminen 

 

Haastatteluista nousi myös toive tarkemmista mentorointiohjeista tai yhteisestä suunnit-

telusta koskien sitä, kuinka mentorointia oikeastaan tulisi tehdä. Huolena oli, että koska 

mentoreille on annettu melko vapaat kädet mentoroida omien mieltymystensä mukaan, 

tieto- ja viestintäteknologian osaamisen laatu saattaa vaihdella paljonkin eri esiopetus-

ryhmissä ja eri alueilla. 

 

 

 

7.4.6 Mentorointityön uudelleen järjestäminen 

 

Monet mentoriryhmät olivat jo pohtineet mentoritoiminnan muokkaamista jatkossa erilai-

seen suuntaan. Syynä oli se, että mentorit kokivat jo opettaneensa kaiken mitä osaavat, 

samoin kuin esiopettajien hyvät tieto- ja viestintäteknologiset taidot. Osa oli suunnitellut 

siirtyvänsä yleisistä opetustapaamisista yksilöllisempään suuntaan.  

 

•”Et sillä tavalla pitäis olla joku semmonen mihin voi kuka 
tahansa mentori tai mentoroitava soittaa tai eskariopettaja 
soittaa näissä laite tai laitteisto-ongelmissa. Se 
jonkinlainen henkiparantaja.” (Mentori 4, 2018)

Henkiparan-
taja laitteille

•”Ehkä sit enemmän sellaista myös sellaista välitukea siis 
siihen että mentorit kokoontuisivat miettimään että miten 
me mentoroidaan. Et sitähän meillä ei oo ollu ollenkaan 
sellaista.” (Mentori 8, 2018)

Mentoroinnin 
yhteinen 

suunnittelu

•”Tarvittais joku sabluuna sille et miten tää toimis. Mä 
ymmärrän et tavallaan se on kiva, et löytyis se et kenelle 
sopii joku tapa. Mut silloinhan se laatu on tosi erilaista.”
(Mentori 6, 2018)

Mentorointi-
ohjeistus
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Osa haastatelluista mentoreista toivoi kuitenkin, että mentorityö siirrettäisiin kokonaan 

pois esiopettajilta niin, että he mentoroisivat jatkossa ainoastaan omia talojaan. Toisaalta 

yksi mentori kertoi pohtineensa mentoriryhmänsä kanssa, onko tarpeellista kaikkien 

mentorien jatkossa olla paikalla yhteisissä opetustapaamisissa, varsinkin jos niihin osal-

listuu aina vain vähemmän esiopettajia.  

 

 

 

 

 

7.4.7 Opetustapaamisten tärkeys 

 

Muutamakin mentori oli sitä mieltä, että yhteisiä opetustapaamisia on turha järjestää, jos 

niihin ei tule riittävästi osallistujia. He toivoivat, että päiväkotien johtajat tukisivat erityi-

sesti uusia esiopettajia ja huolehtisivat siitä, että nämä pääsisivät sovittuihin tapaamisiin. 

 

•”Suunniteltiin, että aloitetaan tässä keväällä uudestaan ja 
tämmöistä yksilöidympää sellaiseen tarpeeseen. Elikkä 
ihmisillä on aika hyvät ict-taidot tällä hetkellä.” (Mentori 4, 
2018

Mentorityön 
yksilöllistä-

minen

•”Kyllä mä ajattelen että mä voisin mentoroida tässä omassa 
talossa. Mutta kyllä mä ajattelen että siihen koulutukseen ja 
niihin koulutuksiin, siihen semmoiseen laajempaan 
mentorointiin niin siihen vois olla kyllä ihan ihmiset sitä 
varten. Tiedän, että rahakysymys, mutta siitä huolimatta. 
Koska ei meidän resurssit riitä, et pitää niinku miettiä meitä, 
et koko ajan tulee lisää tekemistä.” (Mentori 8, 2018)

•”Mielummin sitten tähän omaan työhön ja tähän sitten 
panostaa kuin toisten mentorointiin. Kun kyllä mä nyt omaa 
taloa voin mentoroida.” (Mentori 5, 2018)

Mentoroin-
nin 

lopettami-
nen

•”Mietittiin sitä että varsinkin jos me kaikki kolme ollaan 
mukana (opetustapaamisissa), niin jos siellä on sit ehkä 
neljä (esiopettajaa), niin tarviiks kaikkien olla kun tää on niin 
kullanarvoista tää työaika.” (Mentori 8, 2018)

Mentorien 
vähentämi-

nen
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Erityisesti sellaisilla alueilla, missä mentorityö tehdään ainoastaan opetustapaamisissa, 

osallistuminen niihin on tärkeää. Henkilökohtaiset mentorit pystyvät tukemaan esiope-

tusryhmiään muutenkin, mutta jos sellaista ole, tukea tieto- ja viestintäteknologian käyt-

tämiseen voi olla hankala saada. 

 

7.4.8 Lasten ja lasten töiden valokuvaus- ja jakamislupa 

 

Eräs mentoreista koki Espoon Kaupungin tämänhetkisen valokuvaus- ja mediatöiden jul-

kistamislupalomakkeen haastavaksi ja byrokraattiseksi. Erityisesti hän kertoi sen olevan 

vanhemmille haasteellinen, ja aiheuttavan hankaluutta tieto- ja viestintäteknologisten töi-

den jakamisessa. Hän toivoi, että se voitaisiin päivittää yksinkertaisemmaksi. 

 

 

 

 

7.4.9 Materiaalipankin ylläpito 

 

Sovellusten jatkuvaan vaihtumiseen mentorit toivoivat, että joku pitäisi yllä jonkinlaista 

materiaalipankkia tai listausta, että mitä sovelluksia kannattaa tai voi enää käyttää. Men-

torit kertoivat, etteivät itse välttämättä ehdi etsiä uusia sovelluksia käytöstä poistuneiden 

tilalle. 

 

•”Jotenkin et se tulis ihan varmasti johtajiltakin et tässä on 
sun ja sä meet sinne. Et se myös priorisoitais myös 
yksiköissä et sinne (mentoritapaamiseen) kuuluukin 
mennä. Mä ymmärrän jos ei oo sijaisia ja muuta mutta se 
tavallaan pitäis kuitenkin saada hoidettua.” (Mentori 6, 
2018)

Esimiesten 
vastuu

•”Se lupalappu on niin että vain omasta lapsesta saa 
jakaa ne valokuvat. Niin että niitä muita ryhmän lapsia on 
hirvee työ sitte poistaa. Että antaa luvan tai ei anna lupaa 
et se olis paljon helpompi heille (vanhemmille).  Et turha 
tehä asiasta vaikeeta. ” (Mentori 3, 2018)

Kuvauslupa 
kuntoon

•”Kyllä semmonen ajan tasalla oleva listaus. Kun 
nämähän kun tulee päivitys niin sieltä tipahtaa pois joku 
hyvä juttu mutta onko mitään muuta tilalle.” (Mentori 4, 
2018)

Ajantasainen 
sovelluslistaus



68 
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8 Johtopäätökset 

 

Aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tehtäessä sovelletaan työn teoreettista viitekehystä. 

Johtopäätöksissä konstruktivistinen oppiminen, vertaisryhmämentorointi toimintamene-

telmänä sekä mediakasvatuksen erityispiirteet resonoivat pedagogisten ict-mentorien 

kertomien asioiden kanssa. Johtopäätökset etenevät saman analyysirungon mukaisesti, 

jota käytettiin aineiston luokittelussa. (Taulukko 3: Analyysirunko, joka perustuu teoreet-

tiseen viitekehykseen ja aineistosta nouseviin aiheisiin). Johtopäätöksissä huomioidaan 

myös Espoon kaupungin tarve selvittää vertaisryhmämentorointia ja sen etenemistä esi-

opetusryhmissä.  

 

Johtopäätökset ja aineiston analyysi on aina vain yksi tulkinta aiheesta. Vaikka tutkijan 

tarkoitus olisi toimia johdonmukaisesti ja objektiivisesti aineistoa analysoidessaan, hän 

vääjäämättäkin valitsee ja rajaa aineistosta sellaisia asioita, jotka ovat hänen omasta 

mielestään relevantteja tutkimuskysymyksen kannalta. Aineiston tulkitsemistilanteessa 

tutkija saattaa myös rakentaa tilanteisiin ja vastauksiin merkityksiä, joita niissä ei alun 

perin ole tarkoitettu (Ruusuvuori ja Nikander 2017: 437-738) Vaikka aineiston tulkinta ja 

siitä tehdyt johtopäätökset on pyritty tekemään objektiivisesti ja merkityssisällöt on pyritty 

nostamaan suoraan aineistosta ja teoreettisesta viitekehyksestä, myös tässä opinnäyt-

teessä on mahdollista, että tekijän oma näkökulma on huomaamatta vaikuttanut loppu-

tulokseen.     

 

8.1 Miten mentoriohjelman järjestelyt ovat sujuneet 

 

Mentorointiohjelman järjestelyt ovat sujuneet haastattelujen perusteella pääsääntöisesti 

hyvin ja esiopettajat ovat olleet tyytyväisiä mentoreilta saamaansa tukeen ja ideoihin 

tieto- ja viestintäteknologian opettelussa. Eri päivähoitoalueilla mentorointia on tehty läh-

tökohtaisesti samoilla tavoilla ja mentorien esimiehet ovat toimineet aktiivisesti järjestä-

essään opetustapaamisia mentoreille ja esiopettajille. 

 

Espoon mentorointiohjelmassa mentoreille on määritelty lähiesimiehet, jota järjestävät 

opetustapaamisia sopimalla niiden aikataulusta ja huolehtimalla sopivat tilat. Esimies on 

aina yksi alueen päiväkotien johtajista, jolla on mahdollisuus olla yhteydessä kaikkien 

alueen esiopetusryhmien esimiehiin ja henkilökuntaan.  
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8.1.1 Opetustapaamisten järjestelyt 

 

Kaikki haastatellut ict-mentorit olivat osallistuneet ensimmäisen mentorivuoden aikana 

järjestettyihin opetustapaamisiin ja vetäneet niitä yhdessä mentoriryhmänsä kanssa. Ta-

paamisia oli kuitenkin järjestetty vaihtelevia määriä eri alueilla. Yksi mentoreista kertoi 

tavanneensa ryhmiä kerran kuukaudessa, toinen mainitsi että syksyllä oli järjestetty ai-

noastaan yksi tapaaminen. Yleensä opetustapaamisten määrä on vaihdellut näiden ää-

ripäiden välillä, mutta selvää on, että joillakin alueilla mentorointia on tehty aktiivisemmin 

kuin toisilla.  

 

Kaikki opetustapahtumat eivät onnistuneet, koska paikalle saapui niin vähän tai ei lain-

kaan esiopettajia ja välillä tapahtumia oli peruttukin. Mentorit kokivat tämän ongelmal-

liseksi ja turhauttavaksi, koska he olivat kuitenkin suunnitelleet ja valmistelleet tapaami-

set omalla työajallaan tai välillä myös vapaa-ajalla. He toivoivat, että alueen esimiehet 

korostaisivat esiopettajille opetustapaamisten merkitystä ja huolehtisivat siitä, että nämä 

pääsisivät tulemaan sovittuihin tapaamisiin. 

 

8.1.2 Opetustapaamisten suunnitteluaika 

 

Lähes kaikki mentorit toivoivat mentorointityölle lisää suunnitteluaikaa. He kertoivat 

suunnittelevansa opetustapaamisia esiopetusryhmän toiminnan suunnitteluun varatulla 

ajalla ja harjoittelevansa sovellusten käyttöä usein kotona vapaa-ajalla. Eräs mentoreista 

kertoi harjoittelevansa sovellusten käyttöä lisäksi oman esiopetusryhmänsä kanssa sil-

loin kun se sopii ryhmän toimintaan. 

  

Alueen mentorien yhteinen suunnitteluaika koettiin myös tärkeäksi. Joillakin alueilla 

mentorit olivat tavanneet ennen opetustapaamisia tai niiden jälkeen. Osa oli myös pitänyt 

erillisiä suunnittelukokouksia. Ne mentorit, joilla ei suunnitteluaikaa ollut, kertoivat sitä 

tarvitsevansa. He olivat yrittäneet tavata alueensa mentoreita esimerkiksi muiden koulu-

tustapahtumien yhteydessä.  
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8.1.3 Henkilökohtainen mentorointityö ja oman talon mentorointi 

 

Osalle pedagogisista ict-mentoreista on nimetty yhteisen opetusryhmän lisäksi henkilö-

kohtaisia mentoroitavia esiopettajia lähialueen päiväkodeissa olevista esiopetusryh-

mistä. Mentorit olivat vierailleet tai olleet muuten yhteydessä henkilökohtaisiin mentoroi-

taviinsa lähinnä silloin, kun heillä on ollut erityistä tuen tarvetta.  

 

Haastatteluista tuli myös ilmi, ettei henkilökohtainen mentorointi ole toiminut kaikilla alu-

eilla.  Saattoi olla, että vaikka esiopetusryhmälle olikin nimetty oma pedagoginen ict-

mentori, ei hänellä ole työkiireiltään ollut aikaa tulla auttamaan. Kaikissa mentoriryh-

missä ei henkilökohtaisia mentoroitavia ollut myöskään jaettu mentoreille. Asiasta oli jär-

jestetty kysely opetustapaamisten alkuvaiheessa, ja vastausten perusteella oli päätetty, 

että yhteiset tapaamiset riittävät mentorointimuotona.  

 

Mentorit olivat myös opettaneet ja opastaneet oman päiväkotinsa henkilöstöä tieto- ja 

viestintäteknologian ja mediakasvatuksen sovellusten kanssa, ainakin mentorointipro-

sessin aluksi. Usea kertoi järjestäneensä pieniä käyttökoulutuksia tai opastuksia kahvi-

hetkien aikana, mutta mainitsi samalla että tapaamiset olivat sittemmin jääneet tai pe-

ruuntuneet. Muutama mentori kertoi myös pitäneensä erillisen koulutuksen päiväkodin 

yhteisessä kehittämistilaisuudessa.  

 

8.1.4 Mentorointi ja opettajan työ ristiriidassa 

 

Mentoreilta tuli myös viestiä, että mentorointityö vie liian paljon aikaa esiopettajan tehtä-

viltä. He kokivat, että opetus- tai suunnittelutapaamisten vuoksi täytyi järjestellä esiope-

tusryhmien tilanne joka kerran eri tavalla, ja se aiheutti haasteita sekä mentoreille että 

heidän tiimikaverilleen.   

 

Toisaalta mentorit kokivat mentorintyön myös positiivisena. Se on ollut heidän mieles-

tään antoisaa ja mielenkiintoista. Haastatteluissa mainittiin, että tieto- ja viestintätekno-

logian osaaminen on lisännyt mentorien ammattitaitoa ja toisten esiopettajien mentoroi-

minen on tuonut lisää sisältöä työelämään. Mentorit kertoivat myös verkostoituneensa 

alueensa muiden mentoreiden kanssa ja toivoivat vertaistukiryhmien jatkuvan.   
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8.1.5 Mentorin rooli 

 

Haastateltujen vastauksista voi päätellä, että moni koki vapaa-ajalla työskentelemisen 

epäreiluksi. Mentorit joutuivat jatkuvasti pohtimaan, kumpi työ on heille arvokkaampaa: 

mentorointi vai esiopetusryhmän opettajana toimiminen. Esiopettajille on varattu tietty 

määrä tunteja ryhmän toiminnan suunnittelemiseen viikossa. Mikäli suunnitteluajan käyt-

tää mentorointiin, esiopetuksen laatu todennäköisesti heikkenee koska suunnitteluaikaa 

ei käytetä siihen. Vastaavasti mentoroinnin laatu heikkenee, mikäli aikaa ei käytetä sii-

hen.  

 

Vaikka haastateltavista vain yksi kertoi suoraan panostavansa mieluummin omassa ryh-

mässä toimimiseen kuin mentorointiin, samoin ajattelevia voi olla enemmänkin. 

 

”Mielummin sitten tähän omaan työhön ja tähän sitten panostaa kuin toisten mentoroin-

tiin.” (Mentori 5, 2018) 

 

Sama ongelma pätee epäilemättä myös niissä taloissa, joissa ei työskentele mentoria. 

Esiopettajat saavat opetustapaamisista ja henkilökohtaisilta mentorikäynneiltä vinkkejä 

ja ideoita, mutta niiden opettelu ja testaaminen jää heidän omalle vastuulleen. Joko niihin 

käytetään esiopetusryhmälle tarkoitettua suunnitteluaikaa tai se tehdään kotona vapaa-

ajalla. 

 

Kupiaksen ja Salon (2014) mukaan mentorilta odotetaan paitsi tietoa ja oman kokemuk-

sen välittämistä, myös esimerkkinä toimimista. Mentorin oikeastaan oletetaankin näke-

vän vaivaa ja tekevän työtä oikeanlaisten oppimismallien löytämiseksi. Tiivistetysti men-

torilta voi odottaa tietoa, vinkkejä ja ohjeita, kontakteja, esimerkkejä, roolimallin, tukea ja 

rohkaisuja ja toimivia käyttäytymismalleja. Mentorin rooli on siis paljon monipuolisempi 

kuin mediakasvatuksen oppijan. (Kupias ja Salo 2014: 130-134)  

 

Mentoroinnin pitäisi silti perustua vapaaehtoisuuteen. Se on ammatillinen haaste varsin-

kin esiopettajien toimenkuvan ohella, mutta se myös lisää ammatillista pätevyyttä ja on 

arvostettu lisä työkokemukseen. Mikäli esiopettaja kokee, ettei pysty täysipainoisesti toi-

mimaan mentorina, hänen pitäisi se myös pystyä halutessaan lopettamaan. 
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8.2 Mentorointitapaamisilla ja vertaisryhmillä voi olla erilaisia merkityssisältöjä 

 

Mentorien suunnittelemilla ja vetämillä opetustapaamisilla on ollut kahdenlainen merki-

tys. Toisaalta niissä on jaettu tietoa tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten käyttämi-

sestä ja hyödyntämisestä esiopetusryhmien kanssa. Toisaalta ne ovat myös toimineet 

vertaisryhmänä, kun alueen esiopettajat ovat päässeet säännöllisin väliajoin kokoontu-

maan keskenään. 

 

8.2.1 Alkukartoitukset  

 

Lähes kaikki haastatellut mentorit kertoivat tehneensä mentoroinnin alkuvaiheessa ryh-

mänsä kanssa kartoitusta siitä, mitä alueen esiopettajat toivoivat ja tarvitsivat opetusta-

paamisilta ja henkilökohtaiselta mentoroinnilta. Kartoitusten perusteella mentorit olivat 

suunnitelleet erilaisia aiheita ja sisältöjä opetustapaamisia varten. Puolet mentoreista 

kertoi edenneensä opetustapaamisissa samoilla teemoilla kuin mitä KETO-hankkeen 

koulutuksessa oli käsitelty. Toinen puoli mentoreista kuitenkin kertoi räätälöineensä ta-

paamisten sisällöt joka kerralle erikseen.  

 

Kaikki mentorit kertoivat joutuneensa kuitenkin jonkin verran muokkaamaan opetusta-

pahtumien teemoja, koska joillakin alueilla mentoroitavat esiopettajat olivat vaihtuneet 

vuoden aikana, ja siksi alkukartoituksen tuloksetkin olivat jääneet osittain vanhoiksi. Joil-

lakin syynä oli se, että esiopettajien toivomat tai alkuun suunnitellut aiheet oli jo ehditty 

käsittelemään tapaamisissa, minkä jälkeen mentorit olivat ryhtyneet räätälöimään tee-

moja tarkemmin.  

 

8.2.2 Ryhmän tuki on tärkeä  

 

Opetustapaamisten luonne vertaistuellisena, ideoita ja tietotaitoa jakavana ryhmänä oli 

ollut useimmille haastatelluille mentoreille selkeää alusta lähtien. Päivi Kupias (2007) 

toteaakin, että vaikka mentoroinnin tavoitteena on mentoroitavan oppimisen edistämi-

nen, myös mentorin on mahdollista saada tilanteesta uusia ideoita ja näkökulmia työ-

hönsä. Vertaismentoroinnissa voivat mentori ja mentoroitava tavallaan vaihtaa paikkaa 

ja toimia toistensa oppaana tarvittaessa. (Kupias 2007: 144) 
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Vertaistuelliset opetusryhmät koettiin hyvin tärkeäksi mentorien mielestä. Haastateltavat 

kertoivat, että myös mentoroitavat esiopettajat olivat tyytyväisiä vertaistuellisiin tapaami-

siin. Vaikka opetustapaamisissa oli aina ollut etukäteen sovittu teema, esimerkiksi äidin-

kielen tai matemaattisten taitojen harjoittelu eri sovelluksilla, niissä tuntui aina olevan 

myös vertaistuellinen osuus, tai koko tapaaminen koettiin vertaistuelliseksi. Muutamat 

mentorit kertoivat, että pitivät erillisiä kokemuskierroksia, jolloin jokainen esiopettaja sai 

kertoa omista ideoistaan ja kokeiluistaan tieto- ja viestintäteknologian kanssa omassa 

ryhmässään, tai haastavista kokemuksistaan. Toiset mainitsivat, että kaikki tapaamiset 

oli sovittu vapaamuotoisemmiksi, joihin jokainen osallistuja sai tuoda omia ajatuksiaan 

ja ideoitaan. 

 

Vertaisryhmämentoroinnin hyöty on usein myös siinä, että opettajat pääsevät verkostoi-

tumaan keskenään ja hakemaan samalla tukea omalle työlleen. Vertaisryhmän kokoon-

tumiset voivat tarjota opettajille harvinaisia mahdollisuuksia kollegiaaliseen keskusteluun 

ja reflektointiin myös muista kuin teeman mukaisista asioista. Parhaimmillaan vertaisryh-

mästä voi kasvaa uudenlaista ammatillista tietoa kaikille opettajille ja se voi auttaa työssä 

jaksamiseen. (Hiltula, Isosomppi, Jokinen ja Oksakari 2010: 96-97.) 

 

Mentorit, jotka kertoivat, ettei heillä ole aikaa etsiä uusia sovelluksia tai harjoitella niiden 

käyttöä oman työn ohella, mainitsivat että lähes aina vertaisryhmätapaamisista saa uu-

sia ideoita tai vinkkejä työskentelyyn. Vertaisryhmämentorointi vähentää tällä tavalla 

mentorien tarvetta opiskella jatkuvasti uusia sovelluksia ja auttaa myös heitä ylläpitä-

mään tietotaitoaan.  

 

8.2.3 Vertaistuen merkityksiä 

 

Mentorien järjestämien opetustapaamisten rooli ei ole ollut pelkästään tiedon jakaminen 

ja uusien ideoiden ja kokemusten keskinäinen vertailu. Sosiaalisissa tilanteissa on luotu 

myös lievää painostusta esiopettajille uusien menetelmien käyttöönoton suhteen, vaikkei 

se ehkä olekaan ollut täysin tietoista ja suunniteltua mentorien puolelta. 

 

Esiopettajat tietävät, että mediakasvatuksen uudet käsitteet ja tieto- ja viestintäteknolo-

ginen osaaminen on otettava käyttöön esiopetusryhmissä, koska Espoon esiopetus-

suunnitelma ja valtakunnallinen Esiopetuksen perusteet niin määräävät. Alue saattaa 

kuitenkin olla esiopettajille hyvinkin vieras tai vastenmielinen syystä tai toisesta.  
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Tunteet, jotka liittyvät uusien menetelmien oppimiseen ja niiden käyttämiseen, voivat olla 

hyvinkin voimakkaita. Varila (2006) onkin pohtinut tunteiden merkitystä oppimiseen ja 

osaamisen lisäämisessä sekä sen esteenä. Ihmiset eivät ole aina motivaatioltaan, oppi-

mistaidoiltaan tai ennakkokäsityksiltään samalla viivalla. Monilla oppijoilla tai kehittäjillä 

voi olla omat syynsä suhtautua uuden oppimiseen passiivisesti tai negatiivisesti. Oletta-

mus, että kaikki ovat kehittämismyönteisiä ja innokkaita, ei ole todenmukainen. (Varila 

2006: 102-105) 

 

On myös mahdollista, että mentorin innostus, osaaminen tai ylpeys median käsittelytai-

doistaan saa mentoroitavan esiopettajan tuntemaan itsensä huonommaksi ja lisää pas-

siivista suhtautumista asiaan. Kaikki esiopettajat eivät ole välttämättä ehtineet tai pysty-

neet käyttämään tieto- tai viestintäteknologiaa ryhmänsä kanssa, eivätkä kykene siksi 

osallistumaan vertaisryhmän työskentelyyn tasapainoisesti toisten kanssa. He voivat 

myös kokea häpeää tai saamattomuutta verratessaan itseään aktiivisiin mentoreihin tai 

sellaisiin esiopettajiin jotka ovat jo pitkällä mediakasvatuksen tai tieto- ja viestintätekno-

logian käytössä.  

 

8.2.4 Teknisiä ongelmia  

 

Mentorit mainitsivat useaan otteeseen, että olivat kokeneet ongelmallisia tilanteita käy-

tössä oleviin laitteiden kanssa. Ongelmat olivat johtuneet välillä itse laitteista, mutta usein 

myös mentorien oman osaamisen puutteesta. KETO-hankkeen koulutus keskittyi tieto- 

ja viestintäteknologisten sovellusten käyttämiseen pedagogisesti mediakasvatuksen tu-

kena, ei laitteiden teknisten ongelmien ratkaisemiseen.  

 

Haastavia tilanteita laitteiden kanssa oli tullut sekä opetustapaamisissa että henkilökoh-

taisilla mentorointikäynneillä ja niistä oli ollut vaikea päästä eteenpäin. Joskus mento-

rointi oli pitänyt keskeyttää koska laitteita ei ollut saatu toimimaan. Mentorit kertoivat, että 

he eivät aina olleet pystyneet hyödyntämään laitteita omissa esiopetusryhmissään koska 

laitteiden käytön kanssa esiintyi niin paljon ongelmia.  

 

Erityisen paljon negatiivista palautetta saivat kaupungin käytössä olevat Windows-poh-

jaiset tablettitietokoneet. Niistä mainittiin, että ne ovat painavia, vaativat jatkuvaa päivit-

tämistä, eivät lataudu kunnolla ja menevät usein epäkuntoon kesken käyttämisen. Win-

dows-pohjaisille tableteille ei myöskään löytynyt riittävästi koulutuksia, kuten iPad-table-

teille, kaupungin koulutustarjonnasta.  
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Pelkän pedagogisen sisällön oppiminen on jättänyt esiopettajien osaamiseen aukon, 

joka voi aiheuttaa jatkossakin hankalia tilanteita ja estää tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntämisessä. Organisaation kannalta olisi järkevää, että joko esiopetusryhmiin han-

kittaisiin sellaisia laitteita joista aiheutuu mahdollisimman vähän teknisiä ongelmatilan-

teita, tai henkilökuntaa koulutetaan laitteiden tekniseen käyttämiseen enemmän. Olisi 

myös mahdollista kuten yksi mentoreista ehdotti, että kaupungilla olisi erikseen ”henki-

parantaja”, tai erillinen laitetukihenkilö joka pystyisi korjaamaan tekniset ongelmat tarvit-

taessa ilman pitkiä odotusaikoja tai byrokraattisia korjauspyyntömenettelyitä.  

 

Espoossa voitaisiin tietysti myös kokeilla Vantaalla käytössä olevaa mallia, jossa peda-

gogisten ict-mentorien työpareiksi on koulutettu tvt-tukihenkilöitä. Heidän erikoisosaami-

sensa on juuri tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden tekninen käyttö, ja heitä on kou-

lutettu kaikkiin päiväkotiyksiköihin. (Tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön 

kehittämishanke 2016, Vantaan kaupunki)  

 

8.2.5 Mentoroinnin jatkaminen 

 

Useat mentoreista kokivat, että alueen esiopettajilla on tällä hetkellä melko hyvät ict-

taidot ja että heillä on enää kovin vähän opetettavaa tai annettavaa mentoroitavilleen. 

Sama käy ilmi siitä, että mentorit kertoivat muuttavansa jatkossa tapaamisten teemoja 

enemmän tarveperustaisiksi. Mentori eivät kuitenkaan maininneet, että mentoriohjelmaa 

oltaisiin lopettamassa tai miten heidän työnsä onnistumista tullaan arvioimaan. 

 

Mentorointiprosessissa olisi tärkeää, että työyhteisöillä ja esimiehillä on selkeä käsitys 

mentoroinnin tavoitteista ja aikataulusta. Silloin sekä mentorit että aktorit pystyvät sitou-

tumaan mentorointiin ja oppimiseen. Tavoitteiden viestintä työyhteisöille ja esimiehille on 

myös olennaista, jotta nämä pystyvät arvioimaan mentoriohjelman onnistumista. (Virtain-

lahti 2009: 162-163) Pedagogisten ict-mentorein tavoitteet ovat selkeät, mutta myös hy-

vin väljät. Tavoitteena on jakaa KETO-hankkeen koulutuksesta saatu tietotaito mento-

rointiryhmään kuuluville esiopettajille, mutta mikä on riittävä tietotaito ja milloin mentorien 

on määrä lopettaa mentorointi, on jätetty epämääräiseksi. On hankalaa määritellä, mil-

loin tavoitteisiin on päästy. 
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Mentorit mainitsivat myös, että olivat pohtineet kannattaako mentoritapaamisia enää jat-

kaa, ainakaan samanlaisina. He olivat miettineet mentoriryhmiensä kanssa paitsi tarve-

perustaisempaa mentorointia, myös opetustapaamisten järjestämistä niin ettei kaikkien 

mentoreiden tarvitsisi välttämättä olla paikalla, koska osallistujiakin oli viime aikoina ollut 

vähemmän.  

 

Päivi Kupias ja Matti Salo (2014) toteavat mentorointioppaassaan, että mentorointihank-

keen päättäminen ja arviointi ovat tärkeä osa oppimisprosessin tukemiseksi. He ehdot-

tavat, että mentorointiprojektit päätettäisiin yhtiseen arviointitilaisuuteen, jossa osallistu-

jat pääsevät yhdessä arvioimaan omaa oppimistaan ja kokemuksiaan. Jos tilaisuutta ei 

pystytä järjestämään, mentoroinnista pitäisi vähintäänkin tehdä yhteenvetoraportti. (Ku-

pias ja Salo 2014, 98-99) 

 

8.2.6 Tieto- ja viestintäteknologiset menetelmät 

 

Vuonna 2007 päättyneessä Mediamuffinssi-tutkimuksessa määriteltiin mediakasvatta-

jalle useita ominaisuuksia, jotka ovat muiden muassa omien mediataitojen kehittäminen, 

tutkiva ja kriittinen suhtautuminen mediaan, kiinnostus lasten mediakulttuuria kohtaan ja 

sen hyödyntäminen kasvatuksessa erityisesti pedagogisessa merkityksessä. Media on 

kuitenkin laaja käsite ja sisältää monia eri kommunikointimuotoja, eikä pelkästään tieto-

konetta tai virtuaalisia oppimisympäristöjä. Oppaassa huomautetaan, ettei mediakasva-

tukseen välttämättä tarvita teknologisia välineitä. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 

2008, s. 14-15) 

 

Mentorit kertoivat haastatteluissa esimerkinomaisesti erilaisia ideoita, miten mediakas-

vatusta ja tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää lapsiryhmien kanssa. Ideoi-

den monipuolisuudesta voi päätellä, että mentorit ovat hyödyntäneet tieto- ja viestintä-

teknologisia sovelluksia laajasti erilaisten oppimisen alueiden käsittelyyn lasten kanssa. 

Muutaman ideoista voi suoraan yhdistää mediakasvatuksen käsitteistöön, mutta laaja-

alaisen oppimisen ideologian mukaisesti kaikista toteutetuista aiheista ja menetelmistä 

löytyy yhtymäkohtia muihinkin oppimisen alueiden tavoitteisiin.   

 

Taulukko 6: Ideoita, joita pedagogiset ict-mentorit ovat kokeilleet esiopetusryhmiensä kanssa luo-

kiteltuna laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden mukaan  
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Laaja-alaisen op-

pimisen osa-alue 

Aihe Lyhyt kuvaus toteutuksesta 

Ympäristötietous Lintujen valokuvaa-

minen 

”Elikkä me havainnoitiin viikoittain sen kos-

teikon elämää tableteilla ja kerättiin se.” 

(Mentori 4, 2018)  

Mediakasvatus 

 

Tiedonhaku ”Myös etsittiin netistä tietoa tosta kos-

teikosta koska siitä on olemassa, tiesin sen. 

Ja siihen linnustoon tietenkin mitä sieltä tuli 

ja kasveja ja tätä tiedon keräämistä interne-

tin kautta.” (Mentori 4, 2018) 

Taiteen tutkiminen ”Meidän taideprojekti, se pyörii meillä vuo-

sittain ja vähän vaihtelee minkälainen se 

on. Ennen me katsottiin kirjasta sitä taide-

kuvaa, ja nyt meillä on se monikosketus-

näyttö niin me analysoidaan sitä kuvaa.” 

(Mentori 8, 2018) 

Ilmaiseminen Kirjan tekeminen ”Lapset sai tehdä pienryhmissä sellaisen 

kirjan heistä itsestään. Että jokaisesta otet-

tiin kuva, tai he sai ite ottaa kuvan ja sit sai 

äänittää siihen. Ja sitten se esiteltiin kaikille 

kun se oli valmis se kirja.” (Mentori 7, 2018) 

Liikunta 

 

Hienomotoriikka ”Me otettiin aluksi sellaista että jonkun es-

karihetken jälkeen oli noin kymmenen viis-

toista minuuttia aikaa ja sit mä annoin sinne 

muutamat ohjelmat mitä sai plärätä sillä 

idealla että tulee vaan sellaista hienomoto-

rista sormen käyttöä.” (Mentori 6, 2018) 

Pallon käsittelytai-

dot 

”Mä oon heijastanut tykillä sellaisen missä 

ne pallot on. Se on sellainen kissoille suun-

nattu peli niin sitten lapset saa heitellä niitä 

palloja sinne seinälle.” (Mentori 3, 2018) 
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Tieto- ja viestintä-

teknologinen 

osaaminen 

Tablettien käyttö-

koulutus 

”Ihan oikein kunnon käyttökoulutus, mikä 

me ollaan kaikki käyty. Kaikki. Ja alotettu 

sillä ja jokainen osaa laittaa lataukseen ja 

mihin laitetaan ja mistä sä saat äänen ja 

missä on kamera. Kaikki on ollut tosi tark-

kaa. Ja sit se et me ollaan puhuttu vähän 

tekijänoikeuksista ja mitä saa kuvata ja mitä 

ei saa kuvata.” (Mentori 2, 2017) 

Yhteistyö van-

hempien kanssa 

Videointi, pedago-

ginen dokumen-

tointi 

”Me ollaan videoitu ja kuvattu ja sit vaan 

tehty nopeesti siis matalalla kynnyksellä ja 

nopeesti kuvakooste. Vaan pahimmat mo-

kat sieltä karsittu ja pistetty pyörimään ilta-

päivällä. Vanhemmat kun tulee hakemaan 

lapsiaan ne tietää jo että meillä saattaa olla. 

Ne pääsee näkemään meidän retket. Ne 

pääsee näkemään meidän arkea.” (Mentori 

8, 2018) 

Lapsen osallisuus 

 

Tapahtuman ku-

vaaminen 

”Nyt on enemmän opittu tekemään sitä että 

lapset ite kuvaa. Kun meillä oli itsenäisyys-

päivän juhlat esimerkiks niin meillä oli ku-

vaaja joka kuvas ja se oli musta aika hieno 

juttu kyllä.” (Mentori 8, 2018) 

Oman liikkumisen 

videokuvaaminen 

”Meillä oli siellä metsässä hauska tutkimus-

hetki sen reverse cameran kanssa kun lap-

set alkoi keksiä kaikkee mitä sen kanssa 

vois tehdä. Sehän tuki nimenomaan ihan 

hirveesti sitä lasten osallisuutta ja tutkivaa 

oppimista.” (Mentori 6, 2018) 

 

 

 

Mentorien haastatteluista kävi ilmi, että kaikki olivat hyödyntäneet tieto- ja viestintätek-

nologiaa omien vahvuuksiensa ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Mentoreilla 

oli selkeästi myös sovelluksia ja laitteita, joita he hyödynsivät ryhmässään enemmän 
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kuin toisia. Mitään yhtä suosikkia ei kuitenkaan mainittu. Osa mentoreista kertoi käyttä-

vänsä paljon tablettitietokoneita, kun taas osa kertoi pitävänsä erityisesti monikosketus-

näytöstä. Mentorien kertomista esimerkeistä huomasi, että he olivat kaikki rohkeita käyt-

tämään opetusteknologisia välineitä ja valmiita kokeilemaan uusiakin sovelluksia. Men-

torien vahvuus tuntui olevan se, että vaikka heillä ei ollut aikaa tutustua uusiin menetel-

miin tai vaihtoehtoisiin sovelluksiin, he eivät myöskään epäröineet ottaa sellaisia käyt-

töön mikäli ne sopivat esiopetusryhmän toimintaan. 

 

8.3 Asenteita, ajatuksia ja oppimisen kokemuksia  

 

Mentorien ajatuksia mediakasvatuksesta ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämi-

sestä esiopetusryhmissä oli laidasta laitaan. Lähtökohtana heidän asenteilleen selvitet-

tiin heidän aikaisempia kokemuksiaan opetusteknologian hyödyntämisestä, ja myöhem-

piä ajatuksia selvisi monista eri vastauksista. Mentorit olivat kuitenkin selvästi jo vahvasti 

ammattinsa osaavia mediakasvattajia, eivätkä epäröineet kertoa niin hyvistä kuin huo-

noista kokemuksistaan. Myös heidän mentoroimansa esiopettajat vaikuttivat suurim-

maksi osaksi olevan hyvin oppineita tieto- ja viestintäteknologian käyttäjiä. 

 

8.3.1 Vasta-alkajia ja konkareita 

 

Kaikilla esiopettajilla oli jonkin verran kokemusta sekä mediakasvatuksesta että tieto- ja 

viestintäteknologisesta osaamisesta. Molemmat aiheet ovat olleet mukana aikaisem-

missa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmissa, vaikkakin huomatta-

vasti pienemmissä rooleissa kuin tällä hetkellä.  

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti mentorien aikaisemmat kokemukset 

tieto- ja viestintäteknologiasta ovat vaikuttaneet heidän oppimiseensa ja asennoitumi-

seen mediakasvatukseen ja teknologisten välineiden käyttöön. Aikaisempi osaaminen ja 

siihen liittyvät ennakkokäsitykset voivat toimia oppimisen estäjänä, varsinkin jos niihin 

liittyy muutosvastarintaa opittavan asian suhteen. Oppimisessa on kuitenkin mahdollista 

pitää kiinni aikaisemmista ennakkoluuloistaan ja katsoa uutta opittavaa asiaa niiden nä-

kökulmasta. Parhaimmillaan aikaisemmat kokemukset ja tieto ovat linkitettävissä uusiin 

opittaviin asioihin ja ne tukevat toinen toisiaan, jolloin oppimisesta tulee merkityksellistä 

ja se liittyy omaan kokemusmaailmaan. (Kupias 2007: 117) 
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Taulukko 7: Pedagogisten ict-mentorin tvt-tekniikan käyttäminen ja valmistumisvuosi sekä val-

mistumisvuosikymmenen mediakasvatuksen opetussisältöjä (Sinilampi 2014: 164a mukaillen) 

Valmistumis

- vuosi 

TVT-tekniikan käyttäminen ennen KETO-

hankkeen koulutusta 

Mediakasvatuksen 

opetussisältö 

1977 ”Tietysti kameraa ollaan käytetty meidän 

ryhmässä jonkun verran mutta en kovin 

paljon muuten.” 

1970  

joukkotiedotuskasvatu

s, 

(Lehdistö, lähinnä 

sanomalehdet)  

n. 1988 ”Olen kalvokauden kasvatti, sehän ilman 

muuta niin se ja ne diat ja tämmöset. 

Vinkkaria (Windowsia) tiedon etsimiseen.” 

1980 Taidekasvatus 

(elokuva, televisio, vi-

deo) 

1992 ”Eli mä oon käyttänyt monikosketusnäyttöö ja 

dokumenttikameraa sitä ennen. 

1990 projektiopiskelu, 

viestintäkasvatus 

(tietotekniikka, e-

oppiminen) 
1995 ”Jonkin verran.” 

1998 ”Kyllähän me käytettiin noita tietokoneita ja 

mitä sillon oli ne laitteet.” 

2001 ”Et kosketusnäyttö ja dokumenttikamera on 

ollut käytössä ennenkin ja pidempään mutta 

toi padi ja tablettityöskentely, ni se on ollut 

ihan uutta.” 

2000 mediakasvatus 

(medioiden 

integraatio) 

2009 ”Digikameroita ja tällasta niinku valokuvausta 

tehty mutta ei sen kummempaa.” 

2017 ”Tosi vähän.” 2010 harmonisoitu 

mediakasvatus 

(avoimet 

oppimisympäristöt) 

 

Kun verrataan pedagogisten ict-mentorien lastentarhanopettajaksi valmistumisen vuo-

sia, heidän aikaisempia kokemuksiaan tieto- ja viestintäteknologian käytöstä ja Sinilam-

men esittämää yhteenvetoa eri vuosikymmenien mediakasvatuksen sisällöistä, voidaan 

päätellä että niistä ei oikeastaan voi vetää minkäänlaista yhtenäistä johtopäätöstä. 

 

Esiopettajien valmistumisajankohdalla tai työvuosilla ei välttämättä ole merkitystä siihen, 

miten he asennoituvat opetusteknologiaan tai siihen, minkälaiset taidot heillä on media-

kasvatuksen tai teknisten laitteiden suhteen. Ehkä voi todeta, että mitä pidempään esi-

opettaja on työskennellyt mediakasvatuksen kanssa, sitä monipuolisempia kokemuksia 

hänellä saattaa olla esimerkiksi eri laitteiden hyödyntämisessä lasten kanssa. Tämän voi 

todeta, kun huomioi edellisissä luvuissa esitetyt esimerkit siitä, miten monipuolisia ja eri-

laisia menetelmiä mentorit ovat käyttäneet lapsiryhmiensä kanssa tieto- ja viestintätek-

nologian kanssa. 
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8.3.2 Uudet ja vanhat menetelmät  

 

Kaikki haastateltavat mentorit kokivat silti KETO-hankkeen koulutuksen lisänneen hei-

dän ammattitaitoaan. Erityisesti tablettityöskentely oli ollut useimmille vierasta ja sen op-

piminen oli antanut uudenlaista lisäsisältöä opettajan työhön ja käytettävissä oleviin me-

netelmiin. 

 

”Mä oon pyrkinyt ottaan sen sellaiseks palaksi tätä arkea. Niin että se olis kuin, tällain 

vertaiskuvalla et mä ajattelen että se olis niin kun kynä ja paperi tai pallo ja hernepussi 

tai joku muu helmityö tai mikä tahansa, et se on tavallaan yks väline.” (Mentori 6, 2018) 

 

Vastausten perusteella voi päätellä, etteivät haastateltavat ole koulutuksestaan tai men-

torinasemastaan huolimatta myöskään korvanneet aikaisemmin käytössä olleita mene-

telmiä kokonaan tieto- ja viestintäteknologialla tai sovelluksilla. On ilmeistä, että he ovat 

ottaneet koulutuksesta oppimansa asiat ja muokanneet ne osaksi aikaisempaa ammat-

titaitoaan.  

 

”Mä oon yrittänyt miettiä että miten niihin meidän hyviin juttuihin, et miten siihen saadaan 

lisäarvoa siitä että meillä on tää tekniikka käytössä.” (Mentori 8, 2018) 

 

8.3.3 Kriitikko on varovainen 

 

Eräs mentoreista mainitsi myös kriittisestä suhtautumisestaan tieto- ja viestintäteknolo-

gian määrään lapsiryhmissä ja kertoi huolestaan tablettityöskentelyn vangitsevuudesta 

esikouluikäisillä lapsilla. Kriittisestä suhtautumisestaan huolimatta kyseinen mentori 

työskenteli aktiivisesti lasten kanssa monikosketusnäytön kanssa ja kertoi opettaneensa 

QR-koodien tekemistä opetustapaamisissa, vaikka ei itse koe niitä kovin tarpeellisina 

opetuksessa.  

 

Kyseinen mentori kertoi avoimesti varauksellisesta suhtautumisestaan tieto- ja viestintä-

teknologian käyttämiseen esiopetuksessa. Jack Mezirowin (1995) ajatusten mukaan hän 

on reflektoinut omia ennakkokäsityksiään ja ajatuksiaan mediakasvatuksen ja siihen liit-

tyvän välineistön suhteen. Hän on jossain vaiheessa myöntänyt oman osaamisensa va-
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jaaksi ja saanut siihen lopulta ammatillista koulutusta KETO-hankkeesta. Kriittinen ref-

lektio on toiminut oppimisen alkuunpanijana ja edistäjänä. Vasta kun oman osaamisen 

on huomannut epätäydelliseksi, on mahdollista lähteä täydentämään sitä uusilla tiedoilla, 

taidoilla ja merkityksillä. (Mezirow 1995: 17-37) 

 

Kriittinen suhtautuminen tieto- ja viestintäteknologiaan ei välttämättä ole huono asia esi-

opetusryhmän opettajalle tai pedagogiselle ict-mentorille, varsinkaan jos hän siitä huoli-

matta hyödyntää oppimaansa työssään. Mentori, joka suhtautuu kriittisesti tieto- ja vies-

tintäteknologiaan, ei ensimmäisenä hylkää hyväksi koettuja vanhoja menetelmiä. Hän 

kykenee näkemään uudet menetelmät ja sovellukset hyväksi koettuja opetuskeinoja tu-

kevina, eikä automaattiesti vanhaa korvaavina vaihtoehtoina 

 

8.3.4 Oppimisen erilaiset lähtökohdat 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että sekä mentorien että mentoroitavien esiopettajien taitotasot 

mediakasvatuksessa ja tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa ovat olleet alusta 

alkaen hyvin vaihtelevia. Esimerkiksi joillain esiopettajista on voinut olla jo alun perin 

runsaasti kokemusta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä, kun taas toiset ovat voineet 

olla aivan aloittelijatasolla mentorointiprosessiin lähtiessään.  

 

Opetustapaamisissa toisten oppiminen on luonnollisesti tapahtunut toisia vauhdikkaam-

min, kun opeteltavia asioita on ollut aivan erilaisia määriä. Tämän vuoksi kaikilla ei ole 

välttämättä ollut samanlaisia mahdollisuuksia testata ja hyödyntää oppimiaan asioita 

oman esiopetusryhmänsä kanssa. Mentorit puolestaan eivät ole voineet huomioida jo-

kaisen esiopettajan tarpeita yksilöllisesti, varsinkaan mikäli henkilökohtaisia mentoroin-

titapaamisia ei heidän alueellaan järjestetty. 

 

Toisaalta vertaisryhmässä oppimisen tarkoitus onkin se, että ryhmän taitotasot nousevat 

loppuvaiheessa samalle tasolle niin, että kaikkien oppiminen lisääntyy. Ei ole olennaista, 

joutuvatko toiset opiskelemaan enemmän kuin toiset, vaan se mikä lopputulos on ryh-

mätasolla. Piha ja Pynnönen (2014) esimerkiksi mainitsevat vertaisryhmän alkukartoi-

tuksen toimivan periaatteessa suunnittelun pohjana. Kartoituksen tarkoitus on myös se, 

että kun vertaisryhmän loppuarviointia tehdään, todetaan kaikkien oppineen. He myös 

toteavat, että vertaisryhmässä oppimisessa usein pidemmällä olevat kannattelevat oppi-

misprosessissa heikompia jolloin koko ryhmän osaaminen nousee. (Piha ja Pynnönen 

2014: 54-56) 
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8.3.5 Laitteiden ongelmat ja ajan puute  

 

Kaikkien mentoroitavien työpaikka eli oppimisympäristö ei ole haastattelujen mukaan tu-

kenut oppimista tai tieto- ja viestintäteknologian käyttöä samalla tavalla. Vaikka kaikkiin 

esiopetusryhmiin on hankittu sama määrä tablettitietokoneita ja monikosketusnäyttöjä, 

niiden ominaisuuksissa on ollut eroja. Eroavaisuuksia on ollut erityisesti käytössä olevien 

laitteiden vaihteleva toimivuus. Erityisesti Windows-tablettien käyttäjät ovat kokeneet 

paljon hankaluuksia yrittäessään hyödyntää mentoroinnista saamiaan oppeja käytän-

nössä. 

 

”Yks haaste on se, että meidän Windows-tabletit tökkii aika paljon ja mua harmittaa sen 

tähden että just kun on hyvä työskentely käynnissä ni koneet on tiltissä tai koneet ei 

toimi.” (Mentori 2, 2017) 

 

Työssäoppimisen mahdollisuuksia on selvästi rajannut myös ajan puute. Mentoreilla ei 

ole ollut riittävästi aikaa harjoitella sovellusten käyttämistä omissa työpaikoissaan joten 

voi olettaa, että sama tilanne on myös muissa esiopetusryhmissä. Useat mentorit kertoi-

vat vievänsä työpäivän päätteeksi tabletin kotiin ja harjoittelevansa sovellusten käyttä-

mistä vapaa-ajallaan. Yhdenkään haastateltavan mielestä se ei ole tarkoitus ja se han-

kaloittaa mentorina toimimista ja heikentää mentorien opetustapaamisten laatua. 

 

”Se tietenkin et mistä sä löydät sen ajan, et sä pystyt opettelemaan ja etsimään uusia 

sovelluksia ja kaikkee että sehän on se haaste ollut.” (Mentori 2, 2018) 

 

8.3.6 Lasten kanssa on voinut harjoitella 

 

Työssäoppimisen ja tutkivan oppimisen ideana on, että oppiminen tapahtuu mahdolli-

simman autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä, aitoja ongelmia yhteistyössä ratkoen. 

Muutama mentori mainitsi käyttäneensä lapsiryhmiä apuna uusien sovellusten tai laittei-

den testaamisessa ja opettelussa. Lasten kanssa kun sovelluksia harjoittelee ja opette-

lee, käyttää tutkivan oppimisen menetelmiä niiden parhaimmassa merkityksessä. Sa-

malla tietotaito kasvaa myös ryhmän toisilla aikuisilla, kun he osallistuvat lasten ja esi-

opettajan kanssa tutkittavaan toimintaan. 
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Eräs mentoreista kannustikin suoraan opettelemaan sovelluksia ja laitteiden käyttöä yh-

dessä lasten kanssa. Hänen mielestään kaikkea ei tieto- ja viestintäteknologiassa tarvit-

sekaan osata saman tien, vaan harjoitella saa myös yhdessä muiden kanssa. Hän myös 

totesi, että lapsetkin osaavat jo niin paljon, joten hekin voivat toimia vertaisryhmänä op-

pimisessa.  

 

8.3.7 Lasten ja teknologian välinen suhde 

 

Lasten median käyttömäärät tai heidän taitonsa eivät tulleet muuten ilmi mentorien haas-

tatteluissa. Tästä voi suoraan päätellä, että mentorit eivät ole kovinkaan huolissaan las-

ten ja mediavälineiden suhteesta, ainakaan päiväkodissa. Yksi mentoreista tosin kertoi 

huomanneensa, kuinka vangitsevia tabletit ja monikosketusnäyttö menetelminä ovat, ja 

siksi korostavansa niiden käytön tarkkaa suunnittelua ja rajaamista esiopetusryhmissä.  

  

”Semmoinen juttu et sen pitää olla kauheen hallittua ja kauheen silleen mietittyä. Jokai-

sen lapsen kohdalla erikseen et mitä tehdään. Koska kyllä mä näen sen että miten nää 

vangitsee sen lapsen mielen täällä meilläkin, vaikka ne olis ihan hyviä ja harkittuja so-

velluksia. Silti se on niin vangitsevaa. ” (Mentori 8, 2018) 

 

Mentorien vastauksista käy ilmi, että tieto- ja viestintäteknologia käyttäytyy esiopetus-

ryhmissä lähinnä lasten opettamista tukevana menetelmänä, ei niinkään oppimisen alu-

eena itsessään. Toisaalta eräs mentoreista koki tarpeelliseksi lasten opettamisen tablet-

titietokoneiden oikeaoppiseen käyttöön, koska hän ei ollut varma opetetaanko niiden 

käyttöä enää lainkaan ensimmäisellä luokalla peruskoulun puolelta.  

 

Mentorien ja esiopettajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian opettamisesta, opetta-

misen tarpeesta ja opetussisällöistä voivat siis vaihdella. Voi olla aivan perusteltua aja-

tella, että pelkästään pedagogisten sovellusten opetuskäyttäminen lasten kanssa on liian 

vähän. He saattavat tarvita myös laitteiden käyttötaitoja ennen siirtymistään perusope-

tukseen. Toisaalta, koska mentorien ja esiopettajien omatkin taidot laitteiden käyttämi-

sessä ovat epätäydelliset, he eivät välttämättä pysty opettamaan lapsille riittäviä teknisiä 

taitoja joita ehkä koulun puolella lapsilla jo oletetaan olevan. 
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8.3.8 Miten mentorointi on onnistunut 

 
Mentorit kertoivat, että opetustapaamisissa käyvät esiopettajat olivat olleet innostuneita 

ja innokkaita oppimaan uusia menetelmiä ja kokeilemaan heidän esittelemiään ideoita 

käytännössä. Osa kertoi, että heidän alueensa esiopettajat käyttävät tieto- ja viestintä-

teknologiaa ja käsittelevät mediakasvatusta aktiivisesti ryhmissään.  

 

Toisaalta ne mentorit, joilla oli henkilökohtaisia mentoroitavia, olivat vähän varovaisem-

pia arviossaan. He totesivat, että vaikka innostusta kyllä taloista löytyy, käytännössä 

mentorien oppeja ei kuitenkaan ole hyödynnetty niin paljon kuin olisi ehkä mahdollista.  

 

8.3.9 Omien talojen mentoroinnista 

 

Omissa työyhteisöissään mentorit olivat vetäneet pieniä käyttökoulutuksia mentorointi-

vuoden alkuvaiheessa. Haastatteluista tuli ilmi, kuinka aluksi päiväkotien muiden ryh-

mien henkilökunta oli innostunutta tieto- ja viestintäteknologian oppimiseen, mutta sit-

temmin innostus oli hiipunut. Mentorit totesivatkin, että suurimpana vaikeutena on ollut 

se, ettei toisissa ryhmissä ollut riittävästi laitteita jotta niitä olisi voitu käyttää aktiivisesti. 

Päiväkoteihin oli hankittu tabletteja ja monikosketusnäyttöjä ainoastaan esiopetusryh-

mien käyttöön. Toisten ryhmien käyttö riippui paljon esiopetusryhmän tarpeesta ja aktii-

visuudesta. Mikäli mentorin oma ryhmä tarvitsi laitteita, niitä ei muille ryhmille annettu.  

 

Toisaalta yksi mentoreista oli järjestänyt oman esiopetusryhmänsä toiminnan niin, että 

heillä esimerkiksi tablettitietokoneet olivat käytössä ainoastaan sovittuina viikonpäivinä, 

ja muina päivinä toisten ryhmien lainattavissa. Samoin toinen mentori kertoi siirtävänsä 

oman ryhmänsä monikosketusnäytön tarvittaessa toisten ryhmien käyttöön.  

Useat mentorit kuitenkin mainitsivat, kuinka tärkeää olisi että koko talon henkilökunta 

osaisi käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa esiopettajan lailla. He kertoivat opettaneensa 

erityisesti oman tiiminsä jäseniä, mutta myös koko talon henkilökuntaa. Erään mentorin 

mielestä on olennaisen tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet osaavat käyttää lasten kanssa 

käytettäviä sovelluksia. Silloin opettaminen ja lasten avustaminen ei jää ainoastaan opet-

tajan vastuulle, vaan kaikki kasvattajat pystyvät osallistumaan täysipainoisesti toimin-

taan.  

 

Eräs mentoreista kertoi myös, kuinka esiopetusryhmässä aikaisemmin työskennelleet 

ihmiset olivat toisiin ryhmiin siirryttyään vieneet häneltä oppimiaan asioita mukanaan ja 
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opettaneet niitä edelleen. Heidän innostuksensa ja taitonsa olivat lisänneet vastaavasti 

uusien ryhmien tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä.  

 

8.3.10 Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian oppimiseen 

 

Mentorien mielestä oppimista tukee se, että kerää koulutuksista saamiaan materiaaleja 

talteen, jotta niitä voi opiskella ja hyödyntää rauhassa myöhemmin. Muutamakin mentori 

mainitsi, että oppiminen tapahtuu vähitellen, eikä kaikkea voi millään oppia kerralla. Siksi 

on hyvä, jos on jotain materiaalia mihin palata ja opiskella myöhemmin tarkemmin. Men-

torit mainitsivat myös, että kannattaa opetella muutama olennainen perussovellus ja 

luoda niiden avulla toimiva runko, jota voi hyödyntää. Sen jälkeen uusia juttuja voi ope-

tella lisää käyttämällä materiaaleja tai muilta saamia ideoita. 

 

8.3.11 Näkökulmia kaupallisuuteen 

 

Mentorit eivät kertaakaan haastattelujen aikana puhuneet tieto- ja viestintäteknologian 

kaupallisuudesta suoraan. Se tuli ilmi lähinnä siinä, kuinka he kertoivat vaihtuvien sovel-

lusten hankaloittavan opetuskäyttöä. Sovellukset kehitetään pitkälti yritysten tarpeisiin ja 

monilla niistä on myyntitavoitteet. Mikäli myyntitavoitteisiin ei päästä tai kiinnostus hiipuu, 

sovellusten päivittäminen lopetetaan tai koko sovellus saatetaan poistaa. Aikataulu on 

myös nopea, eli sovellusten elinaika saattaa olla vain muutaman kuukauden tai vuoden 

ajan. Osa sovelluksista voi olla kehitetty ainoastaan markkinointitarkoituksessa, esimer-

kiksi lastenelokuvan tai lelujen myynnin edistämiseksi. Kun elokuva tai lelujen menestys 

hiipuu, niihin kehitetyt sovellukset menettävät arvonsa yritykselle. Lapsiryhmissä käytet-

tyjä sovelluksia on monenlaisia, ja osa niistä on kehitetty erityisesti opettamiseen. Me-

diakasvatuksessa olennaista on kuitenkin myös lastenkulttuurin käsittely, joten myös 

kulttuuriin liittyvät sovellukset palvelevat tarkoitustaan esiopetusryhmässä käytettyinä. 

 

Kaupallisuuteen liittyvä näkökulma tuli esiin, kun mentorit kertoivat huonoista kokemuk-

sistaan Windows-tablettien kanssa. Eräs mentoreista pohti, että Espoon kaupungin po-

litiikka, jonka mukaan vain yhtä laitevalmistajaa ei voi suosia, estää sen että kaikkiin 

ryhmiin hankittaisiin paremmin toimivat iPad-tablettitietokoneet. Toisaalta, sama esiopet-

taja ehdotti sopimusvalmistajan muuttamista esimerkiksi Samsungiin, joka valmistaa 

Android-pohjaisia tablettitietokoneita.  
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Pitkät sopimukset laitetoimittajien kanssa kääntyvät tässä ehkä organisaation kannalta 

hankaliksi. Mikäli Espoon kaupunki tekee jatkossakin monivuotisia sopimuksia tietotek-

nisten laitteiden toimittajien kanssa, se voi aiheuttaa vastaavanlaisia ongelmia, koska 

tieto- ja viestintäteknologian kehitys menee eteenpäin nopeammin kuin sopimuksia eh-

ditään päivittää. Windows-tabletit, jotka ehkä kolme vuotta sitten olivat toimivia, saattavat 

nyt olla hankalasti korjattavissa tai päivitettävissä ja siksi hankaloittaa lapsiryhmissä 

käyttämistä.  

 

8.4 Mentorityön haasteita ja ratkaisuehdotuksia niihin 

 

Mentorit kertoivat haastattelujen aikana erilaisista tilanteista tai asioista, jotka ovat ai-

heuttaneet ongelmia tai hankaloittaneet mentorointityötä joko heidän omissa päiväko-

deissaan, opetustapaamisissa tai yleisesti. Heillä oli myös erilaisia ratkaisuehdotuksia 

niihin haastaviin tilanteisiin, joita he olivat kohdanneet. Seuraavassa taulukossa on ke-

rätty mentorien mainitsemia haasteita ja niihin ehdotettuja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 

 

Taulukko 8: Mentorityötä hankaloittavia tilanteita ja pedagogisten ict-mentorien ehdottamia rat-

kaisuja tilanteiden ehkäisemiseksi jatkossa. 

Aihe Haaste Ratkaisuehdotuksia 

Laitteisiin 

liittyvät on-

gelmat 

”Windows-tabletit tökkii.” Windows-käyttöjärjestelmällä toimivat lait-

teet vaihdettaisiin iPadeihin. Jos kaupunki 

ei voi suosia yhtä valmistajaa, voisi kokeilla 

vaikka Samsungin tabletteja. 

”Kaikille ryhmille ei riitä 

laitteita.” 

Monikosketusnäyttöjä, dokumenttikame-

roita ja tablettitietokoneita voisi hankkia 

niin, että niitä riittää kaikkiin ryhmiin, ei ai-

noastaan esiopetusryhmille. 

”Yhteysongelmat” Huolehditaan siitä, että kaikista päiväko-

deista on pääsy Espoon langattomaan 

verkkoon. 

Laitteita ei osata käyttää 

tai teknisiä ongelmia ei 

osata ratkaista. 

Koulutetaan tvt-tukihenkilöitä pedagogisten 

ict-mentorien lisäksi tai nimetään organi-

saatioon tukihenkilö jolle voi soittaa ongel-

matilanteen sattuessa. 
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Mentoroin-

nin järjeste-

lyihin liitty-

vät asiat 

Mentorien ohjaus Pitäisi olla joku yhteinen sabluuna, millä ta-

valla pitäisi mentoroida, ettei laatu olisi niin 

kirjavaa. 

Talot, joita ei ole mento-

roitu lainkaan 

Huolehdittaisiin sitä, että kaikilla taloilla on 

oikeasti nimetty mentori, joka on tehtä-

viensä tasalla ja pystyy ne hoitamaan 

Opetustapaamisten jat-

kaminen 

Pohditaan, onko tarpeellista jatkaa opetus-

tapaamisia jos esiopettajien taidot ovat jo 

hyvät 

Opetustapaamisten vetä-

minen 

Pohditaan, onko tarpeellista, että opetusta-

paamisissa on aina paikalla kaikki alueen 

mentorit 

Mediakas-

vatuksen 

haasteet 

Valokuvien ja töiden jul-

kaisulupa 

Julkaisuluvan voisi päivittää vähemmän by-

rokraattiseksi, jotta mediatöiden ja valoku-

vien jakaminen olisi mahdollista 

Sovellukset vanhenevat 

nopeasti 

Pidettäisiin yllä jonkinlaista materiaalipank-

kia tai listausta, missä olisi toimivat sovel-

lukset. 

 

Laitteisiin liittyviä ongelmia pohdittiin haastatteluissa eniten. Niihin ehdotettiin yleisesti 

ratkaisuja, jotka hyödyttäisivät kaikkia esiopetusryhmiä ja myös varhaiskasvatusryhmiä. 

Laitteita toivottiin lisää niin, että niitä olisi kaikille ryhmille. Silloin niiden lainaaminen ei 

olisi pois esiopetusryhmien käytöstä ja muilla ryhmillä olisi vastaavanlaiset mahdollisuu-

det opetusteknologian hyödyntämiseen. Windows-käyttöjärjestelmäiset laitteet ehdotet-

tiin jatkossa vaihdettavaksi Android-pohjaisiin, jos kakkia laitteita ei sopimusteknisistä 

syistä voi hankkia samalta valmistajalta.  

 

Langattoman verkon saaminen jokaiseen yksikköön, samoin kuin laitekoulutusten moni-

puolistaminen olivat myös ehdotuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisen lisää-

miseksi.  Lisäksi mentorit ehdottivat, että kaupungilla olisi erillinen laiteongelmiin erikois-

tunut tukihenkilö, joka voisi auttaa tarvittaessa. Silloin tekniset ongelmat eivät tulisi men-

toreiden ratkaistavaksi, vaan ne voisi ohjata suoraan sellaiselle henkilölle joka olisi asi-

aan koulutettu. Vaihtoehtoisesti Espoossa voitaisiin harkita Vantaalla käytössä olevaa 

mallia, jossa päiväkotiyksiköihin koulutettiin erikseen laitteiden tekniseen osaamiseen 

erikoistuneita tukihenkilöitä lastentarhanopettajista ja lastenhoitajista.  
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Mentorointityön tueksi toivottiin yhteneväistä sabluunaa, jotta osaamisen jakamisen 

laatu olisi tasaisempaa. Jos kaikki mentorit toimisivat saman etukäteen määritellyn toi-

mintamallin mukaisesti, ja myös heidän työtehtävänsä olisivat yhteneväiset, ei aktiivi-

suus vaihtelisi niin paljoa alueelta toiselle. Samalla olisi vältetty haastatteluista ilmi tulleet 

esiopetusryhmät, joiden mentorointi oli jäänyt kokonaan tekemättä. Mentorit kokivat 

myös, että työn jatkosuunnitelma alkaisi olla tarpeellinen. Esiopettajien taidot ovat mo-

nilla alueilla jo hyvät, joten olisi tarpeellista miettiä kuinka mentorointi jatkossa tulee toi-

mimaan, jos nykyiset ryhmämenetelmät lakkaavat olemasta tarpeellisia ja vievät siis tur-

haa aikaa mentoreilta. 

 

Sovellusten nopeaan vaihtumiseen ja päivitysongelmiin mentoreilla oli ehdotuksena, että 

pidettäisiin yllä jonkinlaista sähköistä listaa käytössä olevista ja käytössä poistuneista 

ohjelmista. Mentorit eivät erikseen maininneet kuka listaa voisi päivittää, mutta ajatuk-

sena oli että se olisi kaikkien opettajien käytettävissä, eräänlaisena materiaalipankkina. 

Käytännössä listaa voisivat oikeastaan ylläpitää kaikki mentorit ja opettajat, joilla sellai-

seen olisi käyttöoikeus. 

 

Viimeisenä ehdotuksena oli Espoossa käytössä olevan lasten töiden ja lapsesta otettu-

jen valokuvien tai videoiden julkaisuluvan päivitys yksinkertaisempaan muotoon. Tällä 

hetkellä käytössä oleva lupa koettiin byrokraattiseksi ja monimutkaiseksi, ja erityisesti 

vanhempien hankalasti ymmärrettäväksi. Tiukasti tulkittuna tämänhetkinen lupa sulkee 

pois mahdollisuuden julkaista lapsesta kuvia, joissa näkyy muita lapsia, samoin kuin ryh-

mätöiden julkaisemisen, vaikka kaikki vanhemmat luvat kuvien ja töiden julkaisemiseen 

antaisivatkin. Lupa koskee tällä hetkellä ainoastaan yksilöllisiä kuvia ja lapsen yksilö-

työnä tekemiä töitä, ja sitä ehdotettiin muutettavan mahdollisimman yksinkertaiseen 

muotoon, ettei erilaisia tulkintoja tarvitsisi tehdä ja lasten töitä voitaisiin tuoda myös van-

hempien nähtäväksi helpommin.  
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9 Pohdinta 

 

Haastattelututkimus, joka tehdään kaupungin organisaation sisällä ja kohdistetaan toi-

minnassa olevan hankkeen kehittämiseen, voi houkutella haastatteluihin erityisesti sel-

laisia henkilöitä, jotka haluavat antaa järjestelyihin liittyvää palautetta organisaatiota-

solle. Riskinä on, että haastateltavat luovat palautteellaan liian negatiivisen yleiskäsityk-

sen, vaikka tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman objektiivinen kokonais-

kuva aiheesta. Mentorien haastatteluista nousikin paljon kriittisiä mielipiteitä ja erilaisia 

muutosehdotuksia vertaismentoroinnin toimintamalliin. Kuitenkin siinä, mitä he kertoivat 

tehneensä ja saaneensa aikaan esiopetusryhmien kanssa, on huomattavissa positiivista 

suhtautumista uusia menetelmiä kohtaan ja eräänlaista innostuneisuuden henkeä.   

  

Osa mentorointiohjelmassa huomatuista ongelmista on sellaisia, jotka liittyvät suoraan 

varhaiskasvatukseen tehtyihin poliittisiin tehostamisen toimenpiteisiin ja opetuksellisiin 

linjauksiin. Esimerkiksi esiopettajien kokema suunnitteluajan puute ja mentorointitapaa-

misten sijaisjärjestelyjen hankaluus liittyvät suoraan lapsiryhmien kokojen kasvattami-

seen, henkilöstöresurssien vähentämiseen ja opettajien toimenkuvan laajentamiseen. 

On selvää, että jos esiopettajien on haastavaa saada tämänhetkiset työtehtävänsä suo-

ritettua työtuntien aikana, mentorointi lisää työn kuormittavuutta entisestäänkin. Ei ole 

mikään ihme, että mentorit kokivat mentorointityön vievän aikaa lapsiryhmiltä ja heidän 

perustehtävältään, ja kuormittavan samalla muuta varhaiskasvatushenkilöstöä yksi-

köissä. Ongelman ydin ei kuitenkaan ole vertaisryhmämentoroinnin toimintamallissa, 

vaan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen rakenteellisissa ratkaisuissa.  

 

Esiopettajien suhtautuminen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen lapsiryh-

missä on paitsi innostunutta, myös innovatiivista. Kriittisistä ja kiireisistä lähtöasetelmista 

huolimatta mentorit ovat ottaneet erilaisia opetusteknologisia ratkaisuja käyttöön ja hyö-

dyntävät niitä monipuolisesti lasten kanssa. Kritiikkikin suuntautuu eniten laitteisiin ja nii-

hin liittyviin asioihin, ei niinkään opetusteknologiaan itsessään. Toimivien laitteiden puute 

on erittäin selkeä syy sille, ettei tieto- ja viestintäteknologiaa pystytä opettamaan lapsi-

ryhmissä. Mentorit ehdottivat ongelmaan erilaisia ratkaisuja, kuten laitekoulutuksen li-

säämistä, tukihenkilöä tai laitetoimittajan vaihtamista. Yksi vaihtoehtoinen ratkaisu voisi 

olla, että pedagogisten ict-mentorien lisäksi päiväkoteihin koulutettaisiin erillisiä teknisiä 

mentoreita, jotka osaisivat ratkaista laiteongelmia. 
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Haastatteluista kävi ilmi, että varhaiskasvatustyön kentällä on edelleen olemassa vas-

tentahtoista ja epäluuloista suhtautumista tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä koh-

taan. Mentorit kuitenkin kertoivat, että ovat pystyneet omalla työllään vaikuttamaan asen-

teiden muutokseen henkilökunnan keskuudessa. Heidän osaamisensa ja tietotaitonsa, 

sekä innovatiiviset toimintamenetelmänsä lasten kanssa vaikuttavat muidenkin aikuisten 

suhtautumiseen opetusteknologian käyttöön, kääntäen sitä positiivisempaan ja avoi-

mempaan suuntaan. Ennakkoluulot opetusteknologian käyttöä kohtaan ovat vähenty-

neet.  

 

Kaiken kaikkiaan Espoon kaupungin esiopetusryhmissä tapahtuva mentorointi vaikuttaa 

onnistuneelta toimintamallilta. Mentorien arvion mukaan he ovat pystyneet jakamaan 

KETO-hankkeen koulutuksesta saamaansa tietotaitoa toisille esiopettajille ja edesautta-

neet näin esiopetuksen pääsemistä uuden esiopetussuunnitelman tavoitteisiin media-

kasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian opettamisen suhteen. Toisaalta, vaikka 

mentorit kokivat jakaneensa osaamistaan onnistuneesti, he eivät olleet aivan varmoja 

oliko opittuja käytäntöjä ja menetelmiä otettu riittävällä laajuudella käyttöön muissa esi-

opetusryhmissä.  

 

Lopullisia johtopäätöksiä mentoroinnin onnistumisesta ei voi tämän haastattelukierrok-

sen perusteella tehdä. On selvää, että opinnäytetyö ei ole aineistoltaan riittävän laaja 

tuottamaan perusteltua arviointitietoa koko mentorointiprosessista. Se sijoittuu myös 

ajankohdaltaan keskelle mentorointityötä, eikä sen loppuvaiheille. Tämä työ on luonteel-

taan lähempänä väliarviointia, eli näkemys siitä, missä mentorointiprosessi on tällä het-

kellä menossa. Perusteellisempaan arviointiin tarvitaan paitsi kattavampi otos mentorei-

den haastatteluja, myös mentoroitavien esiopettajien näkemyksiä mentorityön tehokuu-

desta ja onnistumisesta. Lopullinen arvio mentoroinnin onnistumisesta voidaan myös 

tehdä vasta ohjelman päättyessä. 

 

Toisaalta tämän väliarvioinnin hyöty on siinä, että sitä voidaan käyttää osana lopullista 

arviointia. Mentorien haastatteluja on mahdollista tehdä uudestaan mentorityön loppu-

vaiheessa, jolloin tämän haastattelututkimuksen aineisto ja johtopäätökset voivat toimia 

lähtökohtina mentorointiohjelman onnistumisen ja lopputuloksen analysoinnissa.    
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Haastattelurunko 

Taulukko 8: Haastatteluteemat, kysymykset ja tukikysymyksiä 

Teema Kysymykset 

Mentorointityön perustiedot, järjestelyt ja 

organisointi. 

Koulutustaustasi? 

Työkokemuksesi vuosina?  

Palvelualueesi? 

Milloin aloitit pedagogisen ict-mentorin 

toimen? 

Montako mentoroitavaa sinulla on? 

Kuinka olet tavannut heidät tähän men-

nessä? Montako kertaa? 

Missä ja milloin tapaamiset on yleensä jär-

jestetty? 

Onko mentoriryhmälläsi käytössä muita 

yhteistyömuotoja kuin tapaamiset? 

Mentoritapaamisten sisältö, vertaistuki Mitä olette tehneet mentoriryhmän 

kanssa? Onko teillä ollut jotain teemoja? 

(Tukikysymykset: Kerro esimerkkejä. 

Onko tapaamisissa tullut vastaan haasta-

via tilanteita? Minkälaisia? Miten ne on 

ratkaistu?) 

Ajatuksia mediakasvatuksesta ja tieto- ja 

viestintätekniikan käyttämisestä esiope-

tusryhmässä 

Olitko käyttänyt tieto- ja viestintätekniik-

kaa esiopettajana ennen ryhtymistäsi ict-

mentoriksi? Miten? 

Miten olet hyödyntänyt ict-mentorin op-

pejasi oman esiopetusryhmäsi kanssa? 

(Kerro joku esimerkki?) 

Käytetäänkö taloissa, joita mentoroit, tvt-

tekniikkaa? Ovatko he innostuneita siitä? 

Käytetäänkö omassa talossasi tvt-tekniik-

kaa? 



Liite 1 

  2 (2) 

 

Ict-mentorin työn haasteita Kuinka mentorointitapaamiset ovat onnis-

tuneet?  

Oletko törmännyt haastaviin tilanteisiin? 

Minkälaisiin? 

(Tukikysymyksiä esim.: Miten suunnitte-

let vertaisryhmätapaamisia?  

Mitä olette tehneet tapaamisten aikana? 

Onko teillä ollut jotain teemaa? 

Miten ja missä olet järjestänyt tapaami-

set?) 

Ict-mentorin työn hyötyjä Mitä mentorityö on antanut sinulle? 

Minkälaista palautetta olet saanut mento-

rointiryhmältäsi? Oletko törmännyt hyviin 

ideoihin, joita haluaisit jakaa  

tulevien ict-mentoreiden kanssa? 

(Tukikysymyksiä esim. Mikä on ollut eri-

tyisen antoisaa? ) 

Vihjeitä tuleville mentoreille ja mentori-

työn kehittäjille 

Miten aiotte jatkaa mentorointia?  

Onko antaa sellaisia neuvoja, joita tulevat 

mentorit voisivat hyödyntää?  

Onko sellaisia neuvoja, joita tulevat men-

toroitavat voisivat hyödyntää? 

Mitä toivoisit mentorityön tueksi jat-

kossa? 
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Suostumuslomake 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

Opinnäytetyö:  Pedagogisten ict-mentoreiden kokemuksia vertaisryhmämentoroinnista 

Espoon esiopetusryhmissä 

Opinnäytetyöstä vastaava opettaja: Yliopettaja Saila Nevanen 

Opinnäytetyön toteuttaja: Metropolia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan ylemmän am-

mattikorkeakoulututkinnon opiskelija Saara Salo 

 

 

SUOSTUMUS: 

 

Suostun siihen, että minua haastatellaan Saara Salon opinnäytetyötä varten koskien pe-

dagogisten ict-mentoreiden työtä Espoon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.  

 

Suostun siihen, että haastatteluni taltioidaan (äänitetään) ja tuottamaani aineistoa käy-

tetään opinnäytetyön tarpeisiin. Opinnäytetyön vastauksia käsitellään luottamuksellisesti 

ja niin, että tuloksista on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä vanhempia, lapsia, työnteki-

jöitä, työpaikkoja tai heidän vastauksiaan. Tuloksia käytetään ainoastaan tähän opinnäy-

tetyöhön ja haastattelumateriaalit hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eivätkä sen tulokset vaikuta työhöni mil-

lään tavalla. Minun on myös mahdollista keskeyttää haastattelu halutessani. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Päiväys 

 

 

 

_________________________________________________ 

Tutkimukseen osallistujan nimi ja nimenselvennys 


