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Helsingissä toimii 65 leikkipuistoa ja viisi perhetaloa. Helsingin avoimessa varhaiskasvatuksessa eli leikki-

puistoissa ja perhetaloissa toteutetaan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaista toimintaa. Mediakasvatus, tieto- ja viestintäteknologia osaaminen sekä monilukutaito ovat osa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Tutkimukset osoittavat, että mediakasvatustaidot ovat tänä päi-

vänä merkittävä osa ihmisten arkea ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä tulee olla riittävä ammatti-

taito ja aihetuntemus niiden kehittämiseksi. Yhdellä leikkipuistotoiminnan toimintayksikköalueella oli huo-

mattu tarvetta mediakasvatustaitojen kehittämiseen. Opinnäytetyöni lähtökohtana oli esimiehen havait-

sema tarve työntekijöiden taitojen kehittämiseen.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kehittämistutkimus työyhteisössä ja parantaa sen avulla työnteki-

jöiden mediakasvatustaitoja. Ennakko-oletuksena oli, että työntekijöiden mediakasvatustaidot ovat hyvin 

eri tasoilla. Osa työntekijöistä osaa monipuolisesti käyttää medialaitteita sekä toimia mediakasvattajina ja 

osalla työntekijöistä on haasteita jo median käytön taidoissa. Lisäksi oletuksena oli, ettei kaikilla työnteki-

jöillä ole kiinnostusta omien taitojen kehittämiseen. Tutkimuskysymyksinä oli: Miten voimme kehittää työ-

yhteisön jäsenten mediakasvatustaitoja ja -tietoja? ja Minkälaisina työyhteisön jäsenet kokevat omat me-

diataitonsa nyt ja kehittämistyön lopussa? Kehittämistutkimus oli rajattu koskemaan työntekijöiden am-

mattitaidon kehittämistä median käyttötaidoissa sekä mediakasvatustaidoissa. Toteutus oli suunniteltu 

tapahtuvaksi joulukuusta 2019 toukokuulle 2020.  

Vastaavanlaista kehittämistoimintaa ei ole aiemmin tehty leikkipuistotoiminnasta. Mediakasvatusta on tut-

kittu kokonaisuudessaan hyvin vähän. Mediakasvatukseen liittyvät opinnäytetyöt ovat ensisijaisesti keskit-

tyneet mediakasvatuksen näkymiseen päiväkodeissa, työntekijöiden nykyisiin näkemyksiin mediakasvatuk-

sesta sekä erilaisen mediakasvatusmateriaalin tuottamiseen varhaiskasvatukseen. Useista lähteistä on to-

dettavissa, että median käyttötaidot ovat nykypäivää ja median käyttö alkaa jo alle vuoden ikäisillä. Van-

hempien rooli mediakasvattajina on tärkeä ja tarvitsee tukea varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Varhais-

kasvattajilla on suuri mahdollisuus toimia sekä vanhempien että lasten mediakasvattajina. 

Opinnäytetyön kehittämistyö alkoi alkukartoituksella, jolla selvitettiin työntekijöiden nykyistä osaamista 

sekä mielenkiinnon kohteita ja tarvetta kehittämiseen. Kartoitus toteutettiin kvalitatiivisena kyselynä ja 

tuloksia analysoitiin vastausten teemoittelun avulla. Teemojen perusteella oli tarkoitus toteuttaa kehittä-

mistyötä yhdessä kehittämispäivässä, mutta maailmanlaajuisen epidemian vuoksi toteutus muuttui sähköi-

sesti toteutetuksi kehittämiseksi. Kehittämisessä käytettiin opetusta, sähköisesti toimitettua kirjallista 



tehtävää sekä virtuaalitapaamisen kautta yhteistä ideointipajaa. Työntekijöiden kokemuksia kehittämis-

työstä kerättiin loppukyselyssä, jossa oli sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia kysymyksiä. Loppukyselyn 

analysoinnissa käytettiin sekä sisällönanalyysiä, jossa korostui teemoittelu.  

Alkukartoituksen tulokset olivat hyvin odotetun kaltaiset. Vastaajia oli 11 eli noin puolet työyhteisön jäse-

nistä. Tiedot mediasta olivat monella melko suppeat ja mediasta sekä digitaidoista osattiin nimetä perus-

asioita. Muutamalla vastaajalla oli laajempaa osaamista. Mediakasvatukseen kuuluvia asioita kuvattiin 

melko monipuolisesti ja mediakasvatuksen hyötyjä tunnistettiin monia. Eniten kaivattiin tukea medialait-

teiden käyttöön ja hyödyntämiseen, mediakasvatuskoulutusta eri medioiden käyttöön ja Ideoita pienten 

lasten ja vanhempien kanssa yhdessä tehtävään toimintaan. Näiden tulosten pohjalta toteutettiin kolmen 

viikon kehittämisjakso, jossa ensimmäisellä viikolla opeteltiin eri laitteiden ja medioiden käyttöä, toisella 

viikolla kehitettiin mediakasvatustaitoja ja kolmannella viikolla ideoitiin ja kehitettiin yhdessä uusia me-

netelmiä työhön asiakkaiden kanssa.  

Kehittämisen onnistumista arvioivasta loppukyselystä selvisi, että suurin osa koki oppineensa paljon tai 

hieman uusia asioita. Vastaajia oli yhteensä yhdeksän. On vaikea sanoa, olivatko alku- ja loppukyselyyn 

vastanneet samoja henkilöitä. Loppukyselystä on kuitenkin nähtävissä, että moni kehittämistyöhön osallis-

tuneista vastasi loppukyselyyn. Loppukyselyn mukaan kehittämistyö koettiin hyödyllisenä kaikkien kolmen 

osa-alueen osalta. Yhtenä merkittävänä tuloksena voidaan nähdä monen työntekijän tarve yksilölliseen 

ohjaukseen ja opetukseen. Mediataitojen kehittämistä ei koeta helpoksi itsenäisellä harjoittelulla.  

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että suunniteltu ja toteutettu kehittämistutkimus vastasi työyhteisön tar-

peita ja tuki työntekijöiden ammattitaidon kehittämistä. Tutkimuksesta voitiin nähdä mitä osaamista työ-

yhteisössä oli kehittämistyön alussa, ja mitä ja miten työntekijät kokivat oppineensa kehittämistyön ai-

kana. Loppukyselyn yhdestä vastauksesta voidaan myös päätellä, että kaikki alueen työntekijät eivät ole 

olleet motivoituneita kehittämään omaa ammattitaitoaan mediakasvatuksesta ja seuraavana kehittämisen 

kohteena voisikin olla työntekijöiden aktivoiminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisen toi-

minnan kehittämiseen ainakin mediakasvatuksen osalta. Kehittämistyö tuotti myös suuren määrän uusia 

ideoita ja uutta materiaalia käytettäväksi leikkipuistotoiminnassa. Haasteena kehittämistutkimuksen to-

teutuksessa oli opinnäytetyön tekijän rooli sekä osana työyhteisöä että ulkopuolisena kehittämistyön to-

teuttajana. Lisäksi maailman pandemiatilanne vaikeutti opinnäytetyön toteutusta, mutta mahdollisti uu-

denlaisia ja mediapainotteisempia tapoja toimia. Kehittämistutkimus mahdollisti jokaisen työntekijän 

omantasoisen kehittymisen. Loppukyselyn vastauksessa tuli esille, että tämän tyylisiä koulutuksia kaiva-

taan lisää. Lisäksi mediakasvatustaitoja tulisi kartoittaa laajemminkin leikkipuistotoiminnassa ja tukea 

ammattitaidon kehittymistä vahvemmin.  
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Liite 1. Kuvia opinnäytetyön portfoliototeutuksesta 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


