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1 JOHDANTO 

 

QR-koodit ovat tulleet Suomeen jo vuonna 2012, mutta vasta viimeisimpien vuosien aikana niitä on 

alettu hyödyntämään muussakin käytössä kuin markkinoinnissa ja mainonnassa (Liukkonen 2012). 

QR-koodien käyttö on lisääntynyt muun muassa perusopetuksessa, mutta varhaiskasvatuksen puo-

lella aihe on vielä aika uusi. QR-koodilla tarkoitetaan kaksiulotteista viivakoodia, jonka taakse voi si-

sällyttää erilaista informaatiota esimerkiksi kuvien, tekstien tai videoiden muodoissa (QR-koodit s.a). 

 

QR-koodien käytöllä voidaan avata uudenlaisia kanavia tiedonjakamiseen ja tehtävänantoon var-

haiskasvatuksen ympäristöissä. Näitä nopeita ja helppokäyttöisiä tiedonjakokanavia voidaan käyttää 

kaikilla muillakin sosionomin työkentillä, esimerkiksi erilaisissa palveluohjausta tuottavissa työpai-

koissa, kuraattorin työssä, tukihenkilötoiminnassa ja nuoriso-ohjauksessa. Varhaiskasvatuksessa QR-

koodien käyttöön ottamisella voi olla alkuun henkilökuntaa työllistävä vaikutus. Kun QR-koodien 

käyttö tulee tutuksi ja niitä opitaan käyttämään, sillä parannetaan varhaiskasvattajien ja -

kasvatettavien välistä yhteistyötä ja kommunikointia uudistavalla ja parantavalla tavalla. Myös vies-

tintää työntekijöiden ja vanhempien välillä voidaan helpottaa käytettäessä tätä uutta toimintamallia.  

 

QR-koodit ovat vielä monelle tuntemattomia ja varsinkin varhaiskasvatuksessa käytettynä, joten täs-

tä syystä työn aiheeksi nousi QR-koodit osaksi mediakasvatusta sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla. 

Opinnäytetyö on kehittämistyö ja sen tarkoituksena on lisätä varhaiskasvattajien tietoutta me-

diakasvatuksesta ja siitä, kuinka QR-koodit voivat olla osana sitä. Tavoitteena on tehdä varhaiskas-

vatuksen työntekijöille opas QR-koodien käyttöä varten. Oppaassa on selkeä ohjeistus koodien te-

kemiseen sekä vinkkejä, kuinka koodeja voidaan hyödyntää päiväkodin arjessa. Tavoitteena on 

myös lisätä päiväkodissa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. 

 

Opinnäytetyön yhtenä osana toteutetaan toimintapäivä päiväkoti Hepokatissa lapsille. Toimintapäi-

vän teema on liikunta ja luonto. Päivän tarkoituksena on, että päiväkodin työntekijät näkevät käy-

tännön esimerkin QR-koodien käytöstä päiväkodin arjessa. Käytännön esimerkkinä on päiväkodin pi-

halla toteutettava tehtävärata, jossa olisi osallistujina useita pienryhmiä, joiden osallistujat eivät 

osaa vielä lukea. Oletetaan, että ohjaajia rasteille ei ole päiväkodissa tarpeeksi. Tällöin voidaan luo-

da ennakkoon videoita ja kuva-arvoituksia QR-koodien taakse, tulostaa koodit papereille ja viedä 

tehtävä rasteille niiden muodossa. Päiväkodilta pitäisi varhaiskasvatussuunnitelman mukaan löytyä 

käytettäväksi mobiililaitteita, joilla lapset voivat skannata QR-koodit ja saada jokaisen rastin tehtävät 

selvitettäväksi. Näin toteutettuna tarvitaan tehtävän ohjaukseen vain ulkoilua muutoinkin valvovat 

työntekijät paikalle ja mahdollistetaan mielenkiintoinen toimintahetki ulkoileville lapsille. 

 

Opinnäytetyö tuottaa päiväkoti Hepokatin työntekijöille tietoa uudenlaisesta kanavasta, jota voi hyö-

dyntää sekä tiedonjakamisessa että erilaisissa toiminnallisissa tehtävissä. Uuden toimintamallin avul-

la työntekijät voivat hyödyntää nykyteknologiaa tehokkaasti ja mielenkiintoisesti. QR-koodien avulla 

työntekijät voivat helpottaa viestimistä työntekijöiden ja vanhempien välillä sekä toteuttaa lasten 

kanssa erilaisia toiminnallisia tehtäviä ja syventää lasten osaamista mediakasvatuksessa. 
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2 DIGITALISAATIO SOSIAALI- JA VARHAISKASVATUSALALLA 

 

Digitalisaation ja tietoteknologian kehityksen tavoitteena on haastaa perinteistä työelämää sekä to-

tuttuja tapoja tehdä töitä (Ritvanen 2017, 73). Digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen uudis-

tamista, sisäisten prosessien digitalisointia sekä palveluiden sähköistämistä. Yksi olennainen osa di-

gitalisaatiota on käyttäjälähtöisyys. Digitalisaatiota on kehitettävä asiakkaan näkökulmasta, oli kyse 

ulkoisesta tai sisäisestä asiakkaasta. Suomi on tällä hetkellä yksi kärkimaista julkisissa sähköisissä 

palveluissa ja suomalaisilla on tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen. Tämä tuo Suomelle maini-

ot edellytykset kehittää digitalisaatiota, jolloin voidaan tarjota täysin uudenlaisia vaihtoehtoja van-

hoille ja tutuille toiminnoille. (STM s.a.) 

 

Erilaiset sosiaaliset muutokset haastavat entistä enemmän sosiaali- ja varhaiskasvatusalan asiantun-

tijuutta ja osaamista. Nopean teknologisen kehityksen ansiosta ihmisten tapa olla sosiaalisissa suh-

teissa on muuttunut. Camilla Granholmin mukaan (2016) ihmiset elävät kahta erilaista todellisuuden 

muutosta yhtäaikaisesti: kyseessä on kaksi eri todellisuuden ulottuvuutta, onlinen (virtuaalinen verk-

koulottuvuus) ja offlinen (verkoton ulottuvuus) samanaikainen läsnäolo arkielämässä. Sosiaalista to-

dellisuutta ovat muuttaneet arkielämän digitalisoituminen ja erilaisten jokapäiväisten teknologioiden 

kehittyminen. Digitalisaation kautta olemisen tavat ovat muuttuneet erilaisin sovelluksin, laittein ja 

virtuaalisen läsnäolon muodoilla. Arjen ja sosiaalisuuden toteuttaminen tapahtuu usein teknologian 

välittämänä. (Tikkala 2017, 43–44.)   

 

2.1 Digitalisaatio sosiaalialalla 

 

Jatkuvat ja nopeat muutokset toimintaympäristöissä, arjen teknologisoituminen sekä sosiaalisen 

median lisääntyvä käyttö ovat johtaneet siihen, että teknologiaa käytetään yhä enemmän sosiaali-

työn eri tehtävissä. Teknologisten sovellusten hyödyntämisellä katsotaan olevan sosiaalialalla laajoja 

mahdollisuuksia. (Ritvanen 2017, 75.) Aikaisemmin teknologiaa on käytetty lähinnä liittyen tiedon-

tuotantoon sekä -hallintaan, mutta tällä hetkellä teknologiaa käytetään entistä enemmän sosiaali-

työn interventioissa sekä yksilö-, yhteisö-, että yhteiskunnallisella tasolla. 2010-luvulla Suomessa 

ovat lisääntyneet hankkeet, jotka liittyvät teknologian kehittämiseen. Näihin hankkeisiin on otettu 

sosiaalityöntekijöitä mukaan kehittämään teknologian käyttöä. (Kairala 2017, 7.) 

 

Sosiaalityön näkökulmasta digitaalisten sosiaalipalveluiden tuottaminen ja käyttö ovat osa tavoitteel-

lista ja ammatillista toimintaa, joiden tavoitteena on sosiaalisten vaikutusten tuottaminen, jotka tu-

kevat ihmisten sekä sosiaalista hyvinvointia että arjessa selviytymistä. Digitaalisesti tuotetuissa sosi-

aalityön palveluissa toteutuvat täysin samat sosiaalityön periaatteet ja lähtökohdat kuin kasvokkain 

toteutuvassa työssä. Niissä myös noudatetaan sosiaalityön etiikkaa ja sosiaalityötä koskevaa lain-

säädäntöä. Sosiaalityölle haasteensa kuitenkin luo kasvokkain tuotetun palveluiden ja digitaalisten 

palveluiden muodostaman kokonaisuuden koordinointi ja vaikuttavuuden arviointi. (Kairala 2017, 7.)  

 

Digitalisaatio tuo tullessaan täysin uudenlaisen toimintaympäristön sekä uudenlaisia työvälineitä ja -

menetelmiä. Tämä mahdollistaa sen, että digitaalisten sosiaalipalveluiden avulla voidaan saavuttaa 
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suurempi osa väestöstä, tuottaa palveluita asiakasryhmille, jotka eivät saa riittävästi palveluita ny-

kyisestä palvelujärjestelmästä sekä tukea ihmisten valtautumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vai-

kuttamismahdollisuuksia. Samaan aikaan digitalisaatio edellyttää kuitenkin kriittisyyttä sen suhteen, 

miten teknologian käyttö vaikuttaa sosiaalityöhön ja minkälaista vaikuttavuutta sillä on asiakkaiden 

sosiaaliseen hyvinvointiin ja arjesta selviytymiseen. Kriittisyyttä tarvitaan erityisesti sen takia, koska 

teknologia ja digitaaliset palvelut voivat olla osana syrjäyttäviä mekanismeja, jotka voivat johtaa laa-

jempiin syrjäytymisprosesseihin. (Kairala 2017, 7–8.) 

 

Vaikka digitalisaatio ja teknologia tuo tullessaan paljon hyvää, on kuitenkin hyvä muistaa kriittisyys, 

tietoinen työote sekä sosiaalityön teoreettisiin malleihin rakentuvat työorientaatiot. Teknologian tuo-

dessa käyttöön uusia työvälineitä ja -menetelmiä, säilyy sosiaalityön teoreettisen hallinnan merkitys 

kuitenkin keskiössä. Teknologia voi kuitenkin muodostaa parhaimmillaan työtä monipuolistavia mah-

dollisuuksia ja se voi tukea monin eri tavoin työprosesseja. Teknologinen kehitys tuottaa sekä mah-

dollisuuksia ja hyötyjä että tietoisuutta ja ymmärrystä muuttuvista toimintaympäristöistä sekä erilai-

sista mahdollisista riskitekijöistä. (Pohjola 2017, 184–187.) 

 

2.2 Digitalisaatio palveluohjauksessa 

 

Palveluohjauksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän ammattilaisen toimin-

taa, jossa tuetaan kokonaisvaltaisesti paljon palveluita käyttävän asiakkaan elämänhallintaa sekä 

koordinoidaan häntä tukevia palveluita (THL 2017). Palveluohjauksen merkitys korostuu sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistuksessa, sillä uudistuksessa tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä, valinnanva-

pautta ja palveluiden integraatiota. Uudistuksen oletetaan selkeyttävän palvelujärjestelmää, kaven-

tavan ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä vähentävän julkisia kustannuksia. Digitalisaatio 

mahdollistaa tämän muutoksen. (Maakunta- ja sote-uudistus 2017.) 

 

Digitalisaation vaikutusten avulla voidaan helpottaa asiakastietojen käsittelyä tietojärjestelmillä, jot-

ka mahdollistavat asiakastilanteiden parempaa hallintaa. Jotta hyvinvointipalveluiden ekosysteemistä 

voidaan tehdä mahdollisimman joustava, edellyttää se asiakastarpeiden sekä tarjolla olevien palve-

luiden seuraamista, sillä ne ovat jatkuvassa muutoksessa. Palveluohjaus pystyy mahdollisuuksien 

mukaan ulottumaan koko sote-ekosysteemin toiminnanohjaukseen monin eri tavoin. Palveluohjaus 

voi sekä tuottaa että analysoida määrällistä ja laadullista dataa asiakkaista, palveluiden laadusta se-

kä vaikuttavuudesta tavatessaan ja ohjatessaan asiakkaita, jotka ovat eri elämäntilanteissa. Jotta 

dataa olisi mahdollista hyödyntää yhtenäisesti, täytyy sitä myös kerätä yhtenäisesti. Olennaisinta on 

tuntea asiakkaat, missä he liikkuvat ja millaisia palveluita he käyttävät. (Virtanen, Smedberg, Nykä-

nen ja Stenvall 2017, 54.) 

 

Mitä enemmän tietoa on saatavilla, sitä paremmin voidaan tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä koh-

dentaa tukea asiakkaille vaikuttavammin. Valtion hallinto on asettanut yhdeksän digitalisoinnin peri-

aatetta (2016): palveluiden kehittäminen asiakaslähtoisesti, turhan asioinnin poistaminen, helppo-

käyttöisten ja turvallisten palveluiden rakentaminen, hyödyn tuottaminen asiakkaalle nopeasti, häi-

riötilanteissa palveleminen, uuden tiedon pyytäminen vain kerran, jo olemassa olevien julkisten ja 
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yksityisten sähköisten palveluiden hyödyntäminen, tiedon ja rajapintojen avaaminen yrityksille ja 

kansalaisille sekä palvelun nimeäminen ja omistaja toteutukselle. Näiden periaatteiden avulla voi-

daan toteuttaa ja tukea huolellisempaa palveluohjausta sekä avoimempaa tiedonkäsittelyä.  

 

Digitalisoinnin periaatteiden mukaan palveluita tulee kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja 

palveluohjaajilla tulee olla reaaliaikaista tietoa siitä, millaisia ilmiöitä ja tarpeita heidän toiminta-

alueellaan vallitsee. Jotta palveluita voidaan tuottaa mahdollisimman asiakaslähtöisesti, tulee olen-

naisena osana lisätä avoimuutta sekä varmistaa, että asiakas kohtaa vain niitä ammattilaisia, jotka 

ovat olennaisia asiakkaan tilanteeseen nähden. Asiakkaan asiakastiedot tulee olla ajan tasalla ja niitä 

tulee täydentää tarvittaessa. Palveluohjaajien tulee olla tietoisia siitä, millaista tietoa eri ammattilai-

set tarvitsevat ja tarjoavat asiakkaan tilanteeseen liittyen. (VM 2016.) 

 

Digitalisaation tavoitteena on tuottaa sekä asiakkaalle että ammattilaiselle nopeasti hyötyä. Sen 

vuoksi palveluista on kehitettävä helppokäyttöisiä sekä turvallisia, mutta myös olemassa olevia pal-

veluita on mahdollista hyödyntää. Koska digitaaliset palvelut ovat osalle asiakkaista vieraita, tulee 

palveluohjaajien varmistaa, että asiakkaat saavat opastusta digitaalisten palveluiden käyttöön. Digi-

taaliset palvelut eivät voi kuitenkaan korvata palveluohjaajia. Vaikka digitalisaation tarkoituksena on 

hyödyntää työssä erilaisia digitaalisia välineitä, tulee palveluohjaajien olla käytettävissä silloinkin, 

kun järjestelmät kaatuvat. (VM 2016.) 

 

Digitaalisia työympäristöjä ja -välineitä kannattaa hyödyntää palveluohjauksessa silloin, kun ne pa-

rantavat asiakkaan palvelutilannetta. Asiakkaan palvelutilannetta ne parantavat silloin, kun asiakas 

tuo ongelmansa julki ja konsultoi ammattilaista digitaalisten palveluiden kautta sekä silloin, kun 

ammattilainen kykenee paremmin hahmottamaan asiakkaan tilanteen ja tukea häntä yhdistämällä 

muiden ammattilaisten tietoutta ja osaamista. Näin asiakkaalle voidaan tarjota varmemmin niitä pal-

veluita, joita hän todella tarvitsee. Digitalisaatio antaa sosiaalialan ammattilaisille lisää aikaa kohdata 

asiakkaita, joka on sosiaalialalla kaikkein olennaisinta.  

 

2.3 Digitalisaatio varhaiskasvatusalalla 

 

Medialla ja digitalisaatioitumisella on keskeinen paikka lasten elämässä. Nykypäivänä Suomessa lap-

sien arkeen kuuluvat ohjelmat, musiikki, pelattavat digitaaliset pelit sekä laitteet, kännykät ja table-

tit. Lasten mediankäyttöä ohjailee ikä, sukupuoli sekä heidän omat mieltymyksensä. Mediaympäristö 

muuttuu myös koko ajan, pelejä kehitetään lisää sekä sovelluksia tulee koko ajan uusia. Viime vuo-

den lasten suosikkipeli voi tänä vuonna olla jo pois muodista. (Pääjärvi 2012a, 6.) 

 

Nykypäivän päiväkodeissa eletään tällä hetkellä kiihkeää aikaa digitalisoitumisen osalta. Uusiin päi-

väkoteihin ostetaan isolla rahalla uutta teknologiaa, muun muassa älytauluja, tietokoneita, iPadeja 

sekä älypuhelimia. Kouluissa digitalisoituminen on tapahtunut useampi vuosi sitten, varhaiskasva-

tuksen puolella tähän on herätty vasta muutaman vuoden sisällä. Suurin osa kouluista käyttää äly-

laitteita opetuksen tukena, on siis luontevaa, että lapsi oppii älylaiteen käytön jo päiväkodissa. (Var-

kamo 2016.)  



         

         9 (46) 

 

Useiden lasten kotoa löytyy tänä päivänä erilaisia älylaitteita, mutta niiden käyttö on vain viihteellis-

tä. Varhaiskasvatuksessa laitteiden käytön painopiste on laitteiden käsittelyssä, oppimisen tukemi-

sessa sekä oman sisällön tuottamisessa. Lapset ovat ennakkoluulottomia käyttämään laitteita sekä 

sisäistävät hyvin nopeasti laitteiden salat. (Varkamo 2016.) 

 

Varhaiskasvattajat kamppailevat uusien laitteiden käytön sujuvuuden kanssa. Vaikka laitteita on pal-

jon markkinoilla ja niitä kehitetään koko ajan lisää, se ei takaa niiden käytön sujuvuutta eikä sitä, et-

tä niitä osattaisiin käyttää kasvua tukevasti varhaiskasvatuksessa. Koulutuskaan ei välttämättä riitä 

tarvittavaa osaamista tuomaan sekä työntekijöiden motivaation nostamiseksi on yhä tärkeämpi osa 

toimintakulttuurin muutoksen toteutuminen. Digitalisaatiota ei voida estää tulemassa osaksi päiväko-

teja. On sekä kasvatuksellisesti että opetuksellisesti perusteltua opettaa lapsille älylaitteiden käyttöä. 

Kuitenkaan päiväkodin arkea ei voida luoda älylaitteiden varaan, vaan uudet teknologiat on otettava 

osaksi toimintaa. (Varkamo 2016.) 

 

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö on toteuttanut laadullisen pitkittäistutkimuksen 

lasten ja nuorten mediaympäristön muutoksista. Naamatusten verkossa - Lasten ja nuorten media-

ympäristön muutos, osa 2 -tutkimuksessa aineistoa on kerätty useammalla eri tavalla, muun muassa 

taustatietolomakkeilla, mediapäiväkirjoilla sekä teemahaastattelulla. Tutkimukseen on osallistunut 

yhteensä 60 lasta ja nuorta, jotka ovat iältään 5-, 8-, 11- ja 14 -vuotiaita. (Pääjärvi 2012b, 8.) Tut-

kimuksessa on selvinnyt, että median käytöllä on keskeinen merkitys lasten ja nuorten sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen sekä median käyttö näkyy kiinnostuksen kohteissa myös tosielämässä. Muutok-

sena kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen nähden lasten mediaympäristössä näkyivät sosiaalisen 

median sekä kaupallisten tv-kanavapakettien kasvanut suosio kuin myös monipuolistuneet digitaali-

pelien tarjonta. (Pääjärvi 2012b, 8.)  

 

Pääasiassa tutkimuksessa havaitut muutokset liittyvät ikäryhmiin sekä lasten kasvuun. Lapsen kas-

vaessa tietyt median sisällöt ei enää ole riittävän haastavia eikä kiinnostavia. Tutkimuksessa havait-

tiin myös, että lasten median käyttöön vaikuttaa niin markkinoilla oleva tarjonta kuin omat sisaruk-

set, kaverit sekä vanhemmat. Kaveriporukat motivoivat yksittäisten käyttäjien määrää tietyillä sivuil-

la, näin sivuston vierailija määrä putoaa. Tähän ilmiöön vaikuttavat ryhmään kuulumisen tunne sekä 

mediasisällön jakamisen tärkeys. (Uusitalo, Vehmas ja Kupiainen 2011, 4.) 

 

Sanoma Magazines Finland on toteuttanut vuonna 2011 Yippee -markkinointitutkimuksen 3–16-

vuotiaille lapsille ja nuorille. Tutkimuksessa on täytetty tarvittaessa vanhemman avustuksella inter-

netlomake. Vastauksia tutkimukseen on yhteensä tullut 1188 henkilöltä. Tutkimuksessa selvisi, että 

television katselu on edelleen suosituin tapa käyttää vapaa-aikaa, internet on kuitenkin myös televi-

sion lisäksi yksi suurin osa lasten sekä nuorten vapaa-aikaa. Tutkimuksen mukaan vanhemmat aset-

tavat lapsille ja nuorille eniten sääntöjä internetpeleihin, televisioon sekä tallenteiden katsomiseen 

liittyen. Vähiten vanhemmat rajoittavat mediankäytössä lasten ja nuorten lukemista. (Pääjärvi 

2012b, 8–9.) 
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Yllä mainittujen tutkimuksien mukaan median ja verkon käyttö on suurta sekä määrä on jatkuvasti 

nousussa. Määrästä huolimatta tulisi myös tarkastella laadullista näkökulmaa nuorten median käy-

tössä, miten verkko vaikuttaa elämään sekä elämän laatuun. On tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, 

että media ja verkko on läpitunkeva osa nuorten elämään sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että kasvatus, kasvatusympäristöt sekä kasvatuksen arvot ovat kokemassa muu-

toksen. Tietyt arvot ovat pysyviä, kuten koti kasvatusympäristönä on tänäkin päivänä merkittävä osa 

kasvatusta. Ennen näitä päiviä kasvatuksen kulmakivet ovat olleet koti, uskonto ja isänmaa, tänä 

päivänä kulmakivet ovat enemmän koti, media ja kaverit. Näistä ei välttämättä puhuta kasvatuksen 

arvoina mutta ovat tänä päivänä hyvin iso osa kasvatusta sekä sen lähteitä. (Matikainen 2008, 21.) 

 

Naamatusten verkossa - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2 -tutkimuksessa on lapsil-

ta ja nuorilta kysytty median käyttöä koulussa. Tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden perusteella 

median käyttö koulussa on edelleen vähäistä, joka on mielestämme ristiriidassa tutkimuksessa tehty-

jen haastatteluiden perusteella. Haastateltavat tuovat nimittäin esille haastatteluissa, että koulussa 

on käytetty tietotekniikan välineitä, kuten tietokonetta kirjoittamiseen, tiedon etsimiseen internetistä 

sekä käytetty oppimiseen Opitian pelejä. Opitia on koulujen virtuaalinen oppimisympäristö Tampe-

reella. (Uusitalo, Vehmas ja Kupiainen 2011, 134.)  

 

Tästä voimme siis päätellä, että koulussa median ja tietotekniikan käyttö on huomattavasti suurem-

paa kuin varhaiskasvatuksen tuottajilla. Varhaiskasvatuksessa jokaisella palvelun tuottajalla on vas-

tuu itse määrittää, kuinka paljon kasvatus- ja opettamistilanteissa tietotekniikkaa käytetään. Näin jo-

kainen varhaiskasvatuksen tuottaja voi itse määrittää miten ja millaista median käyttö on. Koulussa 

mahdollisuudet median hyödyntämiseen ovat suuremmat kuin varhaiskasvatuksessa mutta esiope-

tuksessa mielestämme voisi hyödyntää mediaa ja opetella medialukutaitoa yhtä suuressa mittakaa-

vassa kuin koulumaailmassa.  

 

Barbro Hardensen (2012) tuo artikkelissaan esille, että muihin koulutusjärjestelmiin nähden varhais-

kasvatus on uusi tulokas tieto- ja viestintäteknologian käytössä opetus tilanteissa. Norjassa on päi-

väkoti, jossa on aloitettu projekti lisäämällä teknologian käyttöä varhaiskasvatuksessa. Projekti edis-

tää digitaalisen osaaminen kehittämistä päiväkotien alalla sekä esiopetuksen opettajainkoulutukses-

sa. Projektin päätavoitteena on kehittää ja vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä sen 

laatua, parantaa oppimistuloksia ja oppistrategioita esiopetuksen opettajille. Projektin tavoitteena on 

myös vahvistaa koko varhaiskasvatuksen digitaalista osaamista tulevaisuudessa.   

 

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen perusteissa sanotaan, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

tulee taata lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua teknologiaan sekä omaksua monilukutaidon 

kannalta keskeisiä perusteita. Nämä vaatimukset tutustuttavat lapset teknologiaan sekä vaikuttavat 

siihen, että tietoteknologianvälineistä tulee osa pedagogisen oppimisen osa-alueita sekä oppimisväli-

neitä. Varhaiskasvattajilta tämä vaatii uusia teknologisia taitoja ja uutta ajattelumallia, koska nyt he 

joutuvat miettimään miten hyödyntää digitaalista teknologiaa pedagogisesti oppimisvälineenä var-

haiskasvatuksessa ja kuinka lasten tutustuttaminen teknologiaan ja mediaan tapahtuu käytännössä. 

(Koivula, Mustola s.a, 37–38.)  
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Varhaiskasvatuksen digitalisoituminen vaatii lastentarhanopettajilta paljon aikaa sekä kouluttautu-

mista, mikäli oma taito- ja tietotaso eivät ole sillä tasolla, että niitä osaisi hyödyntää lasten kanssa 

tehtävässä pedagogisessa työssä. Omien taitojen ja itsensä kehittämisen lisäksi, tämä vaatii lasten-

tarhanopettajilta asennetta ja jopa asennemuutoksia, miten he tulevat työssään lasten kanssa hyö-

dyntämään digitalisoitumista. Käytännön haasteena on myös, että huonojen teknologisten taitojen 

lisäksi lastentarhanopettajilta puuttuu pedagogista osaamista hyödyntää teknologiaa. Monet tunnus-

tavatkin, että lapset hallitsevat laitteiden käytön paremmin kuin he. (Koivula ja Mustola s.a, 38.) 
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3 MEDIAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista sekä tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Kokonaisuus suunnitellaan jokaiselle lapselle henkilökohtaises-

ti, suunnitelmassa painottuu pedagogisuus. Lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelussa vanhemmat 

on huomioitava, vanhemmilla / huoltajilla on oikeus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja 

arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 2018.) 

 

Varhaiskasvatuslaki on varhaiskasvatussuunnitelman pohjana. Varhaiskasvatussuunnitelma edistää 

varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa, toteuttaa laissa säädettyjä tavoitteita 

ja ohjata varhaiskasvatuksen laadun kehittymistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kerro-

taan varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt, monialaiset yhteistyöt sekä lapsen vanhempien tai huol-

tajien välisestä yhteistyöstä ja lapsen henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. (Varhais-

kasvatuslaki 2018.) 

 

Laki varhaiskasvatuksesta säätelee myös paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli palvelun tuotta-

jan tekemä suunnitelma sekä lapsien henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista. Palveluntuot-

tajan suunnitelmassa tulee ilmi tavoitteet sekä sisällöt mitä varhaiskasvatuksessa tehdään, joka osa-

alueella. Näihin tavoitteisiin peilataan varhaiskasvatuksen perusteita 2016, joka sisältää mediakasva-

tuksen sekä digitalisoitumisen varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatuslaki 2018.) 

 

Mediakasvatuksella tarkoitetaan tietoista yritystä harjaannuttaa ihminen aktiiviseksi ja kriittiseksi 

median käyttäjäksi. Mediakasvatus on yhdessä oppimista, eikä siinä tarvita asiantuntijoita tai aukto-

riteetteja. Mediakasvatus tuottaa edelleen mediataitoa, joka voi toimia suojana median riskivaiku-

tuksia vastaan. Yksinkertaistettuna mediakasvatus on sääntöjen ja rajojen asettamista lapselle, 

mahdollisuutta kokeilla erilaisia medialaitteita sekä vanhempien ja lasten välistä keskustelua median 

sisällöistä ja muista mediaan liittyvistä ilmiöistä. (Korhonen 2010, 22.) 

 

Medialla on suuri rooli lasten jokapäiväisessä elämässä. Kasvuympäristöissä lapsi havaitsee mediaa 

monessa muodossa, esimerkiksi äänet, kuvat, sadut, elokuvat ja CD-levyt. Usein mediasisällöt ja –

välineet alkavat näkyä muun muassa lapsen leikeissä, puheessa ja sosiaalisissa suhteissa. Näin me-

dia muotoutuu osaksi lapsen elämää. Lasten toiminta mediaympäristössä ja lasten mediakulttuuri 

heijastuvat kasvatuksen arkeen ja kasvatukselliseen vuorovaikutukseen. (Stakes ja Opetusministeri-

ön Mediamuffinssi –hanke 2008, 6–9.)  

 

Media näkyy myös perheiden pyykkinarulla sekä lelukorissa kertovat Niistö ja Ruhala (2007, 123) ar-

tikkelissaan Lapsuus nykypäivän mediakulttuurissa. Lapset tapaavat ystäviään internetissä sekä pe-

laavat pelejä, kuuntelevat satuja, katsovat videoita ja lasten ohjelmia sekä kokoavat joululahjatoive-

listansa lelulehdistä. Medialaitteet sitoutuvat tiiviisti osaksi lasten elämään, todellisuuteen, leikkeihin, 

pelkoihin, unelmiin ja yhdessäoloon. Tällöin puhutaan usein medialapsuudesta.  
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Mediaa käytetään nykypäivänä niin, että mediassa tulee ilmi median monet muodot. Tietokonepe-

leissä yhdistyy kuvat, äänet ja animaatiot. Median käyttö on hyvin monikanavaista, useampaa kana-

vaa käytetään yhtä aikaa hankkimaan tietoa tai viihtymiseen liittyvää sisältöä. Väline valitaan usein 

tarpeen ja käyttötilanteen mukaisesti. Median valinnassa valttia ovat nopeus, visuaalisuus sekä viih-

teellisyys. Keskimäärin ensimmäiset media kosketukset lapsella tulevat jo kuvakirjojen ja kuvien 

avulla. Lapset aloittavat usein median säännöllisen käytön sekä seuraamisen kolmen vuoden ikäise-

nä, josta se lähtee pikkuhiljaa lisääntymään. (Niistö ja Ruhala 2007, 123.) 

 

Mediavapaata aluetta on tänä päivänä hankala löytää. Lapsien mukana media tulee puheissa, tava-

roissa ja leikeissä niin päiväkotiin kuin päiväkodista kotiin. Media osana lapsuutta näkyy vahvasti ja 

on myös läsnä joka päivä varhaiskasvatuksessa. Tämä herättääkin usein epävarmuutta varhaiskas-

vatuksen työntekijöissä sekä ristiriitaisia tunteita. Omat taidot sekä tiedot ovat puutteellisia sekä lap-

sen kokema mediakulttuuri on vieras. Lasten ajatellaan käyttävän mediaa kotona riittävästi, joten 

siksi mediaa ei toivota tervetulleeksi varhaiskasvatukseen ja usein päiväkoti halutaan pitää mediava-

paana alueena. (Niistö ja Ruhala 2007, 123.) 

 

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016, 23–24) sanotaan, että monilukutaito sekä tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista sekä koulutuksellista tasa-arvoa. 

Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä. Näitä taitoja tarvitaan 

lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisissä vuorovaikutuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumi-

sessa.  

 

Monilukutaito tarkoittaa kulttuurisesti moninaisten ja ympäröivän maailman ymmärtämistä ja on 

vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito yhteiskunnassa. Monilukutaito on erilaisten 

viestien tulkitsemista sekä tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustajana on tekstikäsitys, joten 

erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalises-

sa muodossa. Siihen sisältyy monia eri lukutaitoja, esimerkiksi kuvan-, numeerinen-, media- ja pe-

ruslukutaito. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisten mallia ja rikasta tekstiym-

päristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. (Opetushallitus 2016, 

23–24.) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä osana lasten toimin-

taa on ollut useamman vuoden ajan muotoaan etsivää uuden varhaiskasvatussuunnitelman mu-

kaiseksi. Tarkoituksena on ollut löytää käytänteitä, joissa teknologian mahdollisuudet tukisivat peda-

gogista toimintaa. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia sekä välineitä lasten oppimisen tueksi. Lapset 

ovat ennakkoluulottomia teknologian käyttäjiä. He ovat myös nopeita oppimaan uutta sekä oppimi-

nen on helppoa ja luontevaa. Näistä huolimatta teknologian tekemisestä luonnolliseksi osaksi var-

haiskasvatuksen oppimisympäristöä sekä oppimistoimintaa on vielä paljon kehitettävää. (Kangassa-

lo, Sommers-Piiroinen ja Tanhua-Piiroinen 2005, 145-146.)  

 

Uskomme myös, että oikean media muodon löytäminen päiväkoteihin vie vieläkin aikaa sekä henki-

lökunnan panostusta asiaa kohtaan. Niin kuin tekstissä tulee ilmi, lapset ovat nopeita oppimaan ja 
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osa oppii jo kotona käyttämään erilaisia tietovälineitä. Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden tulisi olla 

itse kiinnostuneita sekä aktiivisia kehittämään omaa osaamista, jotta kaikille lapsille voitaisiin tarjota 

tasa-arvoiset oppimiskokemukset sekä uudet menetelmät.  

 

Mediakasvatuksella pyritään vaikuttamaan yksilön median käyttöön sekä harjoitellaan mediataitoja 

ja kehitetään kriittistä medialukutaitoa. Kriittinen medialukutaito kuuluu nykypäivänä kansalaistai-

toon. Toiminnan tehtävänä on turvallisesti edistää median käyttötaitoja sekä niiden kehittymistä, ky-

ky hyötyä sekä nauttia mediasta ja sen antamista mahdollisuuksista. Tavoitteena on saavuttaa tasa-

painoinen mediasuhde. (Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi –hanke 2008, 6–9.) 

 

Niin kuin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016, 23–24) tulee ilmi, varhaiskasvatuksen tehtävänä on 

tukea yleisesti lapsien monilukutaitoa, johon sisältyy muun muassa medialukutaito. Varhaiskasvatuk-

sen tavoitteena on myös opettaa lapsille tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Tässä opinnäytetyös-

sä keskitytään harjoittamaan tieto- ja viestintäteknologian välineinä älypuhelinta ja tablet-

tietokonetta. Päiväkoti Hepokatissa lasten käytettävissä on tablet-tietokoneet. Tieto- ja viestintätek-

nologian välineitten avulla lapset pääsevät kehittämään myös monilukutaitoa. Välineiden avulla las-

ten on mahdollista tuottaa itse sisältöä sekä oppia tulkitsemaan erilaisia lukutaitoja, kuten kuvan-, 

numeerinen-, media- ja peruslukutaitoja. 

 

Valli, Hautaviita ja Meriläinen (2015) tuovat esille artikkelissaan Lasten kielen ja eettisen median 

osaamisen kehittäminen ja media taidot, että Suomen koulujärjestelmä on osoittautunut yhdeksi 

maailman parhaimmaksi, tämä tulee ilmi muun muassa Pisa-tutkimuksessa. Tietoteknisten laitteiden 

taso suomalaisissa kouluissa on standardin mukainen. Laitteiden hyödyntäminen ja mediakasvatuk-

sen toteuttaminen vaihtelevat kuitenkin riippuen opettajasta sekä hänen taidoistaan. He tuovat 

myös artikkelissa esille lapsille ja nuorille median käytön opetuksen ja monipuolisen käytön tärkey-

den. Suomessa opetussuunnitelmat ovat uudistuneet vuonna 2016, joissa uutena asiana on noussut 

tieto- ja viestintäteknologia yhdeksi kokonaisuudeksi.  

 

Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa tutkitaan sekä havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roo-

lia arkielämässä ja tutustutaan tieto- ja viestintäteknologisin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digi-

taalista dokumentointia voidaan hyödyntää leikeissä, tutkimuksissa, liikkumisessa ja taiteellisessa 

kokemisessa sekä tuottamisessa. Mahdollisuus kokeilla sekä tuottaa sisältöä itse tai yhdessä muiden 

kanssa käyttäen tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lapsien luovaa ajattelua sekä yhteistoimin-

nan taitoja ja lukutaitoa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian 

monipuoliseen sekä turvalliseen käyttöön. (Opetushallitus 2016, 23–24.) 

 

Mediakasvatusta voi tarkastella neljästä eri näkökulmasta: taidekasvatuksellisesti painottuva, ilmai-

sullinen näkökulma keskittyy median sisältöihin ja omaan tuottamiseen. Teknologiakasvatuksellinen 

näkökulma on esimerkiksi tietotekniikan hyödyntämistä erilaisessa kasvatustyössä sekä teknisten vä-

lineiden käyttöä joko opetuksen välineenä tai kohteena. Yhteiskunta- ja kulttuurikriittisesti painottu-

va näkökulma pureutuu median taustojen ja rakenteiden sekä sisältöjen analysointiin ja vaikutta-

vuuden pohtimiseen ja suojelullinen näkökulma painottaa lasten suojelua median haitallisilta vaiku-
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tuksilta. Näitä kaikkia näkökulmia tarvitaan, jotta mediakasvatuksella voidaan edistää lasten hyvin-

vointia. (Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi –hanke 2008, 6–9.) Keskitymme opinnäyte-

työssämme teknologiakasvatukselliseen näkökulmaan ja siihen, kuinka tietotekniikan välineitä voi 

hyödyntää opetus ja kasvatuksellisissa tilanteissa sekä yhdistää tekniikka arjen pieniin asioihin ja 

saada tätä kautta uusia ulottuvuuksia lapsille arjen asioihin.  

 

Varhaiskasvatuksen lisäksi myös koululain kasvatustavoitteiden mukaisesti koulun tulee tukea koteja 

niiden kasvatustehtävässä. Tähän kasvatustehtävään kuuluu myös mediakasvatus ja sen innostumi-

set kuin inhot. Näin media ja kasvatus kulkevat vastakkain ja rinnakkain. Jotta kasvatuksessa pääs-

tään, vastakkainasettelusta rinnakkain asetteluun tulee toteutetusta ja toteutuneesta mediakasva-

tuksesta poimia parhaat palat lapsien ja nuorien kasvun tueksi. (Merilampi 2014, 26–27.)  

 

Päiväkodin tuki vanhemmille lasten median käytöstä kuuluu päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyö-

hön ottaa puheeksi työntekijänä lapsen vanhemmalle mediaan liittyviä asioita. Puheeksi tulee ottaa 

vanhemman kanssa niin hyvät kuin huonot puolet median käytössä. Vanhempia tulee opastaa medi-

an käytössä ja siitä, miten lasta neuvotaan kotona käyttämään mediaa ja sen sisältöä. Päiväkoti voi 

myös kannustaa koteja käyttämään mediaa muuhunkin kuin viihde käyttöön. Lapset havainnoivat 

vanhempiaan hyvin tarkkaan ja poimivat sieltä sanoja ja tekemisiä omaan toimintaan, siksi vanhem-

pien esimerkki on todella isossa roolissa myös mediakasvatuksen ja tietotekniikan käytössä.   
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4 QR-KOODIT OSAKSI SOSIAALIALAN TYÖKENTTÄÄ 

 

QR-kooditekniikka on kehitetty 1990-luvun alkupuolella Japanissa. Alun perin se on kehitetty teolli-

suuden tarpeisiin, nopeaan liukuhihnalla kulkevien kappaleiden seurantaan. QR-koodi tulee sanoista 

”Quick Responce”.  QR-koodi on perusajatukseltaan hyvin samankaltainen kuin normaali viivakoodi. 

Verrattuna viivakoodiin se kuitenkin sisältää informaatiota sekä pysty- että vaakasuunnassa. Näin se 

pystyy sisältämään enemmän dataa kuin tavallinen viivakoodi. (JYU s.a.) QR-koodiin voidaan kirjoit-

taa esimerkiksi tuotteen www-sivun osoite. Näin käyttäjä pystyy lukemaan koodin älylaitteensa il-

maisella lukijasovelluksella, joka puolestaan osaa avata koodiin kirjoitetun osoitteen suoraan inter-

netselaimella. Mobiililaitteilla kirjoittaminen on yleisesti hidasta, joten QR-koodin hyödyntäminen 

helpottaa sivulle pääsyä huomattavasti. QR-koodi voidaan käytännössä painaa mihin tahansa pape-

riseen esitteeseen tai mainokseen. (QR-koodit s.a.) 

 

Nykyisin QR-koodeja näkee esimerkiksi tuotepakkauksissa, sanomalehtien mainoksissa ja paperisissa 

tiedotteissa yhtenä viestinnän välineenä. Koodin avulla pääsee helposti halutulle verkkosivulle tai 

koodi voi toimia linkkinä pilvipalveluun tallennettuun tiedostoon, kuvaan, videoon tai kansioon. Koo-

diin on mahdollista myös sisällyttää vapaata tekstiä ja muita merkkejä ilman verkkolinkityksiä. (Autio 

ja Oksanen 2015.) QR-koodia voidaan hyödyntää myös erilaisissa toiminnallisissa tehtävissä esimer-

kiksi päiväkodeissa ja nuorisotyössä. Koodien taakse voidaan laittaa paljon erilaista materiaalia: itse-

tehtyjä tai valmiita videoita, verkkosivujen sisältöjä, itse tehtyjä tehtäviä ja pelejä, rastiratoja ja tie-

tovisoja sekä julisteita ja esitteitä. Toiminnallisten tehtävien avulla voidaan esimerkiksi syventää las-

ten ja nuorten osaamista eri aiheista hyödyntämällä nykyteknologiaa. (Oksanen 2016.) 

 

QR-koodien luomiseen on paljon ilmaisia generaattoreita internetissä. Generaattoreita on myös saa-

tavilla tablettien sekä puhelinten sovelluskaupoissa. Osalla generaattoreista voi luoda vain koodeja, 

joihin voi liittää linkityksen verkkosivulle, toisilla voi tehdä myös tekstiä ja muita merkkejä sisältäviä 

”viestikoodeja”. Generaattori luo kuvatiedoston, jonka voi tallentaa ja liittää koneelta erilaisiin tiedos-

toihin ja muihin paikkoihin, joissa halutaan käyttää kyseistä QR-koodia. (Oksanen 2016.) 

 

4.1 QR-koodien käyttö varhaiskasvatuksessa 

 

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman yksi suuri muutos oli velvoite monilukutaidon ja tieto- ja vies-

tintäteknologian osaamisen sisällyttäminen varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Aiemmin ohjaavana 

toimineesta asiakirjasta tulikin velvoittava normiasiakirja, jonka tavoitteisiin ja päämääriin on jokai-

sen kasvatusvastuullisen henkilöstön jäsenen päämäärätietoisesti pyrittävä. (Opetushallitus 2016, 8, 

22–24.) Kyseisen varhaiskasvatussuunnitelman tuoma velvoittava merkitys lisää varhaiskasvatukses-

sa tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tason vaatimuksia. Näin ollen varhaiskasvattajien on 

työssään otettava tieto- ja viestintäteknologian käyttö osaksi jokapäiväistä päiväkodin arkea. Yksi 

keino lisätä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä helposti ja mielenkiintoisesti on hyödyntää QR-

koodeja monipuolisesti. 
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Digitaalisen pelipohjaisen oppimisen käyttö varhaislapsuudessa kasvaa nopeasti. Teknisiä parannuk-

sia peleihin tehdään aktiivisesti, lapsille sopivia pelejä kehitetään jatkuvasti ja pedagogiset tavoitteet 

on otettu peleihin mukaan. Intuitiivisten touch-pohjaisten puhelimien ja tablet-tietokoneiden synty 

on merkittävästi lisännyt pelipohjaisen oppimisen elinkelpoisuutta varhaislapsuudessa. Pelien tablet- 

ja puhelinmarkkinat ovat suuria, pelejä julkaistaan ennennäkemättömällä tasolla ja vankka pedago-

ginen perusta on yhdistetty pelien oppimateriaaleihin. (Learnovate Center 2013.) QR-koodien avulla 

opetuspelejä voidaan tuoda mukaan myös fyysisesti aktiiviseen opetustoimintaan esimerkiksi var-

haiskasvatuksessa. 

 

Pekka Mertala (2015) kertoo artikkelissaan Lakkasuon päiväkodin esiopetusryhmässä tehdystä kehit-

tämistyöstä, jossa hyödynnettiin QR-koodeja. Päiväkodissa oli tallennettu kuluvan viikon ruokalistat 

sekä nimipäivät QR-koodeilla avattaviksi äänitiedostoiksi. Käyttämällä QR-koodeja näin, voitiin tukea 

myös niiden lasten toimijuutta, jotka eivät vielä osanneet lukea. Skannaamalla QR-koodin myös heil-

le tarjoutui tilaisuus selvittää itsenäisesti päivän ruokalista ja juhlittava nimipäivä. Mertala kertoo 

näiden kahden teeman nousseen lapsille tärkeiksi arjen ilmiöiksi kyseisen toimintavuoden aikana. Li-

säksi Lakkasuon päiväkodissa oli työstetty ja hyödynnetty QR-koodeja askarteluohjeiden kanssa. 

Lapset olivat saaneet itse videoida askarteluohjeet ja valmiin mallikuvan viereen liitettiin QR-koodi, 

jonka takaa video ohjeet avautuivat. 

 

Kajaanin varhaiskasvatuksessa, alle 3-vuotiaiden ryhmissä on tehty kolmen päiväkodin yhteistyönä 

joulukalenterit QR-koodien avulla. Kalenterin luukkuina toimivat QR-koodit ja skannaamalla koodin 

löytyi joka päivälle uusi jouluinen tarina, tehtävä, laulu tai runo. Käytännön toteutus päiväkotien vä-

lillä toteutui niin, että kaikki kolme päiväkotia tekivät kolme eri luukkua ja ne jaettiin näille päiväko-

deille, näin kaikilla päiväkodeilla oli yhdeksän samanlaista luukkua. Loput kuusi luukkua jokainen 

ryhmä suunnitteli itsenäisesti omalle ryhmälleen sopiviksi. QR-koodien käyttö pienimpienkin lasten 

kanssa oli onnistunut hyvin. (Sipilä 2017.)  

 

Kajaanin varhaiskasvatuksessa on toiminut myös pedagogisen dokumentoinnin pilottiryhmiä. Ryh-

mät pyrkivät pedagogisen dokumentoinnin kehittämiseen. Ryhmät ovat aktiivisesti videoineet toimin-

taansa omassa varhaiskasvatusryhmässään ja hyödyntäneet tuottamaansa materiaalia kehittäessään 

pedagogista toimintaa. Tuotettua video- ja kuvamateriaalia on hyödynnetty myös varhaiskasvatus-

suunnitelma-keskusteluissa, näin huoltajalle on voitu näyttää lapsen osaamista ja taitoja käytännös-

sä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-kansion kanteen on voitu myös liittää QR-koodi, joka sisäl-

tää videoita ja kuvia lapsesta toimimassa päiväkodin arjessa. (Sipilä 2017.) Näin vanhempien käyt-

töön voidaan helposti siirtää myös lasten varhaiskasvatuksessa tuottamia harjoitustöitä, kuten kuvia 

maalauksista, piirustuksista ja videoita lyhytelokuvista.  

 

4.2 QR-koodien käyttö sosiaalialalla 

 

Yleisesti sosiaalialalla QR-koodeja voidaan hyödyntää monipuolisesti, sillä QR-koodin taakse voi sisäl-

lyttää ääntä, kuvia, videoita ja linkkejä. Etsiessämme opinnäytetyöhön esimerkkejä QR-koodien käy-

töstä sosiaalialalla, haastattelimme Riikka Marttista (2018-09-11). Marttinen kertoi käyttäneensä 
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toimintaterapeutin työssään QR-koodeja monipuolisesti. Marttinen on käyttänyt QR-koodeja esimer-

kiksi tapahtumissa toimintaradoissa, toimintaterapiassa asiakkaat ovat etsineet piilotettuja koodeja 

ja avanneet niistä tehtäviä. Lisäksi asiakkaiden vanhemmille on annettu kotiin kotiharjoite videoita 

QR-koodien muodossa.  

 

Marttinen (2016) kertoo Mobiililaitteet mahdollistajina -projektin julkaisussa teknologian käytön mo-

nipuolistavan kuntoutuksen toimintatapoja ja laajentavan sen kuntoutusympäristöä. Marttinen selit-

tää mobiililaitteiden käytön parhaimmillaan nivoutuvan osaksi kuntoutusta, tällöin kuntoutujan voi-

daan antaa itse päättää mistä tehtävästä aloitetaan. QR-koodeilla voidaan sijoittaa jumppaohjeita ja 

ääniteharjoituksia ympäristöön, ja kuntoutuja voi itsenäisesti kiertää tekemässä tehtäviä. Hyödyntä-

mällä QR-koodeja tällä tavoin, voidaan vapauttaa työntekijä tehtävänannosta ja ohjeistuksesta siinä 

hetkessä. Tämä myös tukee omatoimijuutta sekä antaa vastuuta ja vapautta tehtävästä suoriutumi-

seen kuntoutuksen asiakkaalle, samoin kuin muidenkin sosiaalialan asiakkaille vastaavasti toteute-

tuissa tehtävissä. 

 

Nuorisotyössä, mielenterveystyössä ja muissa sosiaalialan ympäristöissä työskennellessä QR-koodeja 

voidaan hyödyntää nopean tiedonjakamisen lisäksi myös esimerkiksi erilaisten aktivoivien tehtävien 

kautta. QR-koodeja hyödyntämällä voidaan koota esimerkiksi kaupunkisuunnistus- ja tehtäväratoja. 

Näin voidaan kannustaa asiakkaita liikkumaan ulkona, usein toteutuvan passiivisen sisällä oleskelun 

sijaan. Rataa suorittaessa osallistujat voivat tutustua QR-koodi menetelmän käyttöön ja toiminnan 

tavoitteena voi olla aktiivisuuden lisääminen ja ryhmäytymisen tukeminen.  

 

Edellä kuvattua QR-koodi suunnistusta on kokeiltu AmO-opiskelijoiden kanssa (Ammatilliset opetta-

jaopinnot) Helsingissä. Heidi Kuivalainen (2016) kertoo kyseisen QR-koodisuunnistuksen olleen toi-

minnallinen menetelmä, jossa korostui opiskelijoiden yhteistoiminnallinen oppiminen. Suunnistukses-

sa oli hyödynnetty ”Patsas puhuu sinulle-konseptia”, jossa on käytetty QR-koodeja. Helsingin kes-

kustassa toteutetun kaupunkisuunnistuksen tavoitteena oli etsiä vihjeiden avulla tunnettuja patsaita. 

QR-koodit löytyivät patsaiden luota ja opiskelijat pääsivät katsomaan niiden kautta videot kyseisistä 

patsaista. Tämän lisäksi opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ”ihmispatsas” ja videokuvata tuotok-

sensa. Kuivalainen kertoo kaupunkisuunnistuksen olevan käyttökelpoinen opetusmenetelmä ja suo-

sittelee sitä hyödynnettäväksi opiskelun orientointivaiheeseen sekä opiskelumotivaatiota herättä-

mään. 

 

Sisko Kaukopuro (2015) kertoo tutkimuksessaan käyttäneensä QR-koodeja, tavoitteena oli kehittää 

Kämärin luontopolkua uusimalla kohteen opaste- ja esittelytaulut. Käyttämällä QR-koodeja tauluissa, 

saatiin opasteista nykyaikaisempia ja monipuolisempia, lisäksi reiteistä saatiin virikkeellisempiä. QR-

koodien käyttö luontopolulla mahdollistaa opetustilanteiden toteuttamisen ulkona luonnossa. Luon-

topolun ollessa virikkeellinen, voi se toimia houkuttelevampana kohteena vierailulle varhaiskasvatuk-

sen lisäksi esimerkiksi mielenterveystyön- ja vanhustyön asiakkaille.  
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5 TOIMEKSIANTAJA OPINNÄYTETYÖSSÄ 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Päiväkoti Hepokatti Oy. Päiväkoti Hepokatti Oy on Iisalmessa 

toimiva yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Päiväkoti sijaitsee 

maaseutumaisemassa Iisalmen keskustasta noin 7 kilometrin päässä. Päiväkoti tarjoaa toimintaa 

pääsääntöisesti yli 2-vuotiaille. Päiväkodissa toiminta on lapsilähtöistä sekä lapset saavat suunnitella 

päivänsä vapaasti, esimerkiksi ulkoilut voivat tapahtua eri tahtiin. Jokainen lapsi huomioidaan päivä-

kodissa yksilönä sekä heidän mielipiteitään kuunnellaan. Päiväkodissa ei ole tiukkoja aikatauluja, 

koska päiväkoti pyrkii kodin omaiseen toimintaan. Päiväkodissa korostetaan lapsen leikkiä kehityksen 

tukena. (Päiväkoti Hepokatti www-sivu s.a.) 

 

Päiväkoti Hepokatissa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yh-

dessä vanhempien kanssa. Päiväkodin toiminta on lapsista lähtevää sekä toiminta suunnitellaan yh-

dessä lapsien kanssa. Myös päiväkodin oppimisympäristö on suunniteltu lapsilähtöisesti, oppimisväli-

neet ovat aina lasten saatavilla. Päiväkodissa myös lasten vanhempien kanssa tehdään tiivistä yh-

teystyötä, kasvatuskumppanuus. Päiväkodissa korostetaan myös, että lapsi saa olla lapsi sekä oma 

itsensä. Päiväkodin arkeen kuuluu työkasvatus varhaiskasvatuksen lisäksi. Päiväkodissa lapsilla on 

mahdollisuus osallistua muun muassa pöydän kattamiseen, leipomiseen sekä lehtien haravointiin. 

(Päiväkoti Hepokatti www-sivu s.a.) 

 

Päiväkoti Hepokatti Oy lähti mielellään toimeksiantajaksi opinnäytetyöllemme. Opinnäytetyön idean 

saimme keskustellessamme ohjaavan opettajan kanssa. Aihetta muokattiin meille mielenkiintoiseksi 

sekä halusimme tuoda kyseiseen päiväkotiin jotain uutta kehitettävää. Mediakasvatuksen lisääminen 

oli hyvä vaihtoehto sekä ajankohtainen aihe päiväkodille. Päiväkodin työntekijöillä ei ole aikaisempaa 

kokemusta QR-koodeista eikä koulutusta mediakasvatukseen liittyen, siksi halusimme tuoda sen nä-

kyvyyttä ja osallisuutta päiväkotiin myös peilaten varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin monilu-

kutaidosta ja tieto- ja viestintäteknologian käytöstä.  

 

Päiväkoti Hepokatissa työntekijöitä on yhteensä kolme. Päiväkodin yrittäjä, toimii päiväkodin johta-

jana ja hänen koulutuksensa on sosionomi (AMK). Päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat ovat 

koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (KM) sekä sosionomi (AMK). Varhaiskasvatuksen opettajat 

vastaavat myös päiväkodin lastentarhanopettajan työtehtävistä.  

 

Päiväkodissa on käytössä kaksi tablet-tietokonetta, joita pääsääntöisesti viskarit ja eskarit, 5- ja 6 -

vuotiaat, käyttävät. Tablet-tietokoneet on otettu aktiivisempaan käyttöön opinnäytetyömme aikana. 

Kun lähdimme työstämään opinnäytetyötämme, tabletteja käytettiin harvakseltaan eli niiden käyttö 

oli vähäistä. Haluamme tuoda opinnäytetyöllämme käytön lisäystä sekä monipuolisuutta päiväkodin 

arkeen joka ikäryhmälle. Työntekijät ovat kiinnostuneita QR-koodeista sekä niiden käyttöönotosta 

päiväkodissa. Työntekijöiden motivaatio mediakasvatusta kohtaan on noussut työmme aikana, lisäk-

si he ovat halukkaita kehittämään laitteiden monipuolista käyttöä päiväkodissa.   
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

Opinnäytetyömme on kehittämistyö, jolloin yleisiksi tavoitteiksi voidaan asettaa käytännön toimien 

ohjeistus sekä opastus. Opinnäytetyön tuotoksena luodaan ammatilliseen käyttöön tarkoitettu opas 

tai ohjeistus. (Vilkka ja Airaksinen 2004, 9.) Tarkoituksena on lisätä varhaiskasvattajien tietoa me-

diakasvatuksesta sekä QR-koodeista ja niiden käytöstä opinnäytetyömme avulla. Kehittämistyönä 

teemme varhaiskasvattajille oppaan QR-koodien käytöstä ja toteutamme toimintapäivän päiväkodin 

lapsille. Kehittämistyömme tukee päiväkodin toimintaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukai-

sesti sekä tarjoaa uudenlaisen kanavan mediakasvatuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on myös li-

sätä päiväkodissa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. 

 

Toimintapäivässä työntekijät pääsevät näkemään QR-koodien käyttöä käytännössä sekä näkemään 

menetelmää lasten kanssa toimiessa. Toimintapäivän tarkoituksena on myös konkretisoida lapsille, 

mitä QR-koodit ovat sekä kokeilla tablettien käyttöä yhdessä lasten kanssa. Oppaan tarkoituksena 

on antaa työntekijöille lisää tietoa QR-koodeista sekä niiden tekemisestä. Opas auttaa työntekijöitä 

ymmärtämään, kuinka niitä voi työssä hyödyntää.  

 

Olemme aikatauluttaneet suunnitteluvaiheessa prosessin eri vaiheet (kuva 1). Prosessin alkuvai-

heessa keräsimme opinnäytetyötä varten tietoa mediakasvatuksesta sekä digitalisaatiosta sosiaali- ja 

varhaiskasvatusalalla eri lähteistä ja tutustumme QR-koodien tekoon. Kun hallitsimme QR-koodien 

käytön, suunnittelimme toimintapäivän päiväkodin lapsille, joka toteutettiin toukokuussa. Toiminta-

päivän jälkeen kokosimme työntekijöille oppaan QR-koodien käytöstä ja työstimme opinnäytetyön 

loppuun.  
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Kuva 1. Kehittämistyön eteneminen. 

 

Kehittämisprosessin etenemistä voidaan hahmottaa jatkuvana syklinä eli spiraalina, jossa spiraalin 

kehän muodostavat suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi. Reflektoinnin jälkeen alkaa uu-
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si kehä suunnittelulla. Ensimmäinen kehä muodostaa vasta usein lähtökohdan kehittämiselle, jonka 

jälkeen alkaa todellinen kehittämistoiminta. Uudet kehät täydentävät toisiaan ja kehittämistoiminta 

täsmentyy prosessin edetessä (kuva 2). (Toikko ja Rantanen 2009, 66–67.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kehittämisprosessin spiraalimalli (Toikko ja Rantanen 2009, 67.)  

 

Opinnäytetyön kulku on kuvattu kolmessa syklissä (kuva 3). Ensimmäisessä vaiheessa testaamme it-

se toimintapäivään suunniteltuja tehtäviä ja arvioimme tehtävien toimivuutta lasten näkökulmasta. 

Testauksen jälkeen muokkaamme tarvittaessa toimintapäivän sisältöjä havaintojemme perusteella. 

Toisessa vaiheessa toteutamme toimintapäivän päiväkoti Hepokatissa, jolloin toiminnasta palautetta 

antavat sekä työntekijät että lapset. Näiden havaintojen ja palautteiden perusteella aloitamme op-

paan suunnittelun ja kokoamisen. Ennen varsinaista opasta keräämme vielä palautetta työntekijöiltä, 

jotta saisimme mahdollisimman toimivan ja käytännönläheisen oppaan varhaiskasvattajille. Työnte-

kijöiden palautteen pohjalta kokoamme oppaan lopullisen version. Avaamme kehittämistyön kulkua 

tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
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Kuva 3. Kehittämistyön kulku soveltaen spiraalimallia (Toikko ja Rantanen 2009, 67.) 

 

6.1 Toimintapäivän suunnittelu ja toteutus 

 

Toimintapäivän suunnittelu aloitettiin olemalla yhteydessä päiväkoti Hepokattiin ja miettimällä, min-

kä ikäisten lasten kanssa päivä toteutetaan. Päädyimme suunnittelemaan toimintapäivän 5–6-

vuotiaille lapsille. Kävimme etukäteen tutustumassa päiväkodin tiloihin, jotta toimintapäivän sisältö 

olisi helpommin suunniteltavissa. Alustavasti suunnittelimme toimintapäivän päiväkodin pihalle, mut-

ta sään ollessa huono, toimintarastit pitäisi pystyä siirtämään sisätiloihin. Päiväkoti Hepokatti on ko-

dinomainen ja keskellä kaunista maaseutumaisemaa, halusimme sen myös näkyvän toimintapäiväs-

sä. Näin toimintapäivän teemaksi valikoitui luonto ja liikunta.  

 

 

 

 

Toimintapäivän tehtävien 

suunnittelu 

Tekijät testaavat 

Tehtävien havainnointi ja 

arviointi Reflektointi 

Toimintapäivän 

järjestäminen 

Toimintapäivä 

Hepokatissa 

Palautteen 

kerääminen 

Palautteen analysointi ja 

reflektointi 

Oppaan tekeminen 

Oppaan testaaminen 

työntekijöiden kanssa 

Palaute oppaasta 

Analysointi ja 

reflektointi 

Valmis opas 



         

         23 (46) 

Toimintapäivän rasteja suunnitellessa meidän piti ottaa huomioon lapsien ikätason mukainen kehi-

tys, jotta toimintarastit olisivat vaikeusasteeltaan sopivia. Jokaiselle toimintarastille mietittiin myös 

omat tavoitteet, joita olivat muun muassa motoristen taitojen kehittäminen, tasapainon harjoittelu, 

välimatkan hahmottaminen, oman kehon hahmottaminen ja koordinaatiokyvyn kehittäminen. Lasten 

mielenkiinnon ylläpitämiseksi päädyimme tekemään rasteihin ohjevideot, jotka löytyvät QR-koodien 

takaa. Kuten spiraalimallissa näkyy (kuva 3), testasimme rastit itse ennen toimintapäivää, jotta pys-

tyimme tarvittaessa muuttamaan rastien tehtäviä tai ohjeistuksia 5–6-vuotiaille lapsille sopiviksi. 

Rastien testauksessa ilmeni, että rastit ovat taitotasoltaan sopivia 5–6-vuotiaille lapsille, joten suu-

rempia muutoksia rasteihin ei tarvinnut tehdä. Ohjevideoita muokkasimme selkeämmäksi ja ymmär-

rettävämmäksi sekä lisäsimme videoihin havainnollistavat kuvat tukemaan ohjeistusta. Suunnittelun 

ja testauksen jälkeen toimintapäivään muodostui neljän rastin pituinen toimintarata (liite 1). 

 

Toteutimme toimintapäivän päiväkoti Hepokatissa 23.5.2018 kahdeksalle 5-vuotiaalle lapselle. Toi-

mintapäivän teemana oli luonto ja liikunta. Toimintapäivä toteutettiin tehtävärastein, jossa jokaisella 

rastilla oli oma QR-koodinsa. QR-koodeista löytyivät rastien ohjeistukset videoiden ja kuvien muo-

dossa. Radalla oli yhteensä neljä rastia: tarkkuusheitto, temppurata, hernepussin kuljetus sekä 

luonnonmateriaalien etsiminen ja kerääminen (liite 1). Tehtäväradan tarkoituksena oli avata konk-

reettisesti sekä lapsille että työntekijöille, mitä QR-koodit ovat ja, miten niitä voidaan hyödyntää päi-

väkodin arjessa. Toimintapäivän tehtävärastit suunniteltiin ikäryhmää ajatellen sekä vastaamaan uu-

den varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Toimintapäivässä meillä oli käytössä kaksi älylaitetta; 

tabletti ja älypuhelin. Päiväkodilla on käytössä kaksi tablettia, mutta huonon äänenkuuluvuuden ta-

kia käytimme tehtäväradalla omia laitteitamme.  

 

Toimintapäivä jakautui kolmeen osaan: yhteiseen aloitukseen, tehtävänradan kiertämiseen ja yhtei-

seen lopetukseen. Yhteinen aloitus oli päiväkodin hiekkakentällä, jossa ensimmäisenä pidimme nimi-

kierroksen ja kerroimme, mitä toimintapäivä sisältää ja miksi. Kävimme lasten kanssa yhdessä läpi 

lyhyesti, mitä QR-koodit ovat, jotta ne olisivat tutumpia ennen tehtäväradalle lähtöä. Tutustumisen 

yhteydessä pidimme lapsille aloituspelin maa, meri, taivas. Yhteisen aloituksen jälkeen jaoimme lap-

set kahteen ryhmään, Saaran kanssa radan kiersi kolme lasta ja Petran ja Marjaanan kanssa viisi 

lasta.  

 

Tehtäväradan rastit kierrettiin ryhmä kerrallaan. Lapset saivat käyttää älylaitteita vuorotellen, jotta 

jokainen sai kokeilla QR-koodien lukemista älylaitteen avulla. Rastien tehtävänannot olivat QR-

koodien takana videoiden ja kuvien muodossa (liite 1). Jokainen rasti suoritettiin useamman kerran, 

kuitenkin aina yksi lapsi kerrallaan. Toimintapäivä lopetettiin yhteisesti pelaamalla polttopalloa. Lap-

silta pyydettiin myös palautetta toimintapäivästä suullisesti sekä peukkua näyttämällä (peukku ylös, 

alas tai keskelle).  

 

6.2 QR-koodien käyttöönotto-oppaan suunnittelu ja toteutus 

 

Hyvä opas on sisällöltään ja kieliasultaan selkeä ja ymmärrettävä. Hyvässä oppaassa sisältö on ker-

rottu vain pääkohdittain, ettei oppaaseen tule ylimääräistä informaatiota. Oppaan ulkoasu on myös 
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tärkeä, sillä se helpottaa oppaan luettavuutta. Selkeä ja kiinnostava ulkoasu houkuttelee lukemaan 

oppaan sekä parantaa oppaan ymmärrettävyyttä. (Heikkinen, Tiainen ja Torkkala 2002, 34.)   

 

Oppaan suunnittelu aloitettiin asettamalla kohderyhmä, jolle opas kirjoitetaan. Kohderyhmänämme 

toimi päiväkoti Hepokatin työntekijät. Oppaalle luotiin heti alkuvaiheessa selkeät rajat, jotta oppaan 

sisältö olisi informaatioltaan tiivis sekä helposti luettava. Opasta suunnitellessa kysyimme myös toi-

mintapäivään osallistuneelta työntekijältä toiveita ja ajatuksia oppaaseen. Työntekijä toivoi, että op-

paassa huomioidaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja sen tavoitteet peilattuna oppaan sisältöön. 

Oppaaseen haluttiin myös selkeät ohjeet QR-koodien tekemiseen sekä konkreettisia esimerkkejä 

koodien käytöstä.    

 

Seuraavaksi oppaan suunnittelussa lähdimme miettimään oppaan sisältöä. Halusimme tuoda op-

paassa esille mitä QR-koodit ovat, miten niitä tehdään ja luetaan sekä kuinka QR-koodeja voidaan 

hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Oppaan sisällöksi rakentui otsikot: mitä QR-koodit ovat, miten QR-

koodeja tehdään, kuinka niitä luetaan, miten QR-koodeja voidaan hyödyntää päiväkodin arjessa ja 

toimintapäivän rastit. Viimeiseksi oppaaseen kokosimme käytetyt lähdemateriaalit.  

 

Työstimme oppaan sisällön valmiiksi, ennen palautteen kysymistä päiväkodin työntekijöiltä. Alkupe-

räisen suunnitelman mukaan (kuva 3) meidän oli tarkoitus testata opasta yhdessä päiväkodin työn-

tekijöiden kanssa. Syksyn aikatauluhaasteiden takia emme päässeet käymään päiväkodilla näyttä-

mässä oppaan ensimmäistä versiota, joten pyysimme ja saimme oppaasta palautetta sähköisesti 

päiväkodin yrittäjältä sekä toimintapäivään osallistuneelta työntekijältä, jotta pystyimme muokkaa-

maan opasta päiväkodille sopivaksi. Palautetta saimme päiväkodin puolelta niukasti. Palautteessa 

kerrottiin, että ohjeet ovat selkeät ja ne on avattu hyvin tarkasti. Kuvat olivat työntekijöiden mieles-

tä hyvä lisä tekstin rinnalle.  

 

Palautteen saannin jälkeen työstimme oppaan ulkoasua ja sisältöä. Muokkasimme oppaan ulkoasua 

värikkääksi ja mielenkiintoa herättäväksi. Muokkasimme oppaan tekstiosioita ja vaihdoimme kuvia 

parempi laatuisiin. Lisäsimme oppaaseen vielä lopuksi sivunumerot sekä sivureunukset selkeyttä-

mään ulkoasua ja oppaan luettavuutta.  

 

6.3 Toimintapäivän ja oppaan arviointi 

 

Toimintapäivä oli kaikin puolin onnistunut. Rastit olivat hyvin suunniteltuja ikäryhmään nähden, sillä 

tehtävät eivät olleet liian helppoja eivätkä liian haastavia. Lapset olivat innolla mukana ja jokainen 

heistä suoritti rastien tehtävät useampaan otteeseen. Älylaitteiden käyttö oli mielenkiintoista ja se 

motivoi lapsia keskittymään ja kuuntelemaan ohjeistusvideoita. Ohjeistusvideot olivat selkeitä; lapset 

ymmärsivät hyvin, mitä kullakin rastilla on tarkoitus tehdä. Jokainen lapsi antoi toimintapäivästä po-

sitiivista palautetta: rastit olivat kivoja ja mielekkäitä ja QR-koodit olivat uusi, hauska tapa kiertää 

rasteja.  
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Toimintapäivään osallistuneelta työntekijältä pyydettiin toimintapäivästä kirjallinen palaute (liite 2). 

Palautteessa kysyttiin yleisiä ajatuksia toimintapäivästä, oliko toimintapäivä hyödyllinen, käytännölli-

nen ja ovatko QR-koodit hyödyllisiä päiväkodin arjessa. Lisäksi tiedusteltiin työntekijän toiveita ja 

ajatuksia oppaaseen. Työntekijältä saatu palaute oli positiivista. Hänen mielestään toteutettu toimin-

ta oli uutta ja se vastasi uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Toiminta herätti myös työn-

tekijän omaa mielenkiintoa mediakasvatusta kohtaan. Toimintapäivä koettiin hyödyllisenä, sillä se 

avasi, mitä QR-koodit päiväkodissa voisivat olla ja kuinka niitä voidaan käyttää. Myös lapset saivat 

käsityksen siitä, mitä QR-koodeilla konkreettisesti tarkoitetaan. Työntekijän mielestä QR-koodit ovat 

käytännöllisiä arjessa, sillä niiden avulla voidaan vastata nykypäivän tarpeisiin sekä tulevaisuuden 

haasteisiin ja vaatimuksiin. 

 

Myös meidän mielestämme toimintapäivä oli onnistunut. Lapset osallistuivat hyvin, kuuntelivat oh-

jeet ja toimivat niiden mukaisesti. Vaikka päiväkodin tableteilla tehtävärata ei onnistunut, toimivat 

omat älylaitteet sekä QR-koodit hyvin. Toimivat älylaitteet ovat avainasemassa QR-koodien käytös-

sä. Erityisesti tällaisissa toimintarasteissa, jossa rastien ohjeistukset ovat videoiden muodossa, on 

tärkeää, että älylaitteessa on hyvä ja toimiva äänentoisto. Aurinkoinen ilma mahdollisti radan toteut-

tamisen ulkona. Vesisateella tehtävärata olisi pitänyt siirtää sisätiloihin, jolloin emme olisi saaneet 

radasta yhtä kattavaa. Sisätilat ovat pienet, joten ulkona oli paremmat puitteet toteuttaa tehtävära-

ta. Saimme toimintapäivään tarvittavat tavarat lainattua Savonia ammattikorkeakoululta sekä päivä-

kodilta ja luonnonmateriaalit kävimme keräämässä metsästä. Kokonaisuudessa toimintapäivä sujui 

hyvin ja pääsimme asettamiimme tavoitteisiin. 

 

Oppaan teko onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Suunnittelimme oppaan sisällön hyvissä ajoin, joten 

pystyimme jakamaan kirjoitusosiot, jolloin saimme myös vastuuta jaettua. Oppaan sisällöstä tuli sel-

keä ja ytimekäs sekä sopivan mittainen. Oppaasta löytyy kaikki oleellinen informaatio, eikä tietoa ole 

liikaa. Tekstin mukaan liitetyt kuvat parantavat sekä oppaan luettavuutta että houkuttelevuutta. Ku-

vat ovat myös hyvä lisä selkeyttämään ohjeita, sillä kaikille tekniikan käyttö ei ole niin tuttua.  

 

Oppaan ulkoasusta saimme tehtyä meidän näköisen; houkuttelevan sekä mielenkiintoa herättävän, 

mutta hillityn. Oppaan kannesta saa heti tiedon, mitä asioita opas käsittelee. Oppaan ulkoasu on 

pelkistetty, mutta se helpottaa sisällön luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.  

 

Haasteena oppaan teossa oli ulkoasun ja sisällön yhteensovitus, sillä se vei paljon enemmän aikaa 

kuin olimme alun perin ajatelleet. Opasta piti muokata paljon sekä tehdä erilaisia hienosäätöjä, jotta 

siitä saatiin halutun näköinen. Suurin haaste oli oppaan koko, sillä halusimme alun perin oppaasta 

A5-kokoisen, jotta se olisi kätevän kokoinen päiväkodin arjessa. Asettelu- ja tulostushaasteiden 

vuoksi päädyimme tulostamaan oppaan Toimisäätiöllä A4-kokoon. Saimme tuotettua oppaan suunni-

tellusti aikataulussa. Mielestämme onnistuimme oppaan sisällön teossa, sillä sisältö ja pääotsikot tu-

livat helposti ja luontevasti jo heti alkuvaiheessa. Hyvän suunnittelun jälkeen oli helppo lähteä to-

teuttamaan oppaan sisältöä ja ulkoasua.  
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6.4 Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli lisätä varhaiskasvattajien tietoutta mediakasvatuksesta ja siitä, 

kuinka QR-koodit voivat olla osana sitä. Tavoitteena oli tehdä varhaiskasvatuksen työntekijöille opas 

QR-koodien käyttöä varten. Tavoitteena oli myös lisätä päiväkodissa tieto- ja viestintäteknologian 

käyttöä. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja työ pohjautui Tokion ja Rantasen (2009) spi-

raalimalliin. Noudatimme kehittämistyössä spiraalimallin eri vaiheita ja työmme eteni spiraalimallin 

mukaisesti (kuva 3). 

 

Toimeksiantajamme Päiväkoti Hepokatti Oy koki opinnäytetyömme aiheen ajankohtaiseksi, sillä var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ovat uudistuneet. Perusteissa painotetaan mediakasva-

tuksen tärkeyttä varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön avulla pystyimme tuomaan päiväkoti Hepo-

kattiin jotain uutta sekä kehittämään jotain vanhaa. Opinnäytetyö toi päiväkotiin QR-koodit uutena 

asiana sekä syvensimme mediakasvatuksen tärkeyttä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Päiväkodin 

työntekijät innostuivat opinnäytetyön aiheesta ja olivat avoimia toiminnan kehittämiselle. Opinnäyte-

työ lisäsi työntekijöiden mielenkiintoa tuoda QR-koodit osaksi mediakasvatusta.  

 

Opinnäytetyön tuotoksessa, oppaassa, onnistuimme vastaamaan toimeksiantajan tarpeisiin. Oppaas-

ta tuli helppokäyttöinen työväline päiväkodin arkeen. Oppaassa on selkeät ja havainnollistavat oh-

jeet QR-koodien tekemiseen sekä vinkkejä ja käytännön esimerkkejä siitä, kuinka koodeja voidaan 

hyödyntää päiväkodin arjessa. Oppaan avulla työntekijät voivat soveltaa esimerkkejä omassa toi-

minnassaan tai kehittää QR-koodien avulla kokonaan uudenlaista toimintaa. 

 

Vaikka opas on tuotettu varhaiskasvatukseen, sitä pystyy hyödyntämään myös muilla sosiaalialan 

työkentillä. QR-koodeja voidaan hyödyntää sosiaalialalla monipuolisesti, sillä koodien taakse voidaan 

sisällyttää monenlaista sisältöä. QR-koodeja hyödyntämällä voidaan koota esimerkkiksi kaupunki-

suunnitus- ja tehtäväratoja. Oppaan esimerkkejä voi soveltaa muun muassa nuorisotyössä käytettä-

vissä kasvatusradoissa, kuten seksuaali- ja päihdekasvatusrata.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa päiväkoti Hepokatin tieto- ja viestintäteknologian 

käyttöä ja digitaalista osaamista. Toteutimme tavoitteen tuomalla QR-koodien käytön tutuksi Hepo-

katin työntekijöille, sillä QR-koodeja hyödyntämällä voidaan monipuolistaa tieto- ja viestintäteknolo-

gian käyttöä varhaiskasvatuksessa. Näin voidaan minimoida myös teknologiaosaamisen vaihtelun 

vaikutuksia lapsen koulumenestyksessä sekä lisätä tasa-arvoisuutta tieto- ja viestintäteknologian 

käytön osaamisessa. 
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS  

 

Eettisyys ja luotettavuus ovat periaatteita, joiden täytyy olla läsnä kehittämistyömme jokaisessa vai-

heessa. Kehittämistyön eettisyyden huomioimisessa tulee huomioida useita eri näkökulmia. Opinnäy-

tetyötä tehdessä huomioimme eettiset kysymykset liittyen opinnäytetyön aiheen valintaan, aineiston 

hankintaan, aineiston analysointiin ja säilyttämiseen, käytettyjen lähteiden valintaan sekä raportoin-

tiin. Aineistoa hankkiessa ja analysoidessa kiinnitimme erityistä huomiota lähteiden luotettavuuteen 

ja lähdeviittauksien merkitsemiseen niin, ettemme väheksy tai plagioi muiden tekstiä. Pyrimme käyt-

tämään mahdollisimman monipuolisesti ja kansainvälisesti eri tutkijoiden tekstejä ja pyrimme käyt-

tämään mahdollisimman uusia lähteitä. (Arene 2018, 6–8; Tenk 2012, 6–7.) 

 

Laadimme päiväkoti Hepokatin kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen. Huomioimme työskennel-

lessämme sopimuksen ja sovitut aikataulut sekä pysymme sovitun työn rajoissa. Noudatamme opin-

näytetyössämme yksityisyyden ja nimettömyyden suojaa. Emme julkaise toimintaan osallistuneiden 

lasten tietoja missään yhteydessä. Yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Kerromme yhteistyö-

kumppaneille työmme materiaalien käyttötarkoituksesta ja materiaalien säilytystavasta. Emme luo-

vuta kerättyä tietoa eteenpäin muutoin kuin opinnäytetyömme sisällössä hyödynnettynä. Säilytäm-

me keräämämme aineiston omilla henkilökohtaisilla tietokoneilla, jotka on lukittu salasanalla. Kun 

opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty, hävitämme materiaalit emmekä käytä niitä muissa töissä tai 

julkaise niitä missään.   

 

Noudatamme opinnäytetyötä tehdessämme ammattieettisistä velvollisuuksista 1.3.2016 sosiaalihuol-

lon ammattihenkilölaissa säädettyä lainsäädäntöä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Sen mukaan 

sosiaalialalla tehtävän työn perustana ovat perus- ja ihmisoikeudet ja toiminnan lainmukaisuus. Eet-

tisyyden vaatimusta korostaa työhön tai ammattiasemaan liittyvä vallankäyttö ja mahdollisuus vai-

kuttaa merkittävällä tavalla asiakkaan elämään. (Hallikainen ym. 2017, 25.) Noudatamme opinnäyte-

työssämme koskemattomuuden periaatteita ja arvoja. Sitoudumme rehellisyyden arvoihin, joita ovat 

luottamus, oikeudenmukaisuus, kunnioitus, vastuu ja laillisuus. Noudatamme voimassa olevia oikeu-

dellisia normeja tutkimuksen toteuttamisessa ja julkaisemisessa. (European University Institute 

2017.) Eettinen harkinta on osa ammattikäytäntöä ja tämä voi korostua käytettäessä kyseisiä mobii-

lisovelluksia esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien kanssa. Työssä tehtävät päätökset eivät 

voi tällöin perustua vain tietoon ja kokemukseen, vaan eettinen harkinta on osa päättelyketjua. (Hal-

likainen ym. 2017, 24.) 

 

Halusimme opinnäytetyössämme tuottaa uutta tietoa sosiaalialalle. Uutuusarvon ja hyödyllisyyden 

ohella täytyi kuitenkin tarkoin huomioida eettisyyden ja luotettavuuden periaatteet. Opinnäyte-

työmme tavoitteena oli muun muassa kehittää ja vahvistaa päiväkoti Hepokatin tieto- ja viestintä-

teknologian käyttöä ja digitaalista osaamista. Toteutimme tavoitteen tuomalla QR-koodien käytön 

tutuksi Hepokatin henkilökunnalle. Tämä tavoite perustuu esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pe-

rusteisiin (Opetushallitus 2016). Kyseisten perusteiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-

sessa lapsille tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua teknologiaan sekä mahdollisuudet 

omaksua monilukutaidon kannalta keskeisiä perusteita. Tasa-arvoon pyrkiminen ja sen lisääminen 



         

         28 (46) 

käytännön työhön on vahvasti esillä ohjeistuksissa, joissa käsitellään eettisyyttä ja arvoja (Lasten-

tarhanopettajien liitto 2005, 5–6; Opetushallitus 2016, 19; Talentia 2017). Varhaiskasvatuksessa on 

tavoitteena saada jokaiselle samanlaiset lähtökohdat lapsen siirtyessä kouluun. Tällä tavoin pyritään 

minimoimaan kotona saadun teknologiaosaamisen vaihtelun vaikutukset lapsen koulumenestykseen. 

(Lastentarhanopettajan liitto 2005, 5–6) 

 

Opinnäytetyön eettisyyden toteutumista punnitsimme myös Talentian (2017) sosiaalialan ammatti-

henkilön eettisten ohjeiden ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeistuksen mukaisesti. 

Opinnäytetyötä työstäessä kiinnitimme jatkuvasti huomiota tarkkuuteen, huolellisuuteen ja rehelli-

syyteen niin suunnittelun, raportoinnin kuin käytännön toteutuksen aikana. Punnitsimme jatkuvasti 

tekemiämme valintoja näitä ohjeistuksia reflektoiden.  

 

Eettisyyden ja luotettavuuden periaatteet huomioiden tuomme tuottamastamme oppaasta saadun 

palautteen rehellisesti esiin ja olemme ottaneet palautteen huomioon opasta kehittäessä. Toiminta-

päivän ja oppaan arviointi osiossa tuomme esille missä asioissa onnistuimme ja mikä tuotti hanka-

luuksia. Tässä opinnäytetyössä tarjosimme QR-koodien avulla vaihtoehtoja ja keinoja, kuinka tieto- 

ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa ja yleisesti sosiaalialalla. Kyseiset 

keinot ovat pedagogisesti perusteltuja ja hyödynsimme niissä asiasisältöjä, jotka ovat jo aiemmin 

kuuluneet joidenkin päiväkotien arkeen. Jatkossa QR-koodien käyttö osana päiväkoti Hepokatin var-

haiskasvatusta jää varhaiskasvattajien itsensä päätettäväksi.  
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8 POHDINTA 

 

Laadukkaiden nykyteknologian ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönottaminen edellyttävät sekä pe-

dagogisten että teknologisten näkökulmien pohtimista ja tutkimista. Opinnäytetyössämme nykytek-

nologian kehittäminen ja käyttöönottaminen vaativat opinnäytetyön tekijöiden ja työelämän toimi-

joiden välistä yhteistyötä. Opinnäytetyön tekeminen yhdessä työelämän toimijoiden kanssa kehittää 

taitojamme työskennellä kehittävästi ja reflektoivasti moniammatillisessa ympäristössä.  

 

QR-koodit ja mediakasvatus ovat aihealueena vielä melko uusia. Työ antoi meille uutta tietoa me-

diakasvatuksesta ja QR-koodeista sekä tulevaisuudessa työkentillä vastaan tulevista internetin väli-

tyksellä toimivista palveluista ja toimintamalleista. Opinnäytetyön tekeminen on syventänyt ammat-

tiosaamistamme sekä antanut valmiuksia hyödyntää tulevassa työssä nykyteknologiaa. Saimme 

myös vinkkejä tulevaisuuden työpaikkojen mediakasvatukseen ja digitalisaatioon liittyvän työn kehit-

tämiseen sekä tavoitteellisuuteen. 

 

Olemme saaneet mediakasvatuksesta sekä digitalisaatiosta uusia näkökulmia sekä olemme ymmär-

täneet niiden tärkeyden nykypäivänä varhaiskasvatuksessa sekä sosiaalialalla. Monilukutaito ja tieto- 

ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuksessa kiihtyy koko ajan sekä niiden käyttö monipuolis-

tuu ja kehittyy uudelle tasolle laitteiden kehityksen mukana. Työelämään siirryttäessä tämä haaste 

tulee ottaa huomioon, jotta pysymme kehityksessä mukana ja kannustaa työyhteisöä hyödyntämään 

näitä muutoksia. Nykypäivän lapset ovat jo kovin varhaisessa vaiheessa oppineet käyttämään tieto-

teknisiä laitteita, joten tämä tuo työntekijälle haasteen pysyä itse lapsen kehityksessä mukana sekä 

vastata siihen.  

 

Opinnäytetyö toi myös uusia näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen sekä uuden 

luomiseen. On mielenkiintoista tuoda lapsille uusia ulottuvuuksia, sekä uudenlaista ja nykypäiväistä 

toimintaa leikin rinnalle. Työ avasi myös uuden varhaiskasvatuksen perusteiden huomioimisen itse 

työssä sekä miten saadaan pidettyä pedagogisuus toiminnan perustana.  

 

Opinnäytetyön avulla pystyimme tuomaan päiväkotiin jotain uutta sekä kehittämään jotain vanhaa. 

Varhaiskasvatuksen tulee tänä päivänä kyetä tarjoamaan uusia virikkeitä sekä opetusvälineitä lapsil-

le. Aikuisella tulee olla uusia työmenetelmiä käytössään sekä uudenlaisia opetustyylejä esiopetuk-

sessa. Lapsille pitää pystyä tarjoamaan jotain uutta, innoittavaa, osallistavaa sekä mielenkiintoista.   

 

Halusimme opinnäytetyön tuovan uutta näkökulmaa mediakasvatukseen QR-koodien avulla. Opin-

näytetyötä työstäessä saimme päiväkodin työntekijät innostumaan QR-koodeista ja sitä kautta li-

säämään sekä tuomaan uuden osion mediakasvatukseen päiväkodille. Työntekijät olivat innokkaita 

sekä avoimia työllemme sekä sen mukana tulevalle kehitykselle. Pystyimme työllämme herättämään 

ajatuksia työntekijöissä sekä tuomaan sitä kautta uusia ajatuksia tieto- ja viestintäteknologian käy-

töstä päiväkodille. 
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Opinnäytetyöllämme lisäsimme päiväkotiin mediakasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen toimin-

nassa sekä toimme uuden osa-alueen työllämme mediakasvatuksen lisäksi. Työn avulla toimme päi-

väkotiin QR-koodit uutena asiana sekä syvensimme mediakasvatuksen tärkeyttä varhaiskasvatuksen 

toiminnassa. Työssämme tuomme myös uutena oppimisen tavoitteena varhaiskasvatuksen suunni-

telmasta monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologian käytön. Työmme tavoitteena oli lisätä 

päiväkotiin tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Mielestämme olemme saavuttaneet tavoitteen QR-

koodien avulla. Työmme edistää lapsien tasa-arvoista oppimista tieto- ja viestintäteknologian käy-

tössä. Pystyimme edistämään myös monilukutaitoa QR-koodien avulla, sillä QR-koodien takana ole-

vat ohjeistukset vaativat erilaisten lukutaitojen osaamista.  

 

Tasa-arvoon pyrkiminen ja sen lisääminen sosiaalialan työkentillä on vahvasti esillä eettisyyttä ja ar-

voja käsittelevissä ohjeistuksissa. Varhaiskasvatuksessa pyritään saamaan jokaiselle lapselle saman-

laiset lähtökohdat teknologiaosaamisen kohdalla lapsen siirtyessä kouluun. QR-koodeja hyödyntä-

mällä voidaan monipuolistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ja näin pyrkiä minimoimaan tek-

nologiaosaamisen vaihtelun vaikutukset lapsen koulumenestykseen. Tällöin voidaan lisätä tasa-

arvoisuutta tieto- ja viestintäteknologian käytön osaamisessa.  

 

Toteutimme opinnäytetyön kolmen hengen ryhmässä. Opinnäytetyön tekeminen oli meille kaikille 

suuri, mutta mielenkiintoinen haaste, sillä tämä on meille kaikille ensimmäinen korkeakoulutasoinen 

opinnäytetyö. Vahvuutena koimme hyvän ryhmähengen, sillä ryhmässä aiheen reflektoiminen herät-

tää enemmän ajatuksia ja mielipiteitä. Kolmen hengen ryhmässä työn vastuuta oli helppo jakaa 

ryhmäläisten kesken, joten tämä antoi mahdollisuuden jakaa opinnäytetyötä osioihin, joita jokainen 

työsti itsenäisesti. Työtä tehdessä saimme ohjaavalta opettajalta todella paljon tukea opinnäytetyön 

tekemiseen sekä ohjeistusta kirjoitusvaiheissa. Ohjaavan opettajan rooli oli todella tärkeä opinnäyte-

työtä tehdessä. Koimme työssämme haasteeksi yhden opiskelijan suuntautuessa varhaiskasvatuk-

seen ja kahden suuntautuessa palveluohjaukseen. Näin opinnäytetyössä tuli huomioida niin varhais-

kasvatus kuin muu sosiaaliala.  

 

Toimeksiantajan kanssa yhteistyö sujui koko opinnäytetyön ajan hyvin. Opinnäytetyön ja oppaan si-

sällöstä on voitu keskustella päiväkodin työntekijöiden kanssa koko kehittämistyön ajan. Olemme ot-

taneet opinnäytetyössä sekä oppaassa huomioon toimeksiantajan kommentit ja pyrkineet kehittä-

mään työtä toiveiden mukaisesti. Yhteistyö työelämän kanssa on mahdollistanut laadukkaampaan 

opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön tuotoksesta on pystytty tekemään toimeksiantajan avulla työelä-

män tarpeita vastaava opas.  

 

Aiemmat opinnot ovat tukeneet opinnäytetyön tekemistä, sillä ne ovat lisänneet ammatillista kasvua. 

Näin ollen on ollut helpompaa lähteä työstämään meille entuudestaan tuntematonta aihetta, jossa 

teimme yhteistyötä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Opinnäytetyö on tukenut meidän amma-

tillista kasvuamme sekä antanut uusia näkökulmia käytännön työhön.   

 

Nykyaikana tietotekniikka ja sen käyttötavat uudistuvat ja muokkautuvat nopeaan tahtiin. Jatkoke-

hittelyideoina opinnäytetyöllemme voisi olla toimeksiantajalta monipuolistaa sekä kehittää tieto- ja 
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viestintäteknologian käyttöä varhaiskasvatuksessa. Toimeksiantaja voisi tarkkailla myös QR-koodien 

käyttöönotosta mahdollisesti syntyviä hyötyjä pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on motivoida työn-

tekijöitä jatkossakin tutustumaan uudenlaisen teknologian käyttöön varhaiskasvatuksessa sekä esi-

opetuksen opetusvälineenä.  
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LIITE 1 TOIMINTAPÄIVÄN RASTIT 

 

Toimintapäivä Hepokatissa 23.5.2018 

QR-koodien avulla toteutettu tehtävärata 5-vuotiaille teemana luonto ja liikunta. Rastien kuvauksen 

alta löytyvät jokaisen rastin QR-koodi, josta avautuu rastien ohje videot.  

 

Yhteisenä aloituspelinä maa, meri, taivas.  

 

1. Rasti 

Tarkkuusheitto, käpyjen heittäminen sankoon 

-Välimatkan hahmottaminen 

-Heiton harjoittelu 

 

 

2. Rasti 

Temppurata, hämähäkin seitti, auton renkaat, putki, tasapainoilu, yli/ali-aidat 

-Oman kehon hahmottaminen 

-Tasapainon harjoittelu 

-Koordinaatiokyvyn harjoittelu 

-Motoristen taitojen kehittäminen 
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3. rasti 

Hernepussin kuljetus radan läpi, köyttä pitkin kulkeminen, tasapainoilu renkaaseen, hernepussin 

heittäminen maassa olevaan ympyrään.  

-Tasapainon harjoittelu 

-Koordinaatiokyvyn harjoittelu 

-Motoristen taitojen kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. rasti 

Luonnonmateriaalien etsiminen ja kerääminen 

-Luonnonmateriaalien tunnistaminen 

-Hahmottamisen kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisenä lopetuspelinä polttopallo.  
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LIITE 2 PALAUTEKYSELY TYÖNTEKIJÄLLE 

 

Palautekysely Hepokatin työntekijälle 

 

1. Mitä ajatuksia toimintapäivä herätti? 

 

 

 

 

 

2. Koitko päivän hyödyllisenä ja/tai käytännöllisenä? 

 

 

 

 

 

 

3. Koetko, että QR-koodit ovat käytännöllisiä päiväkodin arjessa? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mitä haluaisit, että oppaassa huomioidaan? Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä asioita oppaassa? 
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LIITE 3 OPAS TYÖNTEKIJÖILLE  
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