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Tässä opinnäytetyössä perehdytään tietotekniikan hyödyntämistapoihin esiope-
tuksessa. Tarkoituksena oli samalla tukea lasten sosiaalisuutta tietotekniikan avul-
la. Yhteistyötahona toimi Seinäjoella sijaitseva Hallilan päiväkoti. Tutkimustapana 
käytin toimintatutkimusta, jossa teoria ja käytäntö yhdistyivät. Toimintatutkimuksen 
kokeileva luonne sopi hyvin työn luonteeseen. 

Työn teoriaosuus käsittelee tietotekniikan hyödyntämistapoja esikoululaisten kehi-
tystaso huomioiden. Asiassa olen huomioinut myös sosiaalisuuden tukemisen se-
kä esikoulun omat linjaukset ja resurssit. Käytännön toteutusvaihetta varten käy-
tössä oli päiväkodin kaksi pöytätietokonetta ja lainaan saamani iPad -tablet-
tietokone. Päädyin valitsemaan Ekapeli Eskari -tietokonepelin, digikamerasuunnis-
tuksen sekä piirto- ja värityssovelluksia toimintamalleiksi. Näissä harjoituksissa 
lapset voivat tehdä ryhmätyötä sekä oppia esikoululaisten tarvitsemia taitoja sa-
maan aikaan.  

Kävin kaksi kertaa päiväkodilla suorittamassa käytännön kokeiluja, aikaa oli noin 
tunti kertaa kohti. Lapsia oli mukana kahdeksan molemmilla kerroilla. Päiväkodilta 
osallistui yksi esikoulun opettaja, jonka kanssa vedin yhdessä harjoitukset. Lapset 
olivat innostuneita ja tekivät harjoitukset pienryhmissä. 

Laadin lopuksi tutkimukseen osallistuneelle esikoulun opettajalle kyselyn tutkimuk-
sen onnistumisesta. Vastausten perusteella käytetyistä toimintamalleista ainakin 
Ekapeli Eskari sekä digikamerasuunnistus innosti opettajaa käyttämään niitä vas-
taisuudessakin. Toisaalta aika- ja laitteistoresurssit rajoittavat päiväkotia siirtymäs-
tä vahvemmin tietotekniikan käyttöön. Tietotekniikka tarjoaa oikein hyödynnettynä 
tukea lasten sosiaalisuuteen, opettaa heille tietoteknisten laitteiden käyttöä sekä 
avustaa esikoulun opetussuunnitelmaan kuuluvien asioiden oppimisessa. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Esiopetus Varhaispedagogiikkaa 6-vuotiaille lapsille, joka tähtää lä-

henevään koulun aloitukseen. Esiopetus kuuluu käytän-

nössä varhaiskasvatuksen piiriin, mutta sitä määrittävät li-

säksi omat säädöksensä. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 

4.; Hakkarainen 2002, 70-71.) 

Varhaiskasvatus Kasvatuskäytännöt, joita sovelletaan varhaislapsuudessa, 

ennen koulun aloitusta (Heikka ym. 2009, 4). 
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1 JOHDANTO 

Perehdyin tässä opinnäytetyössä tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin esiope-

tuksessa. Työn ideana oli tuoda toimintatutkimuksen avulla esiin erilaisia tietotek-

niikan hyödyntämistapoja, jotka tukevat perinteisen paperimateriaaliin perustuvan 

esikouluopetuksen toimintamalleja. Nostin työssä erityiseksi teemaksi tietoteknii-

kan vaikutuksen sosiaalisuuteen - halusin selvittää, voiko esikoululaisen sosiaalis-

ta kasvua tukea tietotekniikan avulla.  

Koska tietotekniikka on terminä laaja, rajaan työssäni sen koskemaan tietokonei-

den käyttöä eri muodoissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa pöytätietokoneita, in-

ternetiä sekä tablet-tietokoneita. Seuloin lisäksi tietotekniikkaa käyttävistä toimin-

tamalleista ne, jotka parhaiten soveltuivat esikoululaisten kehitystasoon, Hallilan 

esikoulun käytäntöihin sekä tukemaan sosiaalista kehitystä. 

Idea työhön syntyi omasta koulutustaustastani, sillä sosionomi (AMK) -opintojeni 

lisäksi olen valmistunut aiemmin tietotekniikan insinööriksi (AMK). Tunsin aihepiirin 

siis jo lähtökohtaisesti hyvin sekä sosiaalisesta, että tietoteknisestä näkökulmasta 

ja se lisäsi motivaatiota aihevalintaa kohtaan. Nämä kaksi alaa yhdistämällä voisin 

saada aikaan monipuolisempaa esiopetusta, jossa hyödynnetään tämän päivän 

tekniikkaa perinteisempien opetuskeinojen tukena. Pyrin samalla katsomaan esi-

opetuksen tulevaisuuteen, jossa erilainen tietotekninen osaaminen luo uusia työ-

tapoja sekä tuo lapsille uusia oppimisen tapoja. 

Aihe on ajankohtainen ja nyky-yhteiskuntamme toimintatapoja kuvastava. Lapset 

tutustuvat tietokoneisiin ja internetin maailmaan jo erittäin nuorina ja omaksuvat ne 

osaksi arkeaan, sillä he ovat syntyneet tietotekniikan hallitsemalla aikakaudella. 

Tutkimukset osoittavat jo alle kouluikäisten lasten olevan aktiivisia median, kuten 

internetin, käyttäjiä (Happo 2013; Walamies 2011). Useissa Suomen esikouluissa 

lapset harjoittelevat jo tietotekniikan käyttöä monipuolisesti, mm. tablet-

tietokoneiden, digikameroiden ja smart-älytaulujen avulla (Eloluoto 2014). 

Tutkimuksen kokeilevan luonteen vuoksi päädyin toteuttamaan koko projektin toi-

mintatutkimuksena. Toimintatutkimuksen tunnusomaisia piirteitä ovat sen syklinen 

toteutus sekä teorian ja käytännön sulava yhdistäminen (Toimintatutkimus). Tä-
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män tyylinen tutkimus vaatii tavanomaista enemmän kokeilua ja reflektointia, sillä 

kyseessä on kuitenkin esiopetukseen tuotavasta uudenlaisesta opetus -ja ajattelu-

tavasta. Tällä tavoin odottamattomat yllätykset, kuten resurssipula käytettävästä 

laitteistosta, voidaan vielä korjata.  

Tutkimuksen toteutus tapahtui kahdessa syklissä, joissa toin tietotekniikan hyö-

dyntämistä käytäntöön esiopetustilanteissa. Näitä syklejä edelsi huolellinen suun-

nittelu, johon otin myös esikoulusta mukaan osallistuneen opettajan mielipiteet 

mukaan. Myös syklien jälkeen reflektoimme yhdessä havaintojemme perusteella 

toteutuksen hiomiseksi - näin saataisiin mahdollisimman hyvin Hallilan esiopetuk-

sen käytäntöihin soveltuvaa materiaalia ja käytäntöjä. Työn käytännön toteutusosa 

oli siis esikoulun opettajan ja tutkijan, eli minun, välisen yhteistyön tulos.  

Olen dokumentoinut tähän opinnäytetyöhön tutkimusprosessin kulun alusta lop-

puun. Tätä johdantolukua seuraa tutkimuksen tarkempi esittely, jossa käyn perus-

tellen läpi tavoitteet, tutkimuskysymykset, sekä toimintatutkimuksen tutkimustyyli-

nä. Tämän jälkeen käsittelen ennen varsinaisia toiminnallisia syklejä tekemäni 

taustatyön, joka keskittyi tietotekniikan maailmaan esikouluikäisten näkökulmasta. 

Aihe vaatii ymmärrystä sekä nykyajan esikoululaisen maailmankatsomuksesta että 

tietotekniikan tarjoamista mahdollisuuksista. Esiopetuksen valmiudet ja tavoitteet 

tietotekniikan hyödyntämisessä on syytä selvittää, joten perehdyin esikoulua kos-

keviin asiakirjoihin aina valtakunnan tasolta Hallilan omaan esiopetussuunnitel-

maan. Teorialuvun jälkeen esittelen tutkimuksen toteutuksen vaihe vaiheelta. Toi-

mintatutkimuksen syklit kävin seikkaperäisesti läpi ja toin havaintoni toteutuksen 

onnistumisesta esiin.  
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2 TOIMINTATUTKIMUS ESIOPETUKSESSA 

Tässä luvussa kuvaan tämän opinnäytetyön lähtökohdat. Lukijan on tärkeää ym-

märtää heti alussa, mitä tutkimuksella tavoiteltiin. Tutkimuksen tarkoitus määritel-

lään tutkimuskysymyksillä, jotka esittelen perustellen seuraavassa alaluvussa. Sen 

jälkeen käyn läpi toimintatutkimuksen tutkimustyylinä, jonka ymmärtäminen auttaa 

hahmottamaan tämän tutkimuksen rakenteen. Lopuksi perehdyn lyhyesti aiempiin 

samankaltaisiin tutkimuksiin. 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena oli Hallilan esiopetuksen kehittäminen tietotekniikan 

tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Tutkimustapana toimi toimintatutkimus, josta 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Tavoitteena oli saada tutkimuksen tuloksena 

vastaukset seuraaviin kahteen tutkimuskysymykseen: 

  

– Kuinka Hallilan esiopetus voisi hyödyntää tietotekniikkaa opettamisen tu-

kena? 

– Miten esikoululaisten sosiaalisuutta voidaan tukea tietotekniikan avulla? 

Päädyin näihin tutkimuskysymyksiin koska ne ovat ajankohtaisia lasten opetuksen 

saralla. Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa tiedotteessaan Suomalaisen yhteis-

kunnan osaamisen ketjun tärkeyttä. Osaltaan tätä yhteiskunnallista kilpailukykyä 

rakennetaan korkeatasoisen koulutuksen avulla. Oppimisen on oltava motivoivaa 

ja nykyaikaista. Ministeriö ehdottaa panostamista digitaalisiin oppimismuotoihin, 

joiden on osoitettu tuovan parempia oppimistuloksia sekä innostavan uuden oppi-

misessa. (Opetus- ja kulttuuriministeriön 2014.) Tietotekniikan yhdistäminen ope-

tukseen on siis tätä päivää. Koin aiheen mielenkiintoiseksi myös ajatellessa esi-

opetusta, jossa luodaan lapsille pohjaa perusopetusta silmällä pitäen. Omat ko-

kemukseni varhaiskasvatuksesta harjoittelujen sekä kesätöiden osalta toivat lisä-

motivaatiota sekä aihe- että tutkimuskysymysvalintoihin. 
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Aiheella on myös sosiaalinen ulottuvuus, jota tässä työssä nosta esiin toisen tut-

kimuskysymyksen kautta. Tietotekniikkaa voi hyödyntää myös sosiaalisuutta tuke-

valla tavalla, josta hyvänä esimerkkinä toimii internetissä elävä sosiaalinen media 

(Waters 2010, 2-5). Tietotekniikan sosiaalisesta puolesta lisää luvussa neljä. 

Tämän työn keskiössä on kolme isoa aihealuetta: tietotekniikka, esikouluikäiset 

lapset sekä esikouluopetus. Työni pyrki yhteensovittamaan nämä eri tekijät. Tieto-

tekniikan hyödyntämistä oli osattava ajatella tämän työn onnistumisen kannalta 

sekä Hallilan esiopetuksen käytäntöjen että esikouluikäisten lasten taitotason mu-

kaisesti.  

En silti ajatellut ajaa ajatustani tietoteknisestä opetuksesta perinteisten opetustyy-

lien syrjäyttäjänä - enneminkin halusin sulauttaa tietotekniikan tuomat edut osaksi 

näitä käytössä jo olevia toimintamalleja. Työni tarkoitus on saada selvitettyä nämä 

hyödyt. Parhaimmillaan ne jäävät myös osaksi Hallilan esiopetuksen opetuskäy-

täntöjä. 

Ajatellessani esikouluikäisiä tietotekniikan käyttäjinä minulle heräsi useita eri ky-

symyksiä jotka kaipaavat vastausta. Minkälainen on esikoululaisen keskimääräi-

nen valmius käyttää tietoteknisiä apuvälineitä oppimiseen? Miten tietotekniikan 

käyttö vaikuttaa lapsen sosiaaliseen kehitykseen? Entä minkälaisia keinoja tieto-

koneet ja internet tarjoavat esiopetuksen tueksi? Aivan uusimpiin nykytekniikan 

apuvälineisiin lukeutuvat suositut tablet-tietokoneet, joiden käyttömahdollisuudet 

myös opetustarkoituksessa ovat laajat. Toivon tämän työn osoittavan tietoteknii-

kan hyödylliseksi osaksi esiopetusta, joka taas innostaisi Hallilan päiväkodin esi-

koulua panostamaan tietotekniikkaan jatkossa entistä enemmän. 

2.2 Toimintatutkimuksen määritelmä 

Tutkimusta tehdessä yksi keskeisimmistä asioista on tutkimustavan valinta. Tutki-

mustyylejä on useita erilaisia, ja niitä voidaan jaotella esimerkiksi määrällisiin ja 

laadullisiin tutkimustapoihin (Hakala 2010, 12-13). Toimintatutkimus poikkeaa ta-

vallisimmista tutkimustavoista sen toiminnallisen ja sosiaalisen luonteen vuoksi. 

Teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä sillä pyritään kehittämään sosiaalisia toimintoja, 
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joihin voi lukeutua esimerkiksi sosiaalialan työskentelytapojen tehostaminen. 

(Heikkinen 2010, 214-215.) Tietotekniikan hyödyntäminen ei ollut tavanomaista 

Hallilan päiväkodin esiopetuksessa, joten tutkimukseni oli luonteeltaan kokeileva. 

Tämän vuoksi päädyin valitsemaan tutkimustavaksi toimintatutkimuksen. 

Toimintatutkimusta ei voida lähteä toteuttamaan huolimattomasti, vaan se vaatii 

tarkan tutustumisen tutkittavaan kohteeseen. Tilanne on kartoitettava ensin; onko 

toimintamalleja muuttamalla mahdollista aikaansaada kehitystä? Jos näin on, mil-

laista tavoitetta yritetään saavuttaa? Kuinka tavoitteen saavuttamista mitataan se-

kä arvioidaan? Tutkimuksen kohteen laatu vaikuttaa myös, sillä pienimuotoisimmil-

laan se voi olla oman työskentelytavan kehittäminen, kun taas suurimmillaan pu-

hutaan isoista organisaation strategisista muutoksista. Ennen tutkimuksen tekoa 

on syytä tutustua samantyylisten aiempien tutkimusten toteutuksiin, joista voi saa-

da hyviä neuvoja. Tilanteesta riippuen on myös hyvä pitää mielessä käytettävissä 

olevat resurssit, niin taloudelliset kuin henkilöstöä koskevat. Kaiken kaikkiaan on 

hyvä olla valmistautunut tutkimuksen kulkuun ja sen tuomiin haasteisiin, mutta toi-

saalta ei ole hyväksi suunnitella kaikkea pilkun tarkasti – tutkimuksen kulkua käy-

tännössä ei voi ennustaa tai päätellä teoriapohjalta. Tutkijan ennakko-olettamukset 

tutkimuksen kohteesta on hyvä huomioida mutta ne eivät saa määrittää tutkimuk-

sen kulkua. (Huovinen & Rovio 2007, 96-98.)  

Lähdin työni alkuvaiheessa kartoittamaan ideani tarpeellisuutta ja käytettävyyttä 

vierailemalla Hallilan päiväkodilla. Keskustelin asiasta päiväkodin johtajan kanssa, 

joka uskoi aiheeni soveltuvan heidän esikoulun toimintaan. Johtaja kertoi päiväko-

din myös joskus hyödyntäneen tietotekniikkaa opetuksessaan Ekapeli Eskari -

pelin muodossa, jota pelataan tietokoneella. Pelistä oli hänen kertoman mukaan 

hyviä kokemuksia. Pelin pelaaminen oli kuitenkin jäänyt pois toiminnasta. Päätin 

näiden tietojen rohkaisemana tutkia tapoja hyödyntää tietotekniikkaa Hallilan päi-

väkodin esiopetuksessa. Sosiaalisen ulottuvuuden yhdistäminen tällaiseen aihee-

seen toisi mielenkiintoista haastetta lisää - joten päätin ottaa sosiaalisuuden tuke-

misen näkökulman mukaan työhön. Se hyödyttäisi myös kouluikää lähestyvien 

lasten kehitystä. 

Toimintatutkimuksen tekeminen on käytännönläheistä – tutkija osallistuu myös itse 

aktiivisesti tutkimuskohteessa toteutettavaan toimintaan. Toisin sanoen tutkija on 
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mukana esim. työyhteisössä, jonka toimintastrategia on tutkinnan ja kehityksen 

kohteena. Tutkimuksen aikana korostuu yhteisöllisyys sekä tutkijan että tutkimuk-

sen kohteena olevan yhteisön jäsenten sitoutuessa onnistuneen lopputuloksen 

tavoittelemiseen. Tutkijan ei ole välttämätöntä olla työyhteisön jäsen ennestään, 

mutta tutkimuksen aloitettuaan hän liittyy siihen saumattomasti mukaan. Niin sano-

tun ulkopuolisen mukaan tulo voi jopa edesauttaa uusien näkökulmien mukaan 

tuontia, sillä hän tarkastelee totuttuja toimintatapoja hieman erilaisella lähtökohdal-

la. Tällaisten uusien ideoiden tuonti yhdistettynä työntekijöiden näkemyksiin saat-

taa poikia uusia, kehittyneempiä toimintamalleja. (Heikkinen 2010, 214-215, 223-

224.) Tämän tutkimuksen tapauksessa tulin työyhteisöön käytännössä ulkopuoli-

sena tutkijana. Hallilan päiväkoti oli tuttu opiskeluihini kuuluneen harjoittelun kaut-

ta, mutta en ollut silloin tekemisissä esikoululaisten kanssa. Esikoulun tilat, lapset 

sekä työntekijät olivat minulle joko etäisesti tuttuja tai täysin uusia. 

Toimintatutkimuksen toteutus ja sen onnistuminen on tutkivan tahon sekä tutki-

muksen kohderyhmän yhteispeliä, joka perustuu luottamukseen. Jos tutkimuskoh-

teena on työ-organisaatio, on sen työntekijöiden prosessiin sitoutuminen tärkeä 

pala onnistumista. Sitoutuminen tarkoittaa tässä tapauksessa oikeaa asennoitu-

mista sekä asiallista vuorovaikutusta tutkimuksen toteuttajan kanssa. Näin taataan 

uusien toimintamallien onnistumisen edellytykset työntekijöiden taholta. Tutkijan 

roolia ei saa myöskään mieltää ulkopuoliseksi tai puolueettomaksi - hänen roolinsa 

on olla sisällä työyhteisössä tekemässä toimivampia toimintamalleja. Niin ikään 

tutkijan on oltava valmis ottamaan vastaan palautetta ja reagoitava siihen asian-

mukaisesti, sekä kerrottava omat näkemyksensä yhteisölle. Keskusteleva ilmapiiri 

tukee koko prosessin onnistumista, ja siksi onkin tyypillistä että pidetään säännöl-

lisiä keskustelutuokioita toiminnan etenemisestä, ryhmässä reflektoiden. Onnistu-

minen on siis kiinni koko yhteisön yhteisestä ryhmätyöskentelystä. (Huovi-

nen&Rovio, 101-104.) Tutkimukseeni osallistui esikoulun henkilöstöstä yksi opetta-

ja. Pyrin pitämään hänet ajan tasalla tutkimukseni kulusta, jolla halusin sitouttaa 

häntä tiiviimmin mukaan tutkimuksen tekoon. Pyysin häntä antamaan avoimesti 

palautetta ja pyrin siihen myös itse, näin rakentuisi toimiva yhteistyö. 

Kun toimintatutkimuksen alkuvalmistelut on tehty, on aika siirtyä toiminnalliseen 

osuuteen. Toimintamalliin, johon kehitystä suunnitellaan, tehdään nk. interventio 
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eli väliintulo. Toisin sanoen tutkija laittaa yhteistyössä tutkimukseen osallistuvien 

kanssa idean käytäntöön. Ideaa toteutetaan tutkijan hyväksi havaitseman ajanjak-

son verran ja hän keskittyy aktiivisesti havainnoimaan muutoksen vaikutuksia. 

Saavutetut tulokset käydään läpi reflektoinnin avulla ja niistä pyritään oppimaan; 

mikä oli onnistunutta, mikä ei. Ideaa pyritään jalostamaan tämän pohjalta parem-

paan suuntaan. Tämän "hiomisen" jälkeen se laitetaan jälleen käytäntöön ja toiste-

taan koko prosessi. Näitä toistuvia käytännön interventioita kutsutaan sykleiksi. 

Syklit pyrkivät parantamaan edellisen vaiheen tuloksia ja näin toiminta tehostuu. 

Kun asetetut tavoitteet katsotaan saavutetuksi, koko prosessin kulku arvioidaan - 

mikä onnistui, missä jäi kehitettävää ja mitä koko projekti opetti tekijöilleen. Alussa 

määriteltyjä tavoitteita ei välttämättä koskaan edes saavuteta, vaan prosessi elää 

koko ajan ja muokkaa täten myös tavoitteiden saavuttamista.  (Heikkinen 2010, 

223; Heikkinen ym. 2007, 78-82.) 

Päätin tutkimukseni alkuvaiheessa toteuttavani sen kahdessa syklissä. Arvioin 

aikaansaavani siinä ajassa jo riittäviä tuloksia, jotta tutkimuskysymyksiini muotou-

tuu vastaukset. Toisaalta myös päiväkodin laitteisto- ja aikaresurssit rajoittivat tut-

kimuksen tekoa. Päiväkodin arki on hyvin kiireistä ja käytettävissä oli lähtökohtai-

sesti vain kaksi pöytätietokonetta. Pohdin tämän opinnäytetyön viimeisessä luvus-

sa muun muassa tätä kahden syklin määrää ja sitä oliko se riittävä määrä. 

2.3 Aiempia tutkimuksia aiheesta 

Etsin samankaltaisesta aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia saadakseni vinkkejä 

ja tietoutta tutkimuksen toteutuksesta. En löytänyt kuitenkaan aivan samassa kon-

tekstissa tehtyjä tutkimuksia. Toisaalta Marjatta Kangassalon toimittama kokooma-

teos Tietotekniikan mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa sisältää aiheeni kannal-

ta useita mielenkiintoisia artikkeleita. Lähteenä sitä on käytettävä harkiten, sillä 

teos on vuodelta 2001 - 13 vuotta on suhteellisen pitkä aika sekä tietotekniikan 

että varhaiskasvatuksen käytäntöjen maailmassa. Löysin kuitenkin nykyaikaankin 

sopivia kirjoituksia teoksesta, kuten Esa-Matti Järvisen, Matti Lindhin & Ari Alamä-

en (2001, 11-13 & 19) artikkelin Yleissivistävästä teknologiakasvatuksesta. Artik-

kelissa todetaan teknologiakasvatuksen olevan tärkeää maailmamme rakentuessa 
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yhä vahvemmin teknologian varaan. Kirjoittajat pohtivat myös, mitä kaikkea ns. 

teknologiakasvatus voisi sisältää - lapsille olisi heidän mielestään tärkeää opettaa 

mm. ymmärtämään, suunnittelemaan sekä käyttämään ympäröivää teknologiaa. 

Miellän näiden seikkojen vain korostuneen 13 vuoden aikana. Tästä yhtenä todis-

teena on tietokone-ohjelmoinnin lisääminen peruskoulujen opetussuunnitelmiin 

vuodeksi 2016 (Lehtinen 2014). 

Heli Muhonen (2001, 43) käsittelee artikkelissaan lasten yhteistoiminnallisuutta 

tietokoneympäristössä. Artikkeli antaa näkökulmaa lasten sosiaaliseen käyttäyty-

miseen tietotekniikan parissa puuhatessaan - he toimivat usein ryhminä kannusta-

en ja neuvoen toisiaan. Muhosen artikkeli antaa hyvää pohjaa työlleni, sillä halusin 

nimen omaan tuoda sosiaalisia näkökulmia mukaan aiheeseen. Syvennyin tähän 

artikkeliin ja aihepiiriin enemmän luvuissa 4.2 ja 4.3. 
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3 TIETOTEKNIIKKA ESIOPETUKSEN LINJAUKSISSA 

Ymmärtääkseeni tietotekniikan hyödyntämisen yleisyyden sekä tarpeellisuuden 

esiopetuksessa tutustuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleisiin linjauksiin. 

Nämä linjaukset jakautuvat valtakunnallisiin, kunnallisiin sekä päiväkotikohtaisiin 

asiakirjoihin. Pidin ensiarvoisen tärkeänä selvittää jo tutkimuksen alkuvaiheessa, 

kuinka idea soveltuu tämän päivän esiopetukseen. Erityisesti huomioin Hallilan 

esiopetuksen oman toiminta-ajatuksen, jotta idea olisi mahdollisimman hyvin hei-

dän käytäntöihin soveltuva. Poimin näistä kaikista asiakirjoista tutkimukseeni so-

veltuvat kohdat - maininnat tietoyhteiskunnasta ja tietotekniikan hyödyntämisestä 

ovat keskeisiä teemoja tämän opinnäytetyön aiheen kannalta. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista ohjaavat useat eri asiakirjat. 

Koko maan varhaiskasvatusta ohjeistaa valtakunnallisen tason varhaiskasvatus-

suunnitelma, lait ja asetukset sekä esiopetussuunnitelman perusteet. Ohjeistus 

jakautuu tästä edelleen kuntakohtaiselle tasolle, jonka lisäksi kunnan varhaiskas-

vatusyksiköillä on omat määrittävät asiakirjansa sekä säädöksensä. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2005, 7-9.) Nämä kaikki ohjeistukset määrittävät toi-

minnan raamit, mutta tukevat samalla myös ideaa uuden suunnittelulle. Merkittä-

vässä roolissa toimii myös Seinäjoen varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, 

jossa esitellään tavoitteita aina vuoteen 2016 saakka. Koska tutkimukseni aihe 

pohti myös lähitulevaisuutta, oli tärkeää ottaa selvää Seinäjoen varhaiskasvatuk-

sen tulevista suunnitelmista. 

3.1 Valtakunnallinen taso 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisella tasolla tehtävää 

varhaiskasvatustyötä ohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka toisin 

sanoen toimii maamme varhaiskasvatustyön ylimmän tason asiakirjana, määrittä-

en työn päälinjaukset (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7). Käydes-

säni asiakirjaa läpi huomasin tietoyhteiskunnallisen ajattelun uupuvan linjauksista 

lähes tyystin, mutta toisaalta siitä löytyi useita kohtia, joissa tietotekniikka voisi 

toimia tavoitteiden saavuttamisen tukena. Varhaiskasvatusympäristön määritelmis-
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tä asiakirja mainitsee mahdollisimman monipuolisen ja innostavan ympäristön toi-

mivan parhaiten lasta aktivoivana tekijänä (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 17-18). Ottaen huomioon nyky-yhteiskunnan toimintatavat, sanoisin 

tietotekniikan maailman tarjoavan juuri mainitun kaltaista monipuolisuutta sekä 

virikkeellisyyttä lapsen arkeen. Sitä täytyy vain soveltaa lasten kannalta oikealla 

tavalla. Liikunnan ja perinteisten oppituntien lisäksi tietokoneavusteinen opetus 

voisi tuoda tervetullutta vaihtelua esikoululaisen päiviin ja innostaisi lasta kokeile-

maan ja tutkimaan. Varhaiskasvatussuunnitelmassa painotettu oppimisen ilo sekä 

tutkimaan innostaminen niin ikään tukevat näitä ajatuksia (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 18, 25).  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallista esiopetustyötä 

määrittää ylimmällä tasolla esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010, 6-

8), joka tarkentaa varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia esikoululaisten osalta. 

Asiakirjassa on painotettu pitkälti samoja seikkoja kuin varhaiskasvatussuunnitel-

massakin, erityistä huomiota kiinnittäen kuitenkin opetuksellisiin seikkoihin. Myös 

tässä asiakirjassa mainitaan oppimisympäristön tärkeys lapsen oppimisen ja in-

nostavuuden kannalta (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 10).  

Huomionarvoista on kuitenkin maininta oppimisympäristön varustamisesta niin, 

että lapsi orientoituu nykypäivän tietoyhteiskunnan vaatimuksiin (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, 11). Tämä kohta soveltuu erittäin hyvin tä-

män opinnäytetyön ideaan. Myös maininta työtapojen vaikutuksesta lapsen oppi-

mismotivaatioon (2010, 10-11) tukee selvästi samaa ideaa -  perinteistä poikkea-

va, nykyaikainen opetustyyli luo uutuuden innostusta ja tuo vaihtelua lapsen oppi-

mistyyleihin. 

3.2 Kunnallinen taso 

Meirän vasu. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatusta ohjaa Meirän vasu (2012), 

eli kuntatason varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarkentaa valtakunnallisen tason 

ohjeistuksia ottaen huomioon Seinäjoen erityispiirteet kuntana. Kuten valtakunnal-

lisen tason asiakirjoissakin, myös Meirän vasussa ajatukset tietoyhteiskunta-

ajattelun tuomisesta osaksi varhaiskasvatusta ovat harvassa. Suunnitelmasta löy-
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tyy kuitenkin samankaltaisia mainintoja mm. aktivoivasta toimintaympäristöstä, 

joka ruokkii edelleen ajatusta uudenlaisten ideoiden sopivuudesta varhaiskasva-

tukseen. (Meirän vasu 2012, 3,7.)  

Vertaillessani Meirän vasua saman lääniin kuuluvien kuntien varhaiskasvatus-

suunnitelmiin, törmäsin  Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (2013, 

21-22), jossa on erillinen luku mediakasvatuksesta. Luvussa kehotetaan 5-6-

vuotiaiden lapsien vanhempia tutustumaan internetin käyttöön kotona yhdessä. 

Tämän kaltainen Turun varhaiskasvatuksen nykyaikainen tietoyhteiskunta-ajattelu 

ilmenee mm. johdantokappaleessa esitellyssä uutisessa esikoululaisten monipuo-

lisesta median käytöstä (Eloluoto 2014). Jos läänin pääkaupungissa kokeillaan jo 

tämänkaltaisia ratkaisuja esiopetuksessa, miksei myös Seinäjoki voisi siitä ottaa 

mallia? 

Seinäjoen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma. Seinäjoen kaupungin 

esiopetuksen opetussuunnitelma luo yhteisen toimintaperustan kaupungissa teh-

tävälle esiopetustyölle (Seinäjoen kaupungin 2011, 2). Myös tämän asiakirjan pai-

notuksissa on hyvin vähän aiheeni kannalta merkityksellisiä kohtia. Tietoyhteiskun-

taa tai ylipäätään tietotekniikan käyttöä esiopetuksessa ei mainita missään kohtaa. 

Toisaalta esiopetuksen tähdätessä koulun aloitukseen valmistavana oppimistoi-

mintana (2011, 13-17), tietotekniikan käyttö voisi tarjota apua tähän työhön perin-

teisten oppimismateriaalien lisäksi. Esimerkiksi erilaisista opetusohjelmista saattaa 

olla hyötyä opetettaessa esim. matematiikan alkeita ja vuorovaikutuksellisia seik-

koja. 

Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka. Aiheeni kan-

nalta varsin mielenkiintoista oli selvittää Seinäjoen varhaiskasvatuksen lähitulevai-

suuden suunnitelmat. Tätä kautta saisin selville, onko työlleni tilausta tulevaisuutta 

silmällä pitäen. Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka 

(2012) -asiakirjasta selviää nämä lähitulevaisuuden visiot. Maininnat valtakunnal-

listen kehityssuuntauksien seuraamisesta sekä lähitulevaisuuden mahdollisiin 

muutoksiin varautumisesta antavat uskoa, että työlleni on tilausta (Varhaiskasva-

tuksen kehittämistarpeet 2012, 6). Kuten aiemmin mainitsin, Suomessa on jo paik-

kakuntia joissa tietotekniikan hyödyntämiseen esiopetuksessa ohjataan asiakirja-
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tasolla. On siis oletettavaa että vuonna 2016 tämänkaltainen suuntaus on entises-

tään yleistynyt.  

Suoraan asiakirjassa ei kuitenkaan huomioida tietoyhteiskunnan tärkeyttä tulevai-

suuden lapsen elämässä eikä tietotekniikkaa mainita lähitulevaisuudessakaan 

opetuksen tukena. Tämä on mielestäni hieman kummallista ottaen nykysuuntauk-

set huomioon. Toivon pystyväni vaikuttamaan työlläni näihin ajatuksiin kaupungin 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelussa. Onnistunut yksittäinen kokeilu 

voisi poikia positiivisia muutoksia suurenkin linjan suunnitelmiin.  

3.3 Hallilan päiväkodin varhaiskasvatustyö sekä esiopetus 

Hallilan päiväkoti. Hallilan päiväkoti sijaitsee Seinäjoen Hallilan kaupunginosas-

sa. Päiväkodin lapset jakaantuvat kuuteen eri ryhmään, joista esikouluryhmänä 

toimii Nappulat. Hallilassa toteutetaan pienryhmätoimintaa, jolla pyritään anta-

maan kasvattajille enemmän aikaa kohdata yksittäinen lapsi ja lapset puolestaan 

saisivat enemmän aikaa tutustua toisiinsa pienessä ryhmässä. (Seinäjoki – Halli-

lan päiväkoti; Seinäjoki – Lapsiryhmät; Nettivasu 2011.) Pienryhmätoiminta toimii 

ajatuksen tasolla hyvin myös tietotekniikkaan nojaavaa opetusta annettaessa - 

pienissä ryhmissä lapset pääsevät osallistumaan tekemiseen paremmin ja heille 

voi antaa enemmän yksilöllistä ohjausta. Pienryhmätoiminta otetaankin huomioon 

myös tämän toimintatutkimuksen syklien toteutuksessa, josta enemmän luvussa 

kuusi.  

Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lasten kasvatuksessa pyritään 

painottamaan erityisesti lapsen luontaista tutkimisenhalua ja rohkaistaan kokeile-

maan uusia asioita. Tätä kautta lapsi oppii uusia taitoja ja saa erilaisia kokemuksia 

ympäröivästä maailmasta. (Nettivasu 2011.) Koska nykypäivän maailmassa tieto-

tekniikka on tärkeä osa ihmisten elämää, on myös siihen liittyvien taitojen opettelu 

jo lapsena tärkeää. Kuten valtakunnan ja kuntatason suunnitelmistakin ilmeni, lap-

sia pyritään motivoimaan monipuolisella ja virikkeisellä toimintaympäristöllä. Nyky-

aikana tietotekniikan tuomat mahdollisuudet lukeutuvat ehdottomasti näihin. 

Myöskään Hallilan varhaiskasvatussuunnitelmassa ei tietotekniikkaa mainita osa-

na kasvatuskäytäntöjä, joten siinä lienee muutoksen mahdollisuus. 
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Hallilan esiopetussuunnitelma. Hallilan päiväkodin esikoulusuunnitelma toimin-

takaudelle 2014-2015 linjaa esiopetuksen toimintaa kyseiselle ajanjaksolle. Lista-

tuissa opetustavoitteissa on mainittu asioita kuten kielen kokonaisvaltainen kehitys 

ja yhteistyötaitojen parantaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamista voisi tehostaa 

monimuotoinen tietotekniikan käyttö opetuksessa. Tavoitelistassa on mainittu 

myös tietotekniikan hyödyntäminen esiopetuksessa, joka on lisätty tämän opinnäy-

tetyön myötä.(Seinäjoen kaupunki 2014.) Opinnäytetyöni aiheen tärkeys oli siis 

tiedostettu jo prosessin alkuvaiheessa, ennen kuin edes toimintatutkimuksellisia 

syklejä oli toteutettu. Tämä oli rohkaiseva merkki opinnäytetyöni hyödyllisyydestä. 

3.4 Pohdintaa esiopetuksen linjauksista tietotekniikan osalta 

Edellä esitellyt varhaiskasvatusta sekä esiopetusta määrittävät asiakirjat ovat hy-

vin samoilla linjoilla tietotekniikan käytön suhteen - asiaa ei ole hirveästi pohdittu. 

Vaihtoehtoisesti tietotekniikan soveltuvuuteen opetuskäyttöön ei välttämättä ole 

edes kunnolla perehdytty. Asia tuli itselleni hieman yllätyksenä ottaen huomioon 

uutisoinnit mm. Turussa sijaitsevan päiväkodin esiopetuksen edistyksellisistä tek-

niikan hyödyntämistavoista (Eloluoto 2014). Lisäksi tietokone-ohjelmointi on tulos-

sa osaksi opetussuunnitelmaa vuonna 2016 (Lehtinen 2014), jonka voisin olettaa 

tuovan ajatusta myös vahvemmaksi osaksi varhaiskasvatusta. 

Tulkitsin asiakirjojen ajamien varhaiskasvatustyön tavoitteiden kuitenkin sopivan 

yhteen tietotekniikan hyödyntämisen kanssa. Toistuvat viittaukset esiopetuksen 

motivoivaan, monipuolisesti eri toimintamalleja hyödyntävään opetukseen ovat 

avoin kutsu uudenlaisten ajatusten ja toimintatapojen mukaan tuomiseen. Lisäksi 

tietoteknisten taitojen opettelu on välttämätöntä, joten se kannattaa aloittaa jo var-

hain. Linjaukset toivat esiin niin ikään sosiaalisten taitojen opettelua koulun aloit-

tamisen lähestyessä. Tietotekniikka voi avustaa myös tässä oikein käytettynä - 

siitä lisää seuraavassa luvussa.  
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4 TIETOTEKNIIKKA HYÖTYKÄYTÖSSÄ 

Tässä luvussa perehdyn nykyajan tietotekniikan maailmaan. Näkökulmana on en-

sin yhteiskuntamme teknologisoituminen ja sen tuomat hyödyt elämäämme. Nos-

tan myös tietotekniikan käytön sosiaalista ulottuvuutta esiin, joka ilmenee nykyai-

kana näkyvimmin ihmisten välisenä vuorovaikutuksena nk. sosiaalisessa medias-

sa (Waters 2010, 2-5).  

Tämän luvun tärkeänä teemana on myös esikouluikäisten lasten tietotekniikan 

käyttö ja käytön vaikutukset. On tämän opinnäytetyön aiheen kannalta tärkeää 

ymmärtää, kuinka yleistä tietotekniikan käyttö on tässä ikäryhmässä ja mitä kaik-

kea siihen liittyy. Se, kuinka aikuinen voi hyötyä tietotekniikasta esimerkiksi ope-

tuskäytössä, eroaa merkittävästi noin kuusivuotiaan lapsen näkökulmasta. Huomi-

oon on tällöin otettava mm. lapsen kehitystaso. 

Maailma on muuttunut viime vuosikymmeninä nopeasti suuntaan, jossa teknologi-

asta on tullut ihmiselle lähes välttämättömyys. Tämän päivän lapset elävät ns. on-

line-maailmassa, jossa kaikenlaisen teknologian ja internetin päivittäinen käyttö 

ovat itsestäänselvyyksiä. Aikuisten, jotka eivät ole viettäneet lapsuudessaan lä-

heskään yhtä paljon aikaa tekniikan parissa, on hyvin hankala ymmärtää lasten 

näkökulmaa asiaan - heille nykyteknologia on helposti omaksuttavissa ja täysin 

arkipäiväistä. (Weber & Dixon 2007, 1-3.) Seuraavaksi esittelen, mitä termi tieto-

tekniikka itsessään pitää sisällään. 

4.1 Monimuotoinen tietotekniikka 

Tietotekniikka on terminä meille kaikille jo tuttu, mutta mitä kaikkea se loppujen 

lopuksi sisältää? Ensimmäisenä luultavasti mieleen tulee perinteiset tietokoneet, 

joita on niin pöytä (joka vaatii myös erillisen monitorin) -kuin kannettavaakin mallia. 

Yhtä saumattomasti tietokoneen käyttöön yhdistetään maailmanlaajuinen tieto-

verkko internet, jota ihmiset käyttävät sekä viihde- että hyötykäytössä. Tietotek-

niikka on levittäytynyt lähes huomaamatta joka puolelle perinteisten koti-

tietokoneiden lisäksi, avustaen myös työnteossa: esim. sosiaali- ja terveysalalla 

sähköiset palautejärjestelmät ovat vähentäneet "paperisotaa" (Kansallinen tietoyh-
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teiskuntastrategia 2006, 12). Tämän lisäksi äkkiä yleistyneet älypuhelimet toimivat 

pienten tietokoneiden tavoin, tarjoten käyttäjälleen sekä viihdettä että hyötykäyt-

töä. Elämme siis tietoyhteiskunnassa (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2006, 

11-15). 

Opetussektorilla tietotekniikka tekee tuloaan, josta hyvinä  esimerkkeinä toimii jo 

aiemmin mainittu tietokone-ohjelmoinnin lisääminen osaksi opetussuunnitelmaa 

vuonna 2016 (Lehtinen 2014), sekä juuri julkistettu oppimateriaaleille suunnattu 

pilvipalvelu EduCloud (Oppimateriaaleille oma pilvipalvelu 2014). EduCloud auttaa 

oppilaiden ja opettajien työtä tarjoamalla digitaalisia oppimismateriaaleja yhteisen 

pilvipalvelun kautta. Tämän lisäksi palvelusta löytää opetusta tukevia tietotekniikan 

sovelluksia. EduCloud on suunnattu alkuvaiheessa perusopetuksen käyttöön laa-

jentuen jatkossa myös muihin opetussektoreihin. 

Käytin tässä tutkimuksessa tablet-tietokoneita, jotka ovat perinteisten pöytä- ja 

kannettavia tietokoneita "kevytversioita" niin painoltaan kuin käytöltäänkin. Table-

tia käytetään kosketusnäytön avulla. Suosituimpiin merkkeihin lukeutuvat Android 

ja iPad. Tabletien käyttö perustuu pitkälti niin sanottuihin "appseihin", eli sovelluk-

siin - laitteen mukana tulevien perussovellusten lisäksi tarjolla on lukematon määrä 

niin ilmaisia kuin maksullisiakin sovelluksia. (Definition of: tablet computer.) 

Ovatko tällaiset kosketusnäytölliset mini-tietokoneet korvaamassa muunlaiset tie-

tokoneet? Entä minkälaista hyötyä ne tarjoavat? Keskustelua asiasta on käyty 

mediassa, mm. Vesa Vaaraman (2012) kirjoittamassa keskustelunavauksessa 

Ylen internet-sivuilla otsikolla Tablet-tietokone tulee - vai tuleeko?. Vaarama ker-

too älypuhelinten ja tablet-tietokoneiden olevan it-maailman myydyimpiä laitteita; 

Suomessa tabletien myynti oli jopa kymmenkertaistunut edellisvuodesta. Hän pyy-

tää lukijoilta kommentteja tabletien käyttötarkoituksista ja hyödyistä elämässä. 

Kommentteja aihe on kirvoittanut laidasta laitaan, niihin sen enempää menemättä 

- nimettömänä internetiin kirjoitetut mielipiteet kun eivät sovellu opinnäytetyön läh-

teeksi.  

Hieman vakavammin otettavampaa mielipidettä asiaan tarjoaa Alan McMahon 

(2013) verkkosivuartikkelissaan Top 10 benefits of tablet PCs. Hyviä huomioita 

hyödyistä ovat mm. helppo liikutettavuus, helppokäyttöisyys sekä hyvä hinta-
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laatusuhde. McMahon (2013) tuo läpi näkemystä, että vaikka tabletit ovat niin sa-

nottuja väliinputoajia pöytä- ja kannettavien tietokoneiden välillä, niillä on paikkan-

sa markkinoilla.  

Nostin tabletit erityisesti esiin tässä opinnäytetyössä, sillä hyödynsin iPad -

tablettietokonetta olennaisena osana työn toteutusta. Perustelen tätä ratkaisua 

edellisten hyötynäkökulmien lisäksi Timo Kainulaisen ja Jukka Kilpiän kirjoittamalla 

oppaalla, joka keskittyy iPadin hyödyntämiseen opetuskäytössä. Opas esittää iPa-

din olevan hyvä apu opetuksessa erityisesti oppilaiden henkilökohtaisena opetus-

välineenä sekä opettajan esitysvälineenä. iPadin vaivaton käyttöönotto ja käytettä-

vyys sekä sovellusvalikoiman laajuuden mahdollistama laitteen sovellettavuus 

opetuskäyttöön ovat avaintekijöitä. Laitteen monipuoliset mediaominaisuudet, ku-

ten video -ja äänitysmahdollisuudet, auttavat useissa eri opetustyyleissä, kuten 

esimerkiksi haastattelujen harjoitteluissa. Pienempien lasten kohdalla näitä omi-

naisuuksia voi kehitystason mukaisesti kokeilla ja soveltaa opetuksen tueksi.   

4.2 Tietotekniikka ja sosiaalisuus 

Pohtiessani tietotekniikan ja sosiaalisuuden välistä suhdetta halusin ensin ymmär-

tää näiden termien merkitykset. Tietotekniikka käsiteltiin jo edellisessä alaluvussa, 

joten miten voidaan määritellä sosiaalisuus? Tellervo Keinänen (2012, 18-20) poh-

tii alle kouluikäisten lasten sosiaalisuutta. Hän mainitsee lasten sosiaalisuuden 

rakentuvan aikuisten tapaan keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteistoiminnan, ym-

pärille. Lapsilla se kuitenkin on eriluonteista - heillä on paljon enemmän opittavaa 

sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Lasten keskinäinen vuorovaikutus auttaa 

oman minän rakennuksessa kun tämän tapainen kanssakäyminen ei ole vielä ru-

tinoitunutta aikusten tapaan. 

Tekniikan yleistyminen aiheuttaa myös huolta koskien ihmisten sosiaalisuutta. Ih-

misten välinen suora vuorovaikutus saattaa vähentyä ja se voi tehdä syrjäytymi-

sestä entistä helpompaa. On esitetty huolta, että tietokoneella paljon aikaa viettä-

vien sosiaalisuus kärsii, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton internet-sivujen 

artikkelissa (Nuori viettää liikaa aikaa tietokoneella) esitetään. Artikkeli käsittelee 
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tietokoneiden ja internetin liikakäyttöä nuorten keskuudessa, joka taas vaikuttaisi 

nuoren sosiaaliseen käyttäytymiseen negatiivisesti.  

Väitteille on olemassa kuitenkin vastaväitteitä, jotka osoittavat tekniikan luovan 

vähintään yhtä hyvän mahdollisuuden sosiaalisuuden lisäämiseen kuin sen vähe-

nemiseen. Seuraavaksi käyn läpi muutamia sosiaalisia tapoja käyttää tietotekniik-

kaa. 

Sosiaalinen media. Internetin käyttö on muuttunut passiivisuuteen nojaavasta 

aktiivisempaan ja sosiaalisempaan suuntaan sosiaalisen median yleistymisen 

myötä. Sosiaalinen media -termiä käytetään internetin interaktiivisista yhteisöpal-

veluista, joista suosituimpiin lukeutuvat Facebook ja Youtube. Tämänkaltainen 

verkkomedia eroaa perinteisistä medioista (mm. televisio ja radio) siinä, että sen 

käyttäjät rakentavat median sisällön yhdessä - tällöin he itse voivat vaikuttaa sii-

hen, minkälainen mediasta rakentuu. Myös interaktiivisuus, eli käyttäjien välinen 

vuorovaikutus, on keskeinen osa sosiaalisen median käyttötarkoitusta. (Waters 

2010, 2-5.)  

Sosiaalinen media ei ole ainoastaan huvikäyttöön soveltuva. Sosiaalisen median 

soveltaminen hyötytarkoituksessa, kuten töissä, on yleistynyt nopeaa. Se tuo kui-

tenkin vastaan uudenlaisia ongelmia, kuten salaisten tai arkaluontoisten asioiden 

levittäminen verkossa. (Aalto 2012, 113-115.) Sosiaalisen median käyttö edellyt-

tääkin tilannetajua, hienotunteisuutta sekä muita vastaavia viestintätaitoja (Aalto 

2012, 118). Internetissä viestiminen edellyttää siis hyvin samankaltaisia taitoja 

kuin internetin ulkopuolellakin. 

Sosiaalista mediaa on alettu hyödyntää myös opetustarkoituksissa. Waters (2010, 

216- 220) kertoo erilaisista tavoista, kuinka sosiaalinen media voi auttaa oppimi-

sessa. Hän painottaa informaation jakamisen sekä löytämisen helppoutta sekä 

viestien kulun nopeutta sosiaalisen median avulla. Hyvänä esimerkkinä Waters 

mainitsee Facebookin, johon voi perustaa opiskeluryhmälle oman sivun, jossa 

opintoihin liittyvä materiaali ja tieto tavoittavat jäsenet nopeasti. Lisäksi mm. oppi-

laitosten maailmanlaajuisesti suosima oppimisalusta Moodle tarjoaa vaihtoehdon, 

jossa ihmiset voivat keskustella ja jakaa tiedostoja (About Moodle 2014). 
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Tietotekniikan käyttö sosiaalisena tapahtumana. Perinteinen mielikuva tieto-

tekniikasta antisosiaalisuuden välineenä on jäämässä syrjään. Heli Muhonen 

(2001, 43-45) esittelee artikkelissaan lasten luontaista pyrkimystä yhteiseen toi-

mintaan tietokoneympäristössä. Ilmiöllä on useita eri selityksiä. Muhonen kertoo 

lapsen tukeutuvan toiseen lapseen luontevammin kuin toiseen aikuiseen, sillä lap-

set kokevat helpommin keskinäistä tasa-arvoa. Lapset haluavat luontaisesti jakaa 

oppimaansa tietoa toisille vertaisilleen, toisin sanoen opettaa. Oman etevyyden 

esittely saavutusten muodossa, esimerkiksi tietokone-pelissä menestyminen, on 

lapsen itsetunnolle tärkeää.  

Huomiota on kuitenkin erityisesti kiinnitettävä siihen, millä tavalla lapset tietotek-

niikkaa käyttävät - kaikki muodot eivät suinkaan edistä sosiaalisuutta ja yhteistyö-

haluja. Yksin pelattavaksi suunnitellut tietokonepelit eivät anna juuri tilaa lapsen 

luovuudelle ja ohjaavat vain arvaamaan oikeita vastauksia. Avoimempia muotoja 

taas ovat mm. kuvankäsittelyohjelmat, joissa lapsi voi itse suunnitella tekemisen-

sä, vaikka yhdessä muiden lasten kanssa. (Muhonen 2001, 52-55.) 

4.3 Esikouluikäinen lapsi tietotekniikan käyttäjänä.  

Jotta voisin ymmärtää esikouluikäisen lapsen mahdollisuudet ja rajoitteet tietotek-

niikan käyttäjänä, tuli minun ensin ymmärtää tämän ikäisten lasten kehitystaso. 

Kehitystasoa voidaan arvioida neurologis-kognitiivisten taitojen, kuten motoristen 

taitojen, kielenkehityksen sekä hahmotuksen ja tarkkaavaisuuden tason kautta 

(Mustonen & Valtonen). Nämä tekijät kertovat samalla, kuinka haasteellisia tehtä-

viä ja leikkejä lapselle voi teettää ja kuinka lapsi pystyy käsittelemään näitä tilantei-

ta.  

Esikouluikäisen lapsen kehitystaso. Esikoululaisesta puhuttaessa tarkoitetaan 

keskimäärin 6-vuotiasta lasta (Ikäskaalaa 5-7 -vuotta, riippuen siitä missä vai-

heessa esikouluvuotta ollaan menossa), joka valmistautuu vuoden päästä alka-

vaan peruskouluun osallistumalla esiopetukseen. Lapsi pitää selkeät säännöt 

omaavista peleistä ja leikeistä, ja haluaa olla aina voittaja - häviämisen tunteita on 

vielä vaikea käsitellä. Syvällinen ajattelu on herännyt ja useat elämämme ilmiöt 

askarruttavat lapsen mieltä. Tämän ikäinen lapsi on myös alkanut jo irtautumaan 
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vanhemmistaan, mutta tarvitsee silti vielä runsaasti hoivaa ja huolenpitoa. (5-6 -

vuotias.) Toisin sanoen lapsi voi 6-vuotiaana jo vaikuttaa aikuisen silmään "isolta", 

mutta on vielä kehitystasoltaan turvaa hakeva lapsi - hän tarvitsee runsaasti roh-

kaisua ja tukea itsenäistymisensä kehittymiseen (Kanninen & Sigfrids 2012, 21).  

Lähempänä kouluikää esikoululainen käy läpi yhä vahvempia itsenäistymisen tun-

teita, jotka aiheuttavat ristiriitatilanteita kanssaihmisten kanssa. Hiljalleen rakentu-

va, mutta vielä horjuva itsetuntemus saa lapsen kokeilemaan uusia asioita, jolloin 

epävarmuuden tunteet vähenevät. Lapsenomaisen leikkimisen rinnalle tulee jo yhä 

selkeämmin koululaisen ajattelumalli - oppimistilanteissa osataan jo keskittyä pa-

remmin. Aikuisen tehtävänä on tukea lapsen rakentuvaa itsetuntoa ja kannustaa 

rohkeasti kokeilemaan uusia asioita. (6-7-vuotias; Persoonallisuuden ja tunne-

elämän kehitys.) Näistä tekijöistä ilmenee lapsen valmistautuminen jo lähestyvään 

koulumaailmaan, joka poikkeaa turvallisesta, kasvattajien ympäröimästä päivähoi-

tomaailmasta. Lapsi valmistautuu myös koulumaailman itsenäisempään ympäris-

töön. On erittäin tärkeää ymmärtää esikouluikäisen lapsen "oikkuja" ja antaa aikui-

sen mallia sekä tukea sopivassa suhteessa itsenäistymistä tukemaan. 

Kuten edellisissä kappaleissa todettiin, esikouluikäinen lapsi ajautuu usein ristirii-

toihin kanssaihmistensä kanssa. Toisaalta tässä iässä lapsi on jo melko etevä il-

maisemaan itseään, joten aikuinen voi sopia säännöistä usein yhdessä lapsen 

kanssa neuvotellen. Aikuinen on lapselle esikuva, jonka avulla hän oppii esimer-

kiksi arjen askareita sekä oikean ja väärän eroja. Sosiaalisuuden nopea kehitys 

näkyy lapsen halussa toimia ryhmissä - kaveriporukat ovat useille 6-7-vuotiaille 

erittäin tärkeitä. Kaveruussuhteet ovat täynnä tunnetta, jolloin sekä rakkauden että 

suuttumuksen tunteet näytetään erittäin isoeleisesti. (Sosiaalisten taitojen kehitys.) 

Muhosen (2001, 46-47) artikkelissa, puhutaan lasten yhteistoiminnasta tietoteknii-

kan parissa. Artikkelissa pureudutaan myös tapaan, jolla lapset selvittävät keski-

näisiä ristiriitatilanteita. Lapset uskaltavat kyseenalaistaa toisiaan helpommin, kuin 

aikuisia - tästä taas seuraa useampia konflikteja. Lapsilla on lisäksi usein tapana 

ajatella ääneen, joka saattaa edistää konfliktien syntymistä. Eriävät mielipiteet ja 

niistä seuraavat väittelyt kasvattavat lasten maailmankatsomusta ja auttavat sa-

malla ymmärtämään toisia näkökantoja.  
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Lasten keskinäinen yhteistyö ilman aikuisen väliin puuttumista voi olla myös he-

delmällistä. Lapsilla on keskenään tasavertaisempi olo ja tämä madaltaa jännitystä 

ja saa näyttämään paremmin omaa osaamistaan. Yhteisen päämäärän eteen 

ponnisteleminen, mahdollisesti myös aikuiseen vaikutuksen tekemiseksi, saa lap-

set yrittämään parastaan. Yhteisen tehtävän on oltava myös vaikeustasoltaan juuri 

sopiva - liian haastava saa lannistumaan ja liian helppo ei kannusta kovaan työn-

tekoon. (Muhonen 2001, 48-50.) 

Esikouluikäinen lapsi on oppijana luovassa iässä, hyödyntäen vilkasta mielikuvi-

tustaan uusia asioita hahmottaessaan. Kiinnostus ympäröivää maailmaa kohtaan 

on korkealla, toisin sanoen otollisessa iässä oppimisen suhteen. Konkreettinen 

tekeminen, kuten leikkiminen, auttaa 6-vuotiasta lasta oppimaan. Keskittyminen 

annettuun tehtävään on parempaa kuin nuorempana, ja lapselle voi antaa jo pie-

niä läksynomaisia tehtäviä. Kirjaimet ja sanat alkavat hahmottua selkeämmin ja 

lukemisen sekä kirjoittamaan oppiminen alkaa sujumaan. Oppimisessa on kuiten-

kin suuriakin henkilökohtaisia eroja esikouluikäisten välillä - toisille hahmottuvat 

vasta numerot ja kirjaimet yksittäisinä merkkeinä, kun toiset jo osaavat kirjoituk-

sen, lukemisen ja laskemisen alkeita. (Oppiminen ja älyllinen kehitys.) Esikou-

luikäinen lapsi on siis tyypillisesti innokas, virikkeitä kaipaava ja tekemisen kautta 

oppija. Erilaiset pelit ja leikit myös sopivat opiskeluun, joten esimerkiksi tietokone-

peli, joka on suunnattu esikouluopetukseen, saattaisi olla otollinen oppimisen apu-

väline. Seuraavaksi onkin siis hyvä tutkia, kuinka hyvin tämän ikäluokan lapset 

tuntevat tietotekniikkaa ja käyttävät sitä omassa elämässään.  

Esikoululainen tietotekniikan käyttäjänä. Tämän päivän lapset ovat syntyneet 

tietotekniikan hallitsemaan maailmaan ja ovat tämän vuoksi luontevia tekniikan 

käyttäjiä. Alle kouluikäiset lapset pelaavat usein jo tietokoneilla, kännyköillä ja 

konsoleilla pelejä ja käyttävät internetiä, useimmiten aikuisten kanssa yhdessä 

(Noppari ym. 2008, 106-108).  

Lasten luontevuus tietotekniikan käyttäjinä ilmenee Tala Dowlatshahin (2013) ar-

tikkelista, jossa käsitellään intialaisten lasten kykyä itsenäiseen opiskeluun tieto-

tekniikan avulla. Artikkelissa kerrotaan tutkijasta, joka asensi teknisiä opetuslaittei-

ta pitkin New Delhissä sijaitsevaa slummialuetta. Laitteet asennettiin tarkoituksella 

lähelle lasten suosimia paikkoja, kuten leikkikenttiä, jotta ne houkuttelisivat lapsia 
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itsenäiseen kokeiluun. Lapset rohkaistuivat nopeasti koittamaan laitteiden tarjo-

amia opetuspelejä ja kokeilu osoittautui menestykseksi.  

Tutkija, joka oli myös tietotekniikan asiantuntija, totesi lasten itseoppivan tietotek-

niikan käyttöä nopeasti. Hänen mukaansa tietotekniikan sujuva käyttö edisti myös 

muidenkin asioiden oppimista. Laitteita käyttäneiden lasten ikä vaihteli suuresti, 

mutta useille heistä tekniset laitteet olivat uusia. (Dowlatshahi 2013.) 

Lapsiperheille tehdyn kyselyn mukaan nykypäivän 4-6 -vuotiaista lapsista 58 pro-

senttia käyttää internetiä. Tietokonetta he käyttävät erittäin harvoin omassa huo-

neessaan, sillä vain 5 prosentilla oli tietokone omassa huoneessaan. Oman kän-

nykän omisti tästä ikäryhmästä 13 prosenttia. (Happo 2013.)  

Voidaan siis todeta, että vaikka lapset käyttävät jo alle kouluikäisenä runsaasti 

medioita ja oppivat luontevasti näiden uusien tekniikoiden käyttöä, tarvitsevat he 

alussa runsaasti aikuisen opastusta. Sama pätee lapsiin median käyttäjinä ylei-

semminkin - aikuisen valvonta on tärkeää. 

Lasten suojelu tietotekniikan käytössä. Aikuisen valvonta lasten mediankäytös-

sä, johon tietotokone ja internet lukeutuvat, perustuu ajatukseen lasten suojelemi-

sesta. Lapset voivat saada tietotekniikasta paljon hyvää, kuten edellisessä alalu-

vussa käsiteltyä sosiaalisten taitojen vahvistusta - toisaalta ilman valvontaa lapsen 

kehitys voi saada negatiivisia sivuoireita. Tietokoneelle on helppo jäädä pitem-

mäksikin aikaa, jolloin liikunta unohtuu. Internetissä kohdattu sopimaton sisältö voi 

pelottaa ja ahdistaa lasta. Medianlukutaito, eli ymmärrys siitä kuinka mediaa tulee 

tulkita, on vielä kehittymätön alle kouluikäisellä lapsella. Aikuisen onkin tuettava 

lapsen tietotekniikan ja muun median käyttöä mm. käyttämällä niitä yhdessä lap-

sen kanssa, opettaen samalla. Luotto ja harkittujen vapauksien anto toimii kieltoja 

tehokkaammin. (Laukkanen 2010)   

Alle kouluikäisten valvonta on vielä kohtuullisen säännöllistä, sillä mm. lapsiper-

heille laaditun mediakyselyn mukaan 69 prosenttia vanhemmista tuntee 4-6 -

vuotiaan lapsensa käyttämät internetsivut vähintään "melko hyvin". Lisäksi saman 

kyselyn tulosten mukaan vain 11 prosenttia samanikäisistä lapsista käyttää inter-

netiä aivan yksin. 4-6 -vuotiaiden lasten vanhemmista 81 prosenttia asetti päivit-
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täisen käyttörajan internetin käytölle. Myös internetin tuomista tuntemuksista kes-

kusteltiin lapsen kanssa verraten usein. (Happo 2013.) 

Nettikiusaaminen on kiusaamisen uusi muoto, joka tapahtuu teknologian luomien 

kommunikointivälineiden välityksellä. Toisin sanoen nettikiusaamista voidaan ku-

vata yksinkertaisimmillaan internetissä tai kännyköiden avulla tapahtuvana ahdis-

teluna ja haukkumisena, jolloin kiusaamisen suora fyysinen kontakti ei ole välttä-

mätön. (Lampert & Donoso 2012.) Toisaalta verkon mahdollistama anonymiteetti 

ja kiusaajan tietotekninen osaaminen tekevät tästä kiusaamisen muodosta henki-

sesti raskaan uhrille. Tämä kiusaamisen muoto yleistyy teini-ikäisten keskuudes-

sa, mutta sitä tapahtuu myös alakouluikäisten kesken (Huhtala 2013.)  
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5 TIETOTEKNIIKAN TARJOAMIA TOIMINTAMALLEJA 

ESIKOULUOPETUKSEN AVUKSI 

Edellisissä luvuissa esittelin tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyöty- ja ope-

tuskäytössä sekä esikoulu-ikäisten lasten valmiuksia hyödyntää näitä tekniikoita. 

Tässä luvussa yhdistän nämä asiat: minkälaisia apuja esiopetukseen löytyy tieto-

tekniikkaa, tässä tapauksessa tietokonetta ja internetiä, käyttämällä? Toimintamal-

leja on olemassa lukematon määrä joten päädyin valitsemaan vain muutaman so-

pivimman ja kiinnostavimman tätä työtä varten, sillä toteutukseen käytettävä aika 

on rajallinen. Käytin rajaamisessa mittareina toimintamallien ilmaisuutta, sillä en 

halunnut määritellä erillistä budjettia käytettäville ratkaisuille. Lisäksi erityisesti esi-

koululaisille suunnitellut ja heidän kehitystasonsa huomioivat toimintamallit kiinnit-

tivät huomioni. Toimintamallin tuli olla myös helposti käyttöön otettavissa Hallilan 

esikouluopetuksessa, joten heidän käytettävissä olevat resurssinsa painoivat va-

lintaprosessissa.  

Tutkin ja arvioin yhteensä noin kymmenen erilaista toimintamallia. Luku riippuu 

hieman laskutavasta, sillä jotkin toimintamallit sisältävät itsessään muunnoksia 

erilaisiin toimintamalleihin. Sain Hallilan päiväkodin henkilökunnalta vinkkejä, ku-

ten tietokonepeli Ekapeli Eskari - he olivat sitä joskus peluuttaneet lapsilla ja saa-

neet siitä positiivisia kokemuksia. Muuten sain vapaat kädet valita sopivia tietotek-

niikan keinoja toteutusta varten. Olen varma, että tätä työtä lukevat tahot voivat 

halutessaan löytää lisää sopivia toimintamalleja. Koen sen vain rikkaudeksi - on 

positiivista että vaihtoehtoja löytyy suuri määrä.  

Käydessäni materiaalia läpi pyrin pitämään mielessä niiden soveltuvuuden kuusi-

vuotiaille, esikoulun aloittaneille lapsille. Lisäksi Hallilan esikoulun resurssit määrit-

tivät valintaprosessia. Käytössä oli lähtökohtaisesti kaksi tietokonetta internet-

yhteydellä ja tablet-tietokone. Ihanteellinen toimintamalli olisi siis sovellettavissa 

niin pöytäkoneella kuin tablet-tietokoneellakin ja soveltuisi sulavasti osaksi juuri 

Hallilan esikoulun opetusta. 

Esittelen seuraavaksi näitä hyvin tämän ikäisille lapsille sopivia ohjelmia, pelejä ja 

nettisivuja. Arvioin samalla niiden vaikutuksia lapsen oppimiseen ja psykososiaali-
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seen kehitykseen. Ensimmäisenä esittelen työni käytännön toteutuksissa hyödyn-

tämiäni toimintamalleja tietokoneelle ja iPad-tabletille. Lopuksi esittelen muita löy-

tämiäni, erityislasten oppimisessa avustavia, toimintamalleja. Näitä en tarvinnut 

omassa työssäni, mutta koin ne hyväksi osoitukseksi tietotekniikan tarjoamasta 

avusta myös oppimisvaikeuksien kanssa. 

5.1 Ekapeli  

Ekapeli on kuusivuotiaiden ja sitä vanhempien lasten opetuskäyttöön suunniteltu 

tietokonepeli, jonka on kehittänyt neuropsykologian professori Heikki Lyytinen yh-

dessä Niilo Mäki Instituutin työryhmän kanssa. Pelistä on tehty useita eri versioita 

vastaamaan lapsen ikää, taitotasoa sekä harjoiteltavan asian tarvetta. Pääpaino 

on lukemisen taidon opettelussa, mutta myös matematiikkaa opettava versio löy-

tyy. Lisäksi maahanmuuttajalapsille on suunniteltu oma, suomen kielen alkeita 

opettava, versio pelistä.(Mikä Ekapeli on?; Kenelle Ekapeli on tarkoitettu?.) 

Ekapelistä on olemassa myös esikoululaisille oma versio, Ekapeli-Eskari. Pelissä 

harjoitellaan kirjainten ääntämistä tunnistamalla kertojan ääneen luettelemia kir-

jaimia ja valitsemalla pelistä vastaava kirjain. Välillä harjoitellaan sanojenmuodos-

tamista tavuista. Pelaajaa palkitaan virtuaalisilla tarroilla sekä ääneen luetuilla sar-

jakuva-stripeillä. Sarjakuvissa on myös teksti, jota lapsi vois seurata äänen lisäksi, 

oppien samalla lukemisen alkeita. Ekapeli-Eskarissa lapselle voidaan luoda oma 

tili, joka mukavoittaa pelin kulun taitotason mukaisesti. Alla olevassa kuvassa ote 

pelin kirjaimentunnistustehtävästä. (Kuvaus pelistä.) 
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Kuvio 1. Ekapeli-Eskarin kirjaimentunnistuspeli. 
 

Peliä kokeillessani keskityin esikoululaisille suunnattuun versioon, Ekapeli-

Eskariin. Testaillessani peliä huomasin ensimmäisenä pirteän värimaailman, joka 

on varmasti mielekäs pelin kohderyhmälle. Hallitseva väri on taivaansininen, joka 

luo rauhoittavan vaikutuksen. Pelin taustalla näkyy myös luontomaisemia ja muita 

vastaavia, miellyttäviä kuvia. Kuva 1:ssä värimaailma luontokuvineen havainnollis-

tuu. 

Visuaalisen ilmeen lisäksi pelin alussa merkillepantavaa on naiskertojaäänen mu-

kana olo - se ohjeistaa pelaajaa läpi pelin, aina alkuvalikoista lähtien. Alkuvalikois-

sa navigointi on kuitenkin liian haastavaa esikouluikäisille, sillä ne vaativat monin 

paikoin lukemistaitoa. Pelaajaa pyydetään luomaan oma profiili, joka vaatii ehdot-

tomasti aikuisen apua. Peliin voi myös rekisteröityä, jolloin peliä voi pelata use-

ammalla tietokoneella - se ei kuitenkaan ole pakollista. Peli antaa kyllä vihjeitä eri 

toimintojen vaikutuksista kuvien avulla, mutta aina niitä ei voi yksiselitteisesti tulki-

ta - ymmärtääkö esikoululainen avoinna olevan oven, jossa on nuoli ulospäin, tar-

koittavan pelistä poistumista? On siis parasta, että nuori pelaaja opastetaan aikui-
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sen toimesta ainakin alkuvalintojen läpi. Kun pelaaminen alkaa sujua, niin aikuinen 

voi antaa lapsen pelata yksinkin lyhyitä aikoja. 

Ekapeli Eskarin harjoitukset keskittyvät kirjainten ja sanojen tunnistukseen kertoja-

äänen lausunnan perusteella, joten se soveltuu näitä asioita opetteleville lapsille. 

Erityisesti kirjainten lausuntaa opetteleva lapsi voi hyötyä pelistä. Ekapeli Eskari 

myös mukautuu taitotason mukaan, jolloin hyvin pelaava lapsi saa alati haastavia 

tehtäviä, kun taas huonommin pärjänneen tehtäviä helpotetaan. Haastetasoa ei 

siis tarvitse manuaalisesti olla muuttelemassa koko aikaa, jolloin lapsi ei tarvitse 

niin paljon aikuisen apua.  

Arvioisin pelin hyvin turvalliseksi esikouluikäiselle pelaajalle. Pidän hyvänä asiana, 

ettei se vaadi internet-yhteyttä toimiakseen, sillä näin pelin aloitus ja pelaaminen 

ovat mahdollisimman yksinkertaisia nuorellekin käyttäjälle, eikä internet-yhteyttä 

ole välttämätöntä pitää päällä lapsen ollessa tietokoneella.  

Hallilan varhaiskasvatussuunnitelman internetistä saatavassa versiossa, Netti-

vasussa (2011), tuodaan esille lapsen luontaisen tutkimisenhalun edistäminen - 

sitä voidaan tukea myös Ekapelin kaltaisilla peleillä, jotka vievät lapsen ikään kuin 

virtuaaliseikkailuun opiskelun varjolla. Ekapeliä on Hallilan esikoulun opettajien 

mukaan joskus myös pelattu lasten kanssa, mutta sitä ei ole silti hyödynnetty laa-

jamittaisesti opetuksen apuna. Viime vuosina pelin pelaaminen on jäänyt koko-

naan pois. Miellän tämän resurssipulaksi, johon pystyn tekemään muutoksen tuo-

malla Ekapelin osaksi esiopetuksen työkaluja. Koska peliä on ennenkin pelattu, ja 

kokemukset ovat olleet positiivisia, uskoin Ekapelin olevan hyvä vaihtoehto tehos-

tamaan esiopetusta. 

Ekapeli Eskari vaikuttaa ensisijaisesti yksinpeliltä, mutta uskon sen soveltuvan 

mainiosti myös pari- tai ryhmätyöhön. Lapset voivat ratkoa tehtäviä yhdessä, jol-

loin syntyy ns. joukkuehenkeä tai jopa pienimuotoista kilpailua ryhmien välillä. 

Kaikki lapset eivät välttämättä halua apua pelaamisessa ja silloin idea ryhmästä ei 

toki toimi. Tässä tapauksessa muut voivat seurata peliä sivusta ja antaa vastaus-

ehdotuksia ainoastaan pyydettäessä.  

Pelin pelaaminen vaatii vain yhden toimivan tietokoneen, joten esikoulun laitteisto-

resurssit riittävät. Tämän lisäksi peliä on mahdollista pelata tablet-tietokoneella, 
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joka antaa mahdollisuuden vaihtelevalle pelin hyödyntämiselle. Harmikseni tablet-

tuki ei soveltunut juuri käytössäni olleeseen iPad-tabletiin, joten Ekapelin pelaami-

nen jäi pöytätietokoneen käytön varaan. 

5.2 Toimintamalleja iPad-tabletille 

Koska käytössäni oli lainalle saamani iPad-tablet-tietokone, tarvitsin siihen sovel-

luksia jotka antaisivat esiopetukseen uusia eväitä. Esittelen tässä alaluvussa kaksi 

tahoa, jotka ovat tähän aiheeseen perehtyneet: Epun mediareppu sekä iPad-

opetuskäyttöön suunniteltu opas Sormeilua: vinkkejä, ideoita ja tietoa iPadin hyö-

dyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa. 

Esiopetuksen modernisoimiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen on viime 

vuosina kiinnitetty huomiota myös asialle omistettujen hankkeiden osalta. Epun 

mediareppu on yksi näistä hankkeista, jonka toteuttivat yhteistyössä Opetushalli-

tus sekä Tampereen kaupunki vuosien 2009-2012 välisenä aikana. Hanke pyrki 

vaikuttamaan sekä esi- ja alkuopetuksen toimintaympäristöön että yleisiin toimin-

tamalleihin, jotta tietotekniset ratkaisut tulisivat luontevammin osaksi opetusta. 

(Epun mediareppu, tietoa hankkeesta 2012.) 

Epun mediareppu -hankkeen verkkosivuilla on tarjolla uusia innovatiivisia pedago-

gisia toimintamalleja, joita työryhmä sai projektin aikana kehitettyä. Toimintamallit 

pyrkivät edistämään perinteisen esikouluoppimisen lisäksi yhteistyökykyä, sosiaa-

lisuutta sekä tietoteknisiä valmiuksia. Sivuilta löytyviä toimintamalleja selaamalla 

huomaa monipuolisen tekniikan hyödyntämisen lapsen opetuksessa - käytössä on 

tietokoneen tekstinkäsittelyohjelma, movie maker -videonteko-ohjelma, Ipod Touch 

musiikkisoitin ja monia muita. Jokaisesta toimintamallista voi katsoa myös tar-

kemman ohjeistuksen, josta selviää tarvittavat apuvälineet, tyypillisen opetushet-

ken kulku sekä oppimistavoitteet. Kaikkia näitä voi vapaasti hyödyntää omissa 

opetushetkissään. (Epun mediareppu, pedagogiset mallit 2012.) Tässä tapauk-

sessa iPad-tabletilla sovellettavat toimintamallit kiinnostivat minua eniten, joten 

esittelen niitä tuonnempana. 
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Epun mediarepun materiaali on koostettu nimenomaan esiopetusta silmällä pitäen, 

joten toimintamalleissa on otettu huomioon tämän ikäluokan lasten erityispiirteet. 

Toimintamalleja on useita, joista tarkastelen tässä paria mielenkiintoisinta, ottaen 

huomioon innovatiivisuuden sekä soveltuvuuden esikouluikäisen lapsen kehitys-

tasoon. 

Epun mediareppu tarjoaa Hallilan esikoulun opetukseen sopivia toimintamalleja. 

Käytössä on käytännössä yksi pöytätietokone sekä iPad-tablettietokone. Mediare-

pusta löytyy hyviä hyödyntämisehdotuksia kummallekin laitteelle.  

Toisena tabletille soveltuvana toimintamallina käsittelen jo luvussa 4.1. viittaamani 

iPadin opetuskäyttöön suunnitellun oppaan, jonka ovat kirjoittaneet Timo Kainulai-

nen ja Jukka Kilpiä. 'Sormeilua: vinkkejä, ideoita ja tietoa iPadin hyödyntämisestä 

oppimisessa ja opetuksessa' tarjoaa useita eri sovelluksia juuri iPad-

tablettietokoneelle, jollainen myös minulla oli käytössä tämän tutkimuksen toteu-

tuksessa. Oppaasta uupuu harmillisesti luontipäiväys, mutta päättelemällä uskon 

sen olevan noin 2 vuotta vanha, sillä siinä puhutaan iPad 3:sta uusimpana versio-

na.  

Esittelen oppaasta löytyvistä lukuisista sovelluksista tässä pari parhaiten toteutuk-

seeni soveltuvaa. Haasteita toi oppaan suhteellinen vanhuus, sillä kaikkia sovel-

luksia ei välttämättä enää ole saatavilla. Myös sovellusten soveltuminen erityisesti 

esikoululaisille täytyi pohtia tarkasti, sillä opas on suunnattu vahvasti jo peruskou-

lussa oleville oppilaille. Helpotusta tähän tuo sovellusten oheen laitettu merkintä 

sovellettavasta koulutusasteesta. Pidän myös sovellusten hintaa yhtenä rajoitti-

mena - vain ilmaiset käyvät tähän tutkimukseen jotta hinta-hyötysuhteita ei tarvitse 

ruveta punnitsemaan. 

Doodle Buddy on yksi tällainen iPad-sovellus piirtämisestä innostuneille lapsille. 

Ominaisuuksiin lukeutuu mm. monisormikosketus, joka mahdollistaa useamman 

piirtäjän yhtä aikaa - ohjelma siis tunnistaa usean sormen tekemät toiminnot sa-

manaikaisesti. Piirrosten pohjana voi myös käyttää valokuvia ja luomuksiaan voi 

koristella erilaisin tarroin ja piirroskuvin. (Kainulainen & Kilpiä.) 

Sovellus vaikuttaa pienen testailun jälkeen hauskalta ja erityisesti monisormiomi-

naisuus on työhöni hyvin soveltuva ominaisuus - se mahdollistaa lasten välisen 
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yhteistyön. Varsinainen opetuskäyttö sen osalta rajoittuu iPadin käytön opetteluun 

sekö piirtämistä itsessään opetukseksi. Sovellus onkin enemmän ajankuluksi so-

veltuva. 

Mieleeni tulee myös harjoituksen soveltaminen piirros -ja väritystehtävien tekoon 

tablet-tietokoneella - lapset voivat tehdä siinä myös yhteistyötä ja jakaa tehtävän-

tekoa keskenään. Harjoitus tuo vaihtelua kun käytössä on "jännittävä" tablet-laite. 

Piirtämiseen ja värittämiseen  löytyy yksinkertaisista sovelluksista aina maksullisiin 

ja ominaisuuksiltaan monipuolisiin, mm. How to draw ja Coloring pages for kids.  

Reetta Karttusen ja Marja Lehtosen kehittämässä toimintamallissa esikoululaiset 

tutustuvat alakouluun hyödyntäen kosketusnäytöllistä Ipod Touch musiikkisoitinta. 

Harjoituksen ideana on sujuva yhteistyö alakoululaisen ja esikoululaisen välillä, 

jotka pareittain opettelevat musiikkisoittimen käyttöä. Samalla esikoululaiset tutus-

tuvat alakoululaisiin ja koulumaailmaan, joka heillä on pian edessään. Tässä har-

joituksessa on vahva sosiaalinen ulottuvuus lasten toimiessa ja tutustuessa yh-

dessä. 

Harjoitus on mielenkiintoinen, mutta itse ihmettelen juuri Ipod Touch -

musiikkisoittimen valintaa opetusvälineenä - miksi musiikkisoitin eikä tablet-

tietokone? Oletankin, että harjoitusta voi mukauttaa käytettävissä olevan tekniikan 

mukaan. Pääasiana on kosketusnäyttölaitteeseen tutustuminen, joka on lapselle 

oletettavasti helpompaa kuin perinteisen tietokoneen käyttö.  

Tiina Tervosen ja Leena Jalosen kehittämä harjoitus jatkaa samaa tekniikan avulla 

koulumaailmaan tutustumisen teemaa. Digikamerasuunnistuksessa lapset voivat 

seikkailla koulun alueella ottaen kuvia haluamistaan paikoista. Kuvia esitellään 

muille lapsille, jotka yrittävät arvata mistä ne on otettu. Tämä saa lapset etsimään 

näitä kuvattuja kohteita ikään kuin seikkailun hengessä. Harjoitus luo leikkimielistä 

kilpailutunnelmaa ja saa aikaan löytämisen riemua. Samalla koulu tulee esikoulu-

laisille tutuksi ja he oppivat yhteistyötaitoja. Samalla myös digikameran tai vaihto-

ehtoisesti tabletin kameran käyttö tulee tutuksi.  

Tervonen ja Jalonen esittelevät myös harjoituksen, jossa lapset opettelevat kirjoit-

tamista ja yhteistyön tekemistä tietokoneen tekstinkäsittelyohjelman avulla. Me-

diarepun ohjeistuksen mukaan harjoitus tehtäisiin pareittain, joista toinen on esi-
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koululainen ja toinen alakoululainen. He kirjoittaisivat sanoja aihepiirien mukaan, 

joita opettaja heille antaa. Näin he oppisivat yhdessä tietokoneen ja tekstinkäsitte-

lyohjelman hallintaa sekä kirjoittamistaitoja. Harjoitus on hyvin toteutettavissa 

myös tablet-tietokoneella. 

Tekstinkäsittelyohjelmalla harjoittelu on matalan kynnyksen toimintaa sekä esikou-

lun opettajan, että esikoululaisen näkökulmasta: lapsi oppii nopeasti itse käynnis-

tämään tekstinkäsittelyn ja käyttämään sitä alkeistasolla, jolloin aikuista ei tarvita 

niin tiiviisti jatkossa mukana. (Tervo & Jalonen.) 

Tervosen ja Halosen harjoitus, jossa tutustutaan tekstinkäsittelyohjelmaan, vaikut-

taa resurssit huomioon ottaen käyttökelpoisimmalta. Harjoitusta voi muokata tilan-

teen mukaan, ja tämän työn toteutuksessa mukana on vain esikoululaisia. Heidät 

voi myös jakaa pareittain, joista toinen on aina kirjoitusvuorossa. Sanojen tulee 

olla helppoja, kuten oman nimen kirjoittaminen - voidaan lähteä tarpeen mukaan 

myös yksittäisten kirjainten opettelusta. Samoin piirtämis- ja väritysharjoitusten 

kanssa. Toteutuksen raameissa ehdin soveltaa vain osaa näistä, joten sekin pitää 

huomioida. 

5.3 Toimintamalleja oppimisvaikeuksista kärsiville 

Löysin edellisten lisäksi muitakin käyttökelpoisia, tietotekniikan tarjoamia, toimin-

tamalleja esikouluikäisille. Lapsille, joilla on eri tasoisia ongelmia oppimisen suh-

teen, on tarjolla tietokoneohjelmia - ensimmäisenä esimerkkinä näistä nostan esil-

le eSpecial Needs internet-sivuston tarjoamat erityisen tuen ohjelmistot. Sivuilta 

voi ostaa erilaisiin oppimisvaikeuksiin suunniteltuja ohjelmia, jotka auttavat esi-

merkiksi lukihäiriöisiä ja puhevikaisia lapsia. Ohjelmien kerrotaan lisäksi soveltu-

van erityisen hyvin autismin kirjosta, downin syndroomasta, kehityshäiriöistä tai 

aivovammasta kärsiville käyttäjille. (Special Needs Software.) Ohjelmien maksulli-

suuden vuoksi en päässyt niitä testaamaan. En myöskään tarvinnut erityislapsille 

suunnattuja ohjelmia, sillä esikouluryhmässä ei kerrottu olevan erityisen tuen lap-

sia. Pidän kuitenkin tämänkaltaisia tietokoneella pelattavia apuohjelmia todella 

käyttökelpoisina oppimisen kanssa haasteita kokevien lasten kanssa. 
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Suomenkielistä apua oppimisvaikeuksia kokeville ja vammaisille lapsille tarjoaa 

Papunet -internetsivusto. Papunetin pelisivut on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja 

niitä voi hyödyntää niin opetustilanteissa kuin kuntoutuksessakin. Pelit on pelatta-

vissa Papunetin sivujen kautta ja osa peleistä toimii myös tablet-tietokoneissa. 

(Pelisivut; Tietoa pelisivuista.) Kokeilin itse muutamaa peliä ja pidin erityisesti 'En-

sipelit' -otsikon alla olevista peleistä. Pelit ovat enimmäkseen todella yksinkertaisia 

asioiden ja esineiden tunnistamispelejä - niitä voi soveltaa haluamallaan tavalla. 

Pelisivulla on runsaasti muitakin pelejä, kuten muisti -ja palapelejä. Pelit toimivat 

mutkattomasti ja tarjoavat juuri sitä mitä niiltä voi odottaakin. Ne sopivat vammais-

ten ja oppimishäiriöisten lisäksi pienille lapsille.   

Tässä työssä olisin voinut hyödyntää mainitun kaltaisia toimintamalleja, jos esikou-

luryhmässä olisi ollut erityisen tuen lapsia. Vastaavia, oppimisvaikeuksiin, keskitty-

viä tietokoneohjelmia ja pelejä löytyy runsaasti lisää. Ne osoittavat tietotekniikan 

tuomaa lisäarvoa lasten opettamisessa, myös haastavissa tapauksissa. 
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6 TOIMINTATUTKIMUKSEN SYKLIT 

Teoriaosuudessa esittelin aihetta koskevat aineistot, jotta voitaisiin ymmärtää tie-

totekniikan hyödyntämisen mahdollisuudet Hallilan esiopetuksessa. Kuten luvussa 

kaksi totesin, toimintatutkimus on aina alustettava huolellisesti, selvittämällä ai-

heen teoreettinen pohja ja kaikki käytännön toteutukseen vaikuttavat tekijät (Huo-

vinen&Rovio 2007, 96-98). On siis tärkeää ymmärtää, kuinka eri tavoin tietotek-

niikkaa voi hyödyntää esiopetuksessa ja minkälainen sisältö sopii juuri sen ikäisel-

le lapselle. Teoriaosuuden loppupuolella konkretisoin tietotekniset mahdollisuudet 

Hallilan esikoulun opetuksen näkökulmaan sopivaksi, josta sain käyttökelpoiset 

toimintamallit tämän tutkimuksen suorittamista varten. Ekapeli eskari -oppimispeli 

sekä Epun mediarepun toimintamalli, jossa lapsi käyttää tablet-tietokonetta eri ta-

voin oppimiseen, päätyivät käyttökelpoisimmiksi tavoiksi tämän opinnäytetyön rea-

liteetit huomioon ottaen. 

6.1 Ennakkovalmistelut ennen syklejä 

Ennen toimintatutkimuksen syklien toteuttamista työ vaati alkuvalmisteluja. Teo-

riaosuuden kirjoittaminen vaati lähdemateriaalin etsimisen lisäksi tutustumista yh-

teistyökumppaniin, eli Hallilan päiväkotiin. Päiväkoti oli minulle ennestään tuttu 

yhden opintoihini kuuluneen harjoittelun ajalta, jolloin toimin alle esikouluikäisten 

lasten parissa. Esikoulun tilat, työntekijät ja toimintamallit olivat toisaalta minulle 

ennestään melko tuntemattomia.  

Vierailin pariin otteeseen Hallilan päiväkodissa keskustelemassa tutkimuksen ete-

nemisestä ja tutustuin samalla yhteyshenkilööni, jonka kanssa voisin sopia toteu-

tuksen aikatauluista ja muista toteutukseen liittyvistä seikoista. Tapasin myös esi-

koulun lapsia, jotka tulisivat mahdollisuuksien mukaan olemaan mukana toteutuk-

sessa. Alustin heille työni tarkoitusta muutamaa viikkoa ennen varsinaista toteu-

tusaikaa. Kysyin aluksi, kuinka moni heistä pelasi tietokoneella ja minkälaisia pele-

jä. Ekapeli oli yhdelle lapselle ennestään tuttu. Tablet-tietokoneet olivat suurelle 

osalle jo tavalla tai toisella tuttuja, joka oli positiivista työni kannalta.  
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Esikoululaisten vanhemmille tein tiedotteen, joka kertoi tekemäni tutkimuksen 

pääkohdat. Tämä tiedote [LIITE 1] toimi samalla osallistumisluvan tiedustelulla - 

vanhemmat saisivat halutessaan kieltäytyä lapsensa osalta tutkimuksesta ottamal-

la yhteyttä. Tiedotetta tehdessäni toiminnallisten syklien sisältö ei ollut täysin vielä 

hahmottunut, joten mainintaa esimerkiksi digikamerasuunnistuksesta ei ole. 

6.2 Ensimmäisen syklin suunnitelma ja tavoitteet 

Päätin jo ennen syklejä ottavani positiivisen ja kannustavan asenteen lasten kans-

sa työskentelyyn. Kanninen ja Sigfrids (2012, 167-169) mainitsevat lasta kannus-

tavan asenteen merkityksestä opetuksessa. He korostavat lapsen itsetunnon vah-

vistamisen tärkeyttä varhaiskasvatustyössä, vaikka se ei aina ole helppoa - haas-

teellisten lasten kohdalla kieltäminen ja toruminen on yleisempää kuin kehuminen 

ja kannustus. Koska aikani lasten kanssa on rajallinen, pyrin tuomaan ideani heille 

mahdollisimman innostavalla tavalla. Oma aito innostus näkyy tarttuu myös hel-

posti lapsiin, joten pyrin näyttämään omaa kiinnostusta asiaan mahdollisimman 

selkeästi. 

Syklien toteutusta rajaa myös erilaiset resurssit: aika, osaamis -sekä laitteisto-

resurssit on otettava tarkasti huomioon. Toteutuksiin on varattu aikaa noin yksi 

tunti. Osaamisresurssien osalta kysymykseen tulevat niin minun omat, esikoulun 

opettajien kuin lastenkin taidot. Näitä kyseisiä kysymyksiä on käsitelty jo aiemmin 

tässä opinnäytetyössä. Laitteistoresurssien kohdalta on todettava, että käytössä 

on kahden pöytätietokoneen lisäksi iPad -tablet-tietokone. 

Tunnin aika on suhteellisen lyhyt tutustuttaessa lapsia uuteen oppimistyyliin, mutta 

toisaalta riittävä hyvin uuteen asiaan tutustuttamiseen. Osalle lapsista tietotekniik-

ka oli ennestään jo tutumpaa kuin toisille, joten lähtötaso siltäkin osin vaihteli ko-

vasti. Tekeminen oli siis suhteutettava hyvin lapsikohtaisesti - osalle riittäisi kenties 

tutustuminen tablet-tietokoneen käyttöön ja Ekapeli Eskariin, toisille voisi jo opet-

taa enemmänkin. 

Koska toteutukseen osallistuvia lapsia en voinut tuon paremmin vielä tuntea, en-

simmäisen kerran suunnittelussa oli pyrittävä ajattelemaan kokonaiskuvaa, ja 
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osattava soveltaa tilanteen mukaan. Tarkoituksena oli jakaa lapset pareihin tai 

enintään neljän hengen pienryhmiin jotka saavat käyttöönsä joko pöytätietokoneen 

tai tablet-tietokoneen. Ryhmille esiteltäisiin Ekapeli Eskari ja tablet-tietokoneen 

kirjoitus -ja piirtämisohjelmia.  

Tutustuminen käytössä olleisiin laitteisiin mainittujen pelien ja ohjelmien kautta oli 

ensimmäisen kerran tärkein tavoite. Ne lapset, joille nämä olisivat jo tuttuja, voisi-

vat toimia jo itsenäisemmin ilman aikuisen tarkkaa valvontaa. Lasten itsenäinen 

työskentely ryhmissä oli muutenkin yksi tärkeimpiä ajatuksiani harjoituksia suunni-

tellessa - aikuisen ei tarvitsisi tällöin tiukasti valvoa toimintaa. Lapset oppisivat 

toimimaan keskenään ja ymmärtäisivät ryhmäytymisen kautta ryhmätyön etuja. 

Ryhmätyöskentely myös tukee sosiaalisuutta, sillä lasten täytyy jatkuvasti kommu-

nikoida keskenään. 

6.3 Ensimmäisen syklin toteutus 

Ensimmäisen toimintatutkimukseni syklin käytännön toteutusta varten oli varattu 

noin tunti aikaa. Toteutusajankohta oli iltapäivällä, esikoululaisten päivälevon sekä 

välipalahetken jälkeen. Näin lapsilla riittäisi energiaa keskittyä hieman totutusta 

poikkeavaan opetukseen. Hallilan esiopetuksen kannalta tämä ajankohta oli myös 

paras, sillä suunnitelman mukaiset esiopetustunnit pidetään aamupäivisin. 

Kokeiluun valikoitui esikoulun opettajien harkinnan mukaan 8 esikoululaista. Valin-

toja perusteltiin esikoululaisten innokkuudella osallistua harjoitukseen sekä heidän 

osaamistasollaan. En itse pitänyt tärkeänä, millaisia lapsia toteutukseen tulisi, jo-

ten en halunnut esittää erillisiä vaatimuksia asian suhteen. Toteutukseeni suunni-

tellut harjoitukset antoivat pelivaraa hyvin eritasoisille esikoululaisille. 

Päätimme yhdessä esikoulun opettajan kanssa, että jaamme lapset kahteen pien-

ryhmään, joihin kuuluisi 4 lasta kumpaankin. Toisessa pienryhmässä oli 3 tyttöä ja 

yksi poika, toisessa taas 3 poikaa ja yksi tyttö. Jaoin ryhmät sattumanvaraisesti. 

Alustin lapsille hieman tulevaa harjoitusta kysymällä heidän kokemuksiaan tieto-

koneista; lapset olivat pääsääntöisesti jo pelanneet kotona tietokoneellaan, sekä 
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perinteisillä että tablet- tietokoneilla. Yhdelle esikoululaiselle oli myös Ekapeli tuttu 

entuudestaan.  

Seuraavaksi pyysin ensimmäisen ryhmän tulemaan käytössä olleelle pöytätieto-

koneelle, jolle oli asennettu Ekapeli Eskari. Laitoin pelin käyntiin ja pyysin yhtä las-

ta pelaajan paikalle. Loput kolme lasta saisivat seurata ja tarpeen mukaan auttaa. 

Kaikki lapset eivät apua tosin halunneet ja kokivat sen jopa häiritseväksi - näissä 

tapauksissa pyysin kunnioittamaan pelaajan paikalla olleen toivetta. 

Toinen ryhmä sai käytettäväkseen iPad -tablet-tietokoneen. Laitteelle oli asennettu 

tekstinkäsittelyohjelma, piirtämisohjelma sekä lapsille suunnattu värityskuvaohjel-

ma. Kysyin, mitä lapset haluaisivat laitteella erityisesti tehdä. Ensimmäiset lapset 

innostuivat piirtämisestä. Harjoittelu sujui hyvin omatoimisesti ja lapset innostuivat 

piirtämään myös yhdessä suunnitellen ja tehden. Neuvoin heitä tarvittaessa, esi-

merkiksi uuden piirustuksen avaamisessa, tai tablet-tietokoneen muussa käytössä. 

Pari lapsista halusi kokeilla värityskuvien värittämistä ja siitä tulikin nopeasti suo-

sittua. Coloring Book for Kids -ohjelma antoi vain yhden värityskuvan ilmaisver-

siossaan, mutta jo siitä riitti tarpeeksi tekemistä harjoituksen ajaksi. 

Tunti kului harjoituksissa nopeasti ja osa lapsista kommentoikin haluavansa jatkaa 

niiden parissa pidempään. Koin itse ajan olleen juuri riittävä - lapset eivät ehtineet 

kyllästyä tekemiseen, mutta saivat toisaalta hyvä annoksen tietotekniikan parissa 

opiskelua. Lapset olivat oletuksiani etevämpiä tietotekniikan käyttäjiä ja siksi tutus-

tumista laitteisiin ei juuri vaadittu satunnaisia kysymyksiä lukuun ottamatta. Ryh-

mätyötä lapset tekivät ilman erillistä pyyntöä ja se sujui hyvin. Ryhmissä vallitsi 

keskinäinen kunnioitus, sillä lapset pitivät itse huolta vuorojärjestyksestä ja neu-

voivat innokkaasti toisiaan. Asetetut tavoitteet ryhmäytymisestä, sujuvasta ryhmä-

työn teosta, motivoivasta tekemisestä sekä laitteiden käytön opettelusta täten täyt-

tyivät. Ensimmäinen sessio antoi ideoita seuraavaa sykliä varten, jonka suunnitte-

lusta tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
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6.4 Toisen syklin suunnitelma ja tavoitteet 

Toisen syklin toteutusajankohdaksi sovittiin tasan 2 viikkoa ensimmäisen jälkeen. 

Aikaa varattiin n. tunti myös tälle kerralle. Esikoulun opettaja uskoi saavansa sa-

mat lapset mukaan tällekin toteutuskerralla; varmaksi hän sitä ei kuitenkaan voinut 

luvata, sillä lapsille voi esim. sattua sairastumisia. Koska toisen syklin tulee toimin-

tatutkimuksessa olla jalostettu versio ensimmäisestä, tuli minun pohtia ensimmäi-

sestä saatua palautetta ja omia havaintojani (Toimintatutkimus). 

Yleiskuva ensimmäisestä kerrasta oli positiivinen ja onnistunut. Lapset pitivät har-

joituksista ja he tekivät niitä yhdessä. Parannettavaakin silti jäi. Pöytätietokoneella 

pelattu Ekapeli Eskari oli lapsilta ja opettajalta saadun palautteen ja havaintojeni 

perusteella erittäin sopiva osa toteutusta. Peli oli sopivan haastava ja innosti lapsia 

pelaamaan lisää. iPad-tabletilla ollut pienryhmä piti piirtämisestä ja värittämisestä, 

mutta kenties heille oli keksittävissä opettavaisempaakin tekemistä; lisäksi ryhmä-

työtä tämänkaltainen toiminta ei vaatinut. Opettajan kommentti tablet -

harjoittelusta tuki myös muutoksen tarvetta - lapsille oli annettava paremmin ryh-

mätyöksi soveltuvaa tekemistä seuraavaksi kerraksi. Lisäksi opetuksellisia sisältö-

jä ja sosiaalisuuden tukemista oli mietittävä. Lapsia oli edelleen innostettava ryh-

mätyöhön toimintamallien avulla. Myös muunlaista sosiaalisuuden tukemista oli 

pohdittava. 

Näiden tulosten perusteella lähdin valmistelemaan seuraavan syklin toteutusta. 

Tavoitteena oli kehittää ensimmäistä sykliä edellä mainittujen palautteiden ja ha-

vaintojen perusteella. Halusin edetä ensimmäisen kerran harjoittelevasta luontees-

ta: lapset olivat saaneet nyt tutustua laitteisiin, uusiin toimintamalleihin ja yhdessä 

työskentelyyn niiden parissa. Toiselle kerralle soveltuisikin hyvin lapsien aiempaa 

vähäisempi ohjaus aikuisten taholta, jolloin lapset voisivat ryhmässä neuvoa toisi-

aan ja tehdä yhteistyötä. Näin lapset itsenäistyisivät laitteiden käyttäjinä ja oppivat 

sekä käytettävien ohjelmien avulla että toisiltaan asioita. 

Toiseen toteutukseen ajattelin ensimmäisen mukaisesti jakaa lapset kahteen ryh-

mään, joista toinen on pöytätietokoneella ja toinen tablet-tietokoneella. Päätin pi-

tää Ekapeli Eskarin pelaamisen mukana toisessa toteutuksessa. Pelin vaikeustaso 

mukautuu vastausten mukaisesti, joten se takaa sopivan haastetason siinäkin ta-
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pauksessa että lapset olisivat sitä jo ennen pelanneet. Tabletille suunnittelin kame-

rasuunnistusta. Tässä harjoituksessa lapset voisivat kierrellä esikoulun tiloissa ja 

ottaa kuvia, joiden sijaintia sitten toiset lapset koittavat arvailla. Se on yksinkertai-

nen toteuttaa, sillä tabletille ei tarvitse ladata erillisiä sovelluksia - sen oma kamera 

riittää. Lisäksi latasin tabletille piirtämisestä innostuneille Doodle Buddy -

piirrosohjelman, jonka monisormikosketusominaisuus sopii mainiosti tukemaan 

lasten ryhmätyöskentelyä. Näin tablet-ryhmällä olisi kaksi eri harjoitusta, jotka 

kannustavat yhteiseen tekemiseen. 

6.5 Toisen syklin toteutus 

Toinen sykli alkoi mukana olevien lapsien valinnalla. Kuten aiemmin oli keskustel-

tu, pyrimme saamaan samat lapset mukaan toisellekin kerralle. Tämä onnistui yh-

tä lasta lukuun ottamatta, joka ei ollut tuona päivänä paikalla. Lapsen tilalle tuli 

toinen samaa sukupuolta oleva lapsi, joten jälleen mukana oli 4 tyttöä ja 4 poikaa, 

eli yhteensä 8 esikoululaista. Päätimme jakaa lapset sukupuolittain tasan, jolloin 

molemmissa pienryhmissä oli 2 poikaa ja 2 tyttöä. Pyrimme tekemään näiden 

ryhmien koostumuksista erilaiset kuin ensimmäisellä kerralla, jotta lapset tottuvat 

olemaan eri ryhmissä. 

Esittelin alussa jälleen itseni ja kerroin mistä on kyse. Kysyin myös käytössä olevi-

en laitteiden tuttuutta lapsille; olihan mukana yksi uusi lapsi. Lisäksi halusin var-

mistaa, että muut lapset muistivat mitä laitteita ensimmäisellä toteutuskerralla oli 

käytetty. Pöytätietokoneen sekä tabletin käyttö oli lapsille jo tuttua. Ekapeli Eskari 

oli niin ikään kaikille tuttu ja lapset olivat innoissaan pelistä. Toinen ryhmistä saikin 

mennä seuraavaksi pöytätietokoneelle, jolla avasin Ekapeli Eskarin ja laitoin sen 

heille alkuun. Pelin pelaaminen sujui heti, ja lapset tekivät yhteistyötä ilman erillistä 

kehotusta, varsinkin haastavampien kirjaintehtävien kohdalla. Myös tällä toteutus-

kerralla pienryhmät vaihtaisivat toimintapisteitä puolivälissä, eli noin puolen tunnin 

kohdalla. 

Ohjeistimme yhdessä opettajan kanssa toisen pienryhmän iPad-tabletin luo. Ker-

roin heille kamerasuunnistuksesta ja opettaja totesi kuvasuunnistuksen paperiku-

villa olevan jo esikoululaisille tuttua. Tämän näin pelkästään hyvänä asiana, sillä 
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se madalsi kynnystä tietotekniikkaa hyödyntävälle versiolle harjoituksesta. Sovim-

me opettajan kanssa, että hän avustaa ja ohjaa lapsia kamerasuunnistuksessa, 

minä puolestani valvon Ekapeli Eskari -ryhmän tekemistä yleisen havainnoin lisäk-

si.  

Suunnistus toteutettiin käytännössä jakamalla neljän hengen pienryhmä vielä kah-

teen pariin, jotka sitten toimivat vuoroin suunnistajina ja vuoroin kuvan ottajina. 

Parin kumpikin osapuoli sai ottaa vuorollaan yhden kuvan esikoulun tiloista. Tä-

män jälkeen toinen pari ensin etsi kuvien sijainnit ja otti sitten puolestaan omat 

kaksi kuvaansa. Ensimmäiset kuvat olivat hyvin helposti tunnistettavista paikoista 

ja lapset löysivät ne äkkiä, mutta pian kuvan ottajat saivat oveluutta lisää. Kuvissa 

saattoi tällöin näkyä vain pala ovea tai kattoa. Nämä haastavammatkin sijainnit 

kuitenkin löytyivät parien yhteistyöllä sekä tarvittaessa opettajan lisävinkeillä. 

Kamerasuunnistus sai lapset välittömästi innostumaan. Naurua ja puheensorinaa 

alkoi kuulua välittömästi harjoituksen alkaessa ja loppua kohden meidän piti jo 

rauhoitella lapsia, jotta keskittyminen tehtävään harjoitukseen pysyy. Tabletin ka-

meran käyttö oli suurimmalle osalle lapsista uutta ja se toi osaltaan innostusta. 

Myös pieni kilpailuhenkisyys toista paria vastaan sai aikaan jännitystä, joka taas 

vahvisti lasten välistä yhteistyötä. 

Tabletin käyttäjät saivat kamerasuunnistuksen lisäksi tutustua Doodle Buddyyn. 

Ohjeistimme lapsia tekemään yhteistyötä, tällä kertaa pojat ja tytöt saivat olla kes-

kenään pareja. Lapset eivät tarvinneet juurikaan ohjeistusta ohjelman käytössä, 

sillä he löysivät kokeilemalla erilaiset työkalut. Esikoululaiset kokivat piirtämisen 

niin hauskaksi, että sitä haluttiin jatkaa aivan viime minuuteille saakka, jolloin pöy-

täkoneryhmä oli jo lopettelemassa omaa osiotaan. Piirtäminen keräsi myös jo har-

joitukset lopettaneet lapset ympärille katsomaan syntyviä piirroksia. Lapsilla oli 

hauskaa yhdessä. Kuviossa 2 yksi lasten yhdessä luomista piirroksista. 
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Kuvio 2. Lasten luoma piirros iPad-tabletilla. 

Tunti meni jälleen nopeasti, niin meidän aikuisten, kuin lastenkin mielestä. Aika 

tuntui sopivalta, sillä lasten keskittyminen alkoi selvästi lipsua loppua kohden ja 

muutama lapsista sanoi jo harjoitusten riittävän. Kysyimme yhdessä opettajan 

kanssa jokaiselta lapselta mielipidettä harjoituksista. Vastaukset olivat positiivisia, 

mukavaa oli heidän mielestään ollut. Mukavimmaksi harjoitukseksi useimmat valit-

sivat Doodle Buddy -piirtämisohjelman käytön sekä kamerasuunnistuksen. Tähän 

vastaukseen vaikutti luultavasti uutuudenviehätys, sillä Ekapelin pelaaminen oli jo 

tutumpaa tekemistä. 
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Session tavoitteet saavutimme verrattain hyvin. Lapset olivat motivoituneita ja it-

seohjautuvia tekemisen suhteen, jolloin ohjauksen tarve väheni ensimmäisestä 

kerrasta. Ekapelin Eskaria lapset pelasivat jo erittäin omatoimisesti ja muodostivat 

myös välittömästi ryhmän pelaamisen ympärille. Ryhmä ratkoi yhdessä haasta-

vampia pelin antamia tehtäviä. Vuorot vaihtuivat sujuvasti eikä aikuisen tarvinnut 

siihen liiemmälti puuttua. Tablet-harjoitukset saivat niin ikään aikaan ryhmäytymis-

tä, josta huokui iloinen yhdessä tekeminen. Koin myös hyväksi, että lapsiryhmä oli 

lähes sama kuin ensimmäisellä kerralla, sillä heille oli jo luontevaa siirtyä tietotek-

niikka-harjoitusten pariin. Tekemisen tuttuus madalsi siis jännitystä ja kynnystä 

kokeilla asioita. 
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7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Toimintatutkimuksen tulokset mittaavat kohteessa aikaansaatua muutosta. Tämän 

vuoksi tuloksia pohdittaessa tulee aina verrata tutkimuskohteen alkutilanteen ja 

lopputilanteen erotusta. Toimintatutkimuksen prosessi voi luoda odottamattomia 

tuloksia, joita tutkija ei osannut ennakoida tutkimuksen alussa. Tällaisia tuloksia ei 

useimmiten voi mitata minkäänlaisilla mittareilla. Toimintatutkimuksen tulokset yh-

distävätkin useita eri asioita yhteen, vaatien johtopäätösten tekoa. (Heikkinen ym. 

2007, 85-87.)  

Tutkimuksen alkutilannetta kuvaavat osuvasti luvussa kolme läpikäydyt varhais-

kasvatusta ja esiopetusta linjaavat asiakirjat. Näistä erityisesti Hallilan päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetuksen suunnitelma (ks. Seinäjoki – Halli-

lan päiväkoti; Seinäjoen kaupunki 2014) kertovat tietotekniikan hyödyntämisen 

tarpeesta ja laajuudesta juuri tutkimuksen kohteena olevan päiväkodin esiopetuk-

sessa. Tietotekniikkaa ei juurikaan hyödynnetty, eikä asiaa oltu pohdittu linjauksis-

sa. Esikoulun tiloissa oli käytössä kaksi eri huoneissa sijaitsevaa pöytätietokonet-

ta, jotka eivät olleet henkilökunnan mukaan kovin usein lasten käytössä. 

Tämän opinnäytetyön tulokset muodostuivat koostamastani teoriaosuudesta, syk-

lien toteutuksesta saaduista kokemuksista ja havainnoista, sekä tutkimuksen koh-

teesta mukana olleiden henkilöiden mielipiteistä. Havaintojeni kirjaamisessa käytin 

havaintopäiväkirjaa, joka auttoi yksityiskohtien muistamisessa. Tutkimuksen koh-

teesta, Hallilan päiväkodin esikoulusta, mukana tutkimuksessa oli yhteensä yh-

deksän eri esikoululaista ja yksi esikoulun opettaja. Heidän mielipiteitään kyselin 

toteutusten lomassa ja koostin lopuksi myös kyselylomakkeen [LIITE 2]. 

7.1 Loppukysely esikoulun opettajalle 

Tutkimuksen toteutusvaiheen lopussa laadin loppukyselyn. Vastauksia siihen toi-

voin mukana olleiden opettajan ja esikoululaisten lisäksi hänen kollegoiltaan. Tällä 

kertaa kyselyyn vastasi vain mukana ollut opettaja itse. En miellä tätä isoksi on-

gelmaksi, sillä muita työntekijöitä ei ollut kiinteästi mukana tutkimuksen teossa. 
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Lisäksi lasten mielipiteitä on kysytty erikseen ja heitä on havainnoita kahden aikui-

sen, minun ja opettajan, toimesta harjoitusten aikana. 

Kysymykset pyrkivät kartoittamaan käytännön harjoitusten onnistumista kokonai-

suutena. Halusin ensimmäisenä saada kuvan siitä, kuinka onnistuneina harjoituk-

sia pidettiin niin opettajan kuin lastenkin näkökulmasta - kysymys ei määritellyt 

onnistumista tässä kohtaa tarkemmin. Opettaja kuvasi tietotekniikkaopetushetkiä 

kaiken kaikkiaan onnistuneiksi, sillä lapset olivat innokkaita osallistumaan ja he 

pääsivät tutustumaan erilaisiin laitteisiin. Harjoituksissa mukana olevaa lapsimää-

rää (kahdeksan) hän pohti vastauksessaan; pienempi ryhmä olisi voinut auttaa 

tuokioita sujumaan paremmin, toisaalta nyt enemmän lapsia pääsi osalliseksi ko-

keiluun. Olen tästä huomiosta täysin samaa mieltä - huomasin ensimmäisellä to-

teutuskerralla kahdeksan lapsen ryhmän olevan hieman kookas tämäntapaiseen 

työskentelyyn. Ihanneluku olisi voinut olla kuusi lasta, jotka olisi jaettu kahteen 

kolmen hengen ryhmään. Tällöin ryhmän työskentely olisi ollut keskittyneempää ja 

tiiviimpää kuin isommassa ryhmässä. Myös pareittain harjoitukset olisivat varmasti 

sujuneet. Toteutunut kahdeksan esikoululaisen ryhmä oli kuitenkin pakon sanele-

ma esikoulun henkilöstöresurssien vuoksi. Laitteiston rajoittuessa pariin tietoko-

neeseen osallistuvien lapsien määrä ei voi nousta tätä korkeammalla. Se aiheut-

taisi lasten turhautumista odotteluun. Lisäksi ryhmäkokojen noustessa ryhmien 

olisi vaikeampi toimia sulavasti yhdessä, hiljaisempien lasten jäädessä sivuun.  

Seuraava kysymykseni tarkensi onnistumisen perusteita; mittareiksi määrittelin 

harjoitusten käytettävyyden opetustilanteissa, sosiaalisuuden ja yhteistyötaitojen 

vahvistavaan vaikutukseen sekä innostavuuden. Opettaja kommentoi opetukselli-

sista sisältöjen osalta Ekapeli Eskarin soveltuneen hyvin kirjainten opetteluun. 

Tabletilla piirtämistä ja värittämistä hän ei pitänyt yhtä hyvänä toimintamallina kuin 

perinteistä kynän ja paperin kanssa harjoittelua. Sosiaalisuuden ja yhteistyötaito-

jen tukeminen oli opettajan mielestä hyvällä tasolla - ryhmässä suoritetut harjoi-

tukset onnistuivat tässä tavoitteessa. Hän uskoo yksin pelaamisen haittaavan lap-

sen sosiaalisuuden kehitystä. Lapsen motivaatiota harjoitusten tekoon hän piti hy-

vänä ja uskoisi heidän olevan innokkaita jatkossakin samanlaiseen harjoitteluun. 

Tähän hän lisäsi pohtivansa motivaation ylläpitoa - kuinka pitkän ajan lapset jak-

saisivat keskittyä olennaiseen tekemiseen, eli esim. annettuun tehtävään? 
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Pyysin opettajaa arvioimaan, kuinka todennäköisesti esiopetus hyödyntää tieto-

tekniikan tarjoamia toimintamalleja jatkossa. Hän vastasi että hyödyntäminen jat-

kossa olisi melko epätodennäköistä, syinä lähinnä tietoteknisten laitteiden vähyys 

ja ajan puute. Hän lisäksi kommentoi henkilökohtaisesti pitävänsä lasten vapaa-

ajan tietotekniikan käyttöä riittävänä. Kuitenkin seuraavassa vastauksessaan hän 

hieman pehmensi kantaansa - pyysin erittelemään esikoulun edellytyksiä tietotek-

niikka-opetuksen käyttöön. Opettaja kommentoi myös tähän laitteistoresurssien 

puutetta mutta pohti samalla mahdollisuutta ottaa tietokoneet käyttöön iltapäivästä, 

kun aamun esiopetusosio on jo käyty. Hän mietti mahdollisuutta päästää yksi tai 

kaksi lasta kerrallaan käyttämään tietokonetta. Tästä on tulkittavissa vastaajan 

epäily harjoitusten pedagogisuudesta - hän näki tietotekniikan käytön olevan ope-

tuksesta erillinen asia. 

Tiedustelin seuraavaksi, vaatisiko tietotekniikan ottaminen mukaan esiopetuksen 

työtapoihin millaisia muutoksia jo olemassa oleviin linjauksiin ja toimintamalleihin. 

Vastauksen perusteella tietotekniikan hyödyntämiselle pitäisi löytää jostain oma 

tilansa suunnitelmasta, sillä nykyisellään sitä ei ole mukana millään tapaa. Tämä 

vastaus vahvisti edellisen kappaleen tulkintaa siitä, että opettaja ei mieltänyt tieto-

tekniikan sulautuvan osaksi esikoulun pedagogiikkaa, välineeksi opettaa. 

Opettaja nosti laitteistoresurssit esiin tässäkin kysymyksessä, sillä lapsille ei ole 

riittävästi laitteita laajamittaisen tietotekniikka-opetuksen toteuttamiseksi. Itse ha-

luan huomauttaa tähän vastaukseen, että tietotekniikan hyödyntäminen esiopetuk-

sessa on jo lisätty Hallilan päiväkodin esiopetussuunnitelmaan tämän työn myötä. 

Se, onko sillä vaikutusta käytännössä, ratkeaa tulevaisuudessa. 

Kysyttäessä omia oppimiskokemuksia harjoitusten aikana, opettaja kertoi ilahtu-

neensa lasten osallistumis innokkuudesta sekä oppimiskokemuksista harjoitusten 

aikana. Lisäksi lasten taito käyttää ja oppia pöytätietokoneen ja tabletin käyttöä 

tekivät vaikutuksen häneen. Opettaja kertoo itse innostuneensa Ekapeli Eskarista 

ja sen käytöstä - peli oli hänelle uusi tuttavuus. Miellän itse tämän vastauksen erit-

täin positiiviseksi tulokseksi työn toteutuksen osalta. Opettajan oma innostus on 

tärkeää lasten innostamisen kannalta. Käytännön harjoitukset ovat myös osoitta-

neet opettajalle Ekapeli Eskarin tuomat edut esiopetuksessa, joten pelin hyödyn-

täminen jatkossa on todennäköisempää. 
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Seuraavan kysymyksen vastaus tukee pohdintaani Ekapelin käyttöön ottamisessa. 

Kysyin, saiko opettaja uusia näkökulmia esiopetuksen toteuttamiseen. Hän vastasi 

todennäköisesti ottavansa Ekapeli Eskarin käyttöön niiden lasten kanssa joilla on 

haasteita kirjainten opettelussa. Lisäksi valokuvasuunnistusta hän piti hauskana 

harjoituksena, jota voisi tabletin uupuessa tehdä vaikka tavallisen kameran avulla. 

Viimeisenä tiedustelin, kokeeko opettaja lasten olevan halukkaita ja innokkaita 

jatkossakin tietotekniikkaa hyödyntävään opiskeluun. Opettaja uskoi lasten olevan 

jatkossakin innolla mukana mahdollisissa vastaavissa opetustuokioissa. Hän pe-

rusteli tätä havaintojensa perusteella - lapset olivat iloisia ja innostuneen oloisia 

harjoitusten aikana. Lisäksi lapsilta kysytyt mielipiteet hetkien mielekkyydestä 

osoittivat mielenkiintoa tämänkaltaiseen toimintaan. 

Näitä vastauksia läpikäydessä tuli olo, että en tehnyt tätä tutkimusta turhaan. Esi-

koulu sai uusia, varteenotettavia, toimintamalleja opetuksensa tueksi. Henkilökun-

nan ajatusmaailmaan tuli uudenlaisia keinoja opettaa lapsia. Toimintamallit tukevat 

lisäksi lasten sosiaalisuutta ja ryhmätyötaitoja, samalla opettaen heille tärkeitä tie-

totekniikan käytön taitoja. Toimintamallit ovat myös muokattavissa tilanteen ja lap-

sen mukaisesti, jolloin voidaan vahvistaa oppimista halutuilla osa-alueilla. Esi-

merkkinä tästä on Ekapeli Eskarin kirjainharjoitukset, jotka auttavat lasta tunnista-

maan kirjaimia ja niiden äänteitä. 

Vastaukset antoivat suurimmaksi osaksi positiivista signaalia toimintamallien tule-

van käyttöön oton osalta. Vaikka muutamassa vastauksessa opettaja epäili lait-

teisto -ja aikaresurssien riittävyyttä, hän mainitsi usein harjoituksista saadut positii-

viset kokemukset niin lasten kuin omaltakin osaltaan. Suunnitelmat Ekapeli Eska-

rin ja kamerasuunnistuksen tulevasta käytöstä antoivat vahvistusta oletuksilleni. 

Nämä seikat ovat tämän työn hedelmiä. 

7.2 Tulosten arviointi tutkimuskysymysten avulla  

Opinnäytetyön tuloksia arvioidaan suurelta osin tutkimuskysymysten kautta. Ase-

tetuille kysymyksille haetaan vastauksia sovittamalla teoria ja käytäntö yhteen - 
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tämä korostuu varsinkin toimintatutkimuksessa. Tämän opinnäytetyön tutkimus-

kysymkset olivat: 

– Kuinka Hallilan esiopetus voisi hyödyntää tietotekniikkaa opettamisen tu-

kena? 

– Miten esikoululaisten sosiaalisuutta voidaan tukea tietotekniikan avulla? 

Pyrin lähestymään ensimmäistä kysymystä etsimällä esikouluopetukseen soveltu-

via tietotekniikan hyödyntämistapoja. Tässä otin erityisesti huomioon esikoulun 

resurssit ja toimintatavat ja esikouluikäisen lapsen kehitystason. Löytämistäni toi-

mintamalleista soveltuvimmiksi arvioimiani käytin tutkimuksen käytännön toteutuk-

sessa. Vastauksen tutkimuskysymykseen sain omien ja opettajan havaintojen se-

kä loppukyselyn vastausten perusteella. Esikoulun resurssit tietotekniikan hyödyn-

tämiseen eivät ole ihanteelliset. Laitteistoja on niukasti lapsiryhmän kokoon näh-

den ja aikaa tämän tyyppiselle opetukselle ei ole juurikaan varattu. Kaksi tietoko-

netta esikoulun tiloissa on kuitenkin hyödynnettävissä Ekapeli Eskarin satunnai-

seen pelaamiseen, josta myös opettaja kommentoi innostuneensa. Peli voisi toi-

mia tukena erityisesti kirjainten ja sanojen äänteiden opetuksessa. Kamerasuun-

nistus voisi tuoda innostavaa vaihtelua perinteisempien kuvasuunnistusten lisäksi. 

Samoin muut tablet-harjoitukset, kuten piirtäminen ja värittäminen.  

Miellän tietotekniikan hyödyntämisen antavan täydennystä Hallilan esiopetukseen. 

Se ei missään nimessä syrjäytä jo käytettyjä toimintamalleja, eikä se ollut tarkoi-

tuskaan. Esiopetuksen ns. työkalupakkiin tuli kuitenkin tämän tutkimuksen myötä 

uusia toimintamalleja, joita voi hyödyntää laitteistoresurssien parantuessa laajem-

massa mittakaavassa. 

Toinen tutkimuskysymys käsitteli esikoululaisten sosiaalisuuden tukemista tieto-

tekniikan avulla. Teoriaosuudessa pääkohdiksi nostin yhdessä tekemisen tärkey-

den. Lapsia tulee innostaa ryhmätyöhön ja tietotekniikan toimintamallien on myös 

tuettava ajatusta yhdessä toimimisesta. Löytämäni toimintamallit sopivat ajatuk-

seen kohtuullisen hyvin. Ekapeli Eskarin tehtävät voivat innostaa pienimuotoiseen 

kilpailuun lasten kesken tai vaihtoehtoisesti sitä voidaan soveltaa ryhmätyön te-

koon haastavien tehtävien kohdalla. Peli on myös nopeasti omaksuttavissa ja ei 
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vaadi jatkuvaa aikuisen valvontaa, jolloin lapset voivat itsenäisemmin toimia sen 

parissa.  

Tablet-harjoitukset saivat lapset kokoontumaan yhteen oma-aloitteisesti käytännön 

kokeilujen aikana. Tätä oli hankala ennustaa kirjoitusvaiheessa, sillä en tiennyt 

kuinka innolla tabletilla tekeminen otetaan lasten osalta vastaan. Laitteen erilai-

suus perinteisempään pöytätietokoneeseen verrattuna loi innostusta ja kokeilun 

halua. Lapset myös oppivat nopeasti sen käytön, osaltaan yhdessä kokeilemalla. 

7.3 Tulosten yhteenveto 

Aikaan saatua muutosta oli tässä tapauksessa hankala mitata heti opinnäytetyön 

lopussa, sillä esikoulun toimintamallien muutos saattaa kestää jonkin aikaa. Tämä 

ilmeni myös loppukyselyn vastauksista, joissa opettaja painotti aika- ja resurssipu-

laa. Esikoulun opetussuunnitelman linjaukset oli jo tehty kuluvalle lukuvuodelle, 

eikä niihin voinut suurilta osin vaikuttaa. Vastauksista voi päätellä myös tietoteknii-

kan opetuskäytön olleen vielä vieras ajatus, eikä sen pedagogista ja sosiaalisuutta 

tukevaa arvoa osattu tunnustaa. Ajatusmallien muutos ei välttämättä tapahdu no-

peasti, sillä vanhoissa toimintamalleissa on vaivattomampaa pysytellä. 

Kirjallisuuden pohjalta keräämäni tietopohja tutkimuksen aiheesta osoittautui käy-

tännössä erittäin käyttökelpoiseksi. Lapset olivat luontaisia tekniikan käyttäjiä, ku-

ten myös Noppari ym. (2008, 106-108) teoksessaan esittävät. Lisäksi lapset käyt-

tivät tietotekniikkaa luontaisesti ryhmänä, kuten Muhonen (2001, 43-45) artikkelis-

saan kertoi. Aikuisen tarvitsi vain laittaa ryhmätilanne alulle ryhmäjaon ja ohjeis-

tuksen avulla, jonka jälkeen lapsiryhmä oli hyvin itseohjautuva tekemisessään.    

Positiivisia merkkejä tuloksista oli useita. Jo työn aikaisemmassa vaiheessa huo-

masin aiheeni päätyneen Hallilan esikoulun suunnitelmaan, johon oli lisätty kasva-

tustavoitteisiin merkintä "tietotekniikan hyödyntäminen esiopetuksessa" (Seinäjoen 

kaupunki 2014). Tämä yksin ei takaa toki mitään, mutta pidin sitä positiivisena sig-

naalina. Lisäksi loppukyselyssä mainitut jatkosuunnitelmat Ekapeli Eskarin sekä 

digikamerasuunnistuksen soveltamisesta opetuksessa ovat onnistuneen tutkimuk-

sen merkkejä.  
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Tutkimus tuotti siis Hallilan päiväkodin esiopetukseen käyttökelpoisia, tietotekniik-

kaa hyödyntäviä, toimintamalleja. Toimintamallit innostivat lapsia oppimaan yh-

dessä. Ryhmissä toimineet lapset olivat myös hyvin itsenäisiä työskentelyssään, 

jolloin aikuisen läsnäolo ei ollut koko aikaa välttämätön. Esikoulu sai uusia työkalu-

ja opetuksensa tueksi, vaikka laajamittainen hyödyntäminen ei vielä ollutkaan 

mahdollista. 
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8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tekeminen antoi minulle paljon pohdittavaa. Mieleeni tulee 

useita tapoja, miten tätä tutkimusta olisi voitu tehostaa tai suorittaa toisin. Toisaal-

ta kykenen myös perustelemaan käyttämäni toimintatavat ja ratkaisut. Se, kuinka 

alun perin tutkimuksen alussa visioin prosessin kulun eroaa joiltain osin paljonkin 

siitä, kuinka se todellisuudessa meni. Tämän pohdintaosion voi tulkita myös niin, 

että annan vinkkejä, kuinka tämä tutkimus on toistettavissa vielä tehokkaammin. 

Näin on mahdollisuus saavuttaa entistä pysyvämpiä sekä monipuolisempia muu-

toksia toimintamalleihin.   

Tutkimustapana toimintatutkimus tämän kaltaiseen työhön oli mielestäni oikea va-

linta. Haluttaessa tuoda esikoulun toimintatapoihin muutos, jota työntekijät eivät 

olleet ennen juuri edes miettineet, on valittava kokeileva lähestymistapa. Kokeilun 

on kuitenkin ihannetilanteessa jatkuttava suhteellisen pitkän aikaa jotta sillä on 

parempi teho. Käytin itse kahta toimintatutkimuksen sykliä, mutta parhaassa tapa-

uksessa uskoisin kuukausia jatkuvan kokeilun tuovan pysyvämpiä tuloksia. Perus-

telen omaa valintaani mm. sillä että laitteistoresurssit esikoulussa rajoittivat tieto-

tekniikan käyttöä jo lähtötilanteessa. Tähän ei välttämättä muutosta olisi saanut 

parilla ylimääräisellä harjoituskerralla. Jos siis mahdollista, tällainen tutkimus kan-

nattaa toteuttaa pitkällä aikavälillä, esim. yhden lukukauden ajan viikoittain. Opin-

näytetyön puitteissa näin laaja toteutus on hankala, ellei jopa mahdoton, saada 

aikaiseksi. On hyvin mahdollista, että tulevissa varhaiskasvatuksen työpaikoissani 

hyödynnän tietotekniikkaa soveltuvin osin, tehden toimintatutkimusta työn osana. 

Toisena teemana haluan nostaa esiin haastattelujen käyttämisen tämänlaisen tut-

kimuksen osana. Mielessäni on käynyt haastatella mm. esikoululaisia, heidän 

vanhempiaan sekä esikoulun työntekijöitä ryhmähaastatteluna. Vanhempien koh-

dalla päädyin vain tiedottamaan tulevista tietotekniikkaharjoituksista, sillä en usko-

nut heidän osaavan syvällisesti pohtia toimintamallin soveltuvuutta esiopetuksen 

osaksi. Esikoulun työntekijät toisaalta pystyisivät siihen. Sain kuitenkin ennen en-

simmäistä toteutuskertaa tietää että esikoulun opettajista yksi olisi kiinteästi muka-

na tutkimukseni toteutuksessa, muiden hoitaessa jäljelle jääneitä lapsia. Tämän 

vuoksi muiden, tutkimuksen ns. ulkopuolelle jääneiden opettajien, haastattelemi-
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nen ei olisi tuonut luotettavia tuloksia. Ensikäden tietoa tutkimuksen onnistumises-

ta olisi henkilökunnasta siis vain tiiviisti mukana olleella opettajalla. Häntä päätin 

haastatella tutkimuksen lopussa kirjallisella kyselyllä, sillä uskoin tämän tavan an-

tavan hänelle mahdollisuuden miettiä vastauksia rauhassa. Päiväkotityön lomassa 

suullinen haastattelu on mielestäni haasteellinen ympäristön rauhattomuuden 

vuoksi. Aikaa on myös hankala saada järjestymään henkilöstöresurssien osalta. 

Kirjallisen kyselyn voi tehdä kun siihen löytyy työntekijältä aikaa. 

Lapsilta kysyin, yhdessä esikoulun opettajan kanssa, mielipiteitä tehdyistä harjoi-

tuksista. En mieltänyt syvällisemmän haastattelun tekoa tässä tapauksessa tar-

peelliseksi, koska esikoululaiset eivät osanneet antaa kovin monipuolista palautet-

ta, vaan se oli yleensä "oli kivaa" -tyylistä. En usko, että tämä tutkimus vaati lapsil-

ta em. kaltaista syvällisempää analysointia.  

Tämän kaltaista tutkimusta voisi silti vahvistaa haastattelujen ja kyselyjen moni-

puolisemmalla käytöllä. Jos itse saisin toivoa, niin tutkimukseeni olisi osallistunut 

muitakin esikoulun opettajia tiiviisti - näin olisin saanut useampia mielipiteitä. Se 

olisi myös levittänyt tutkimukseni sanomaa tehokkaammin, kun tutkimuksen onnis-

tumista olisi todistanut useampi työntekijä. Tutkimus olisi tällöin saanut paremmat 

mahdollisuudet vaikuttaa esikoulun vallitseviin toimintamalleihin. Tähän en voinut 

kuitenkaan vaikuttaa tällä erää, eikä sitä kannata harmitella. 

Olen henkilökohtaisesti varsin tyytyväinen tutkimukseen kokonaisuutena. Opinnäy-

tetyöprosessina se ei ollut missään nimessä helppo, sillä kohtasin jo aiemmin 

mainittujen haasteiden lisäksi muitakin ongelmia. Aihevalinta aiheutti aluksi pään-

vaivaa, jonka lisäksi kohtasin haasteita ajankäytön suhteen. Onnistuin kuitenkin 

valitsemaan omien vahvuuksieni ja kiinnostuksenkohteideni mukaisen aiheen, jota 

oli mielenkiintoista työstää. Selvisin ajankäytöllisistä ongelmista aikatauluttamalla 

opinnäytetyön tekoa kuormituspiikkien mukaan, jolloin edistin työtäni aina isom-

man osan kerralla. Työn tulokset ovat siis itseäni tyydyttäviä varsinkin näihin teki-

jöihin suhteutettuna. Koko tutkimus on myös helposti toistettavissa tulevaisuudes-

sa. Toivonkin tämän työn innostavan lukijoitaan tietotekniikan mahdollisuuksien 

hyötykäyttöön opetustilanteissa ja ylipäätään lasten kanssa työskennellessä - itse 

ainakin aion niin tehdä.  
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LIITE 1 Esikoululaisten vanhemmille lähetetty tiedote 

Tiedote esikoululaisten vanhemmille 
 

 

 Syystervehdys! 

 

  

Olen sosionomiopiskelija Hannu-Pekka Piiparinen ja olen tekemässä 

opinnäytetyötäni yhteistyössä Hallilan esikoulun kanssa. Aiheenani 

on tietotekniikan turvallinen hyödyntäminen esiopetuksen apuna. 

Olen suunnitellut esikoululaisille opetushetken, jossa he saavat pelata 

tietokoneella Ekapeli Eskaria sekä harjoitella kirjoittamista tekstinkä-

sittelyohjelmalla. Lapset saisivat tehdä näitä harjoituksia myös tablet-

tietokoneella, jos onnistun saamaan sellaisen lainaan. 

 

Opetushetkiä pidetään kahdessa erässä, jotka ovat sisällöltään samat. 

Tarkoitus on toisella kertaa hioa hetken toteutusta ensimmäisestä ker-

rasta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Ensimmäinen 

opetushetki on maanantaina 6.10. klo 14.15–15.15 ja toinen maa-

nantaina 20.10. klo 14.15–15.15. Osallistuvia eskareita on 5-10 ker-

rallaan, riippuen läsnäolijoista. Olen jo käynyt päiväkodilla asenta-

massa ohjelmia koneille ja kertomassa samalla lapsille tulevasta – 

pientä innostusta oli jo havaittavissa.  

   

  Otathan yhteyttä jos jokin asia askarruttaa! 

 

  Terveisin Hannu-Pekka Piiparinen. 

 

 

Lisätietoja: Opiskelija Hannu-Pekka Piiparinen,   

Hannu-Pekka.Piiparinen@seamk.fi. 

Esikoulun opettaja Sonja Rantala,  

Sonja.Rantala@Seinajoki.fi. 
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LIITE 2 Esikoulun opettajalle lähetetty loppukysely 

Kysely opinnäytetyön käytännön toteutuksen onnistumi-

sesta 
 

 

1. Koitko pidetyt tietotekniikkahetket (2 kpl) onnistuneiksi? Perustele. 

 

2. Arvioi hetkien.. 

 - opetuksellisia sisältöjä (soveltuvuus esiopetukseen) 

 

 - vaikutusta lasten sosiaalisuuden sekä yhteistyötaitojen vahvis-

 tumiseen 

 

 - innostavuutta; eli kuinka motivoivaa tekeminen oli lapsille 

 

3. Kuinka todennäköistä on, että jatkatte tietotekniikan hyödyntämistä osana 

esiopetusta? 

 

4. Millaiset edellytykset teillä on jatkaa vastaavanlaista tietotekniikkaa hyö-

dyntävää esiopetusta? 

 

5. Vaatiiko tietotekniikkaa hyödyntävä opetustapa muutoksia esiopetuksen-

ne linjauksiin ja toimintatapoihin, ja jos, niin millaisia? 

 

6. Koetko itse oppineesi uutta pidettyjen hetkien ansiosta? 
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7. Saitko hetkien ansiosta uusia näkökulmia esiopetuksen toteuttamisen suh-

teen? 

8. (Tähän voit vastata sekä lapsilta kysyttyjen mielipiteiden että omien nä-

kemystesi perusteella; muista myös perustelut):  Kokevatko lapset olevansa 

halukkaita oppimaan jatkossa tietotekniikan avulla, hyödyntäen mm. pöytä-

tietokoneita ja tablet-tietokoneita? 

 

9. Muita kommentteja tietotekniikkahetkiin sekä koko toteutettuun opinnäy-

tetyöprosessiin liittyen: 

 


