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TIIVISTELMÄ 
 
Alamäki, M. 2012. Tieto- ja viestintätekniikka joustavassa koulunaloituksessa – 
tapaustutkimus joustavasta esi- ja alkuopetuskokeilusta. Kasvatustieteen pro gradu-
tutkielma. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. 
 
Joustavalla koulunaloituksella tarkoitetaan esi- ja alkuopetuksen joustavia 

yhteistyökäytänteitä, joiden kautta varhaiskasvatuksen esiopetus ja koulun perusopetus 

muodostavat lapselle ehyen jatkumon. Joustavaa koulunaloitusta on tutkittu 

varhaiskasvatuksen näkökulmasta vähän, varsinkin kun siihen on integroitu tieto- ja 

viestintätekniikka.  

 

Tämän tapaus- ja toimintatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tieto- ja 

viestintätekniikka rakentuu joustavassa esi- ja alkuopetuskokeilussa osaksi joustavaa 

koulunaloitusta varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja millaisia käytäntöjä ja kokemuksia 

varhaiskasvattajille kokeilussa syntyy. 

 

Joustava esi- ja alkuopetuskokeilu on Tampereen kaupungin vuonna 2008 käynnistämä 

hanke. Hanke päättyi vuonna 2011. Hankkeen pilotteihin kuuluivat tämän 

tapaustutkimuksen kohteena olleet kahden tamperelaisen päiväkodin esiopetusryhmät ja 

niiden naapurikoulu, joiden kesken joustavaa koulunaloituskokeilua toteutettiin tieto- ja 

viestintätekniikan välityksellä ainoana tapauksena Tampereella.  

 

Tutkimusmetodeina käytetään kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia menetelmiä. 

Teemahaastattelu tehtiin viidelle varhaiskasvattajalle kahdesta eri päiväkodin 

esiopetusryhmästä. Toisen esiopetusryhmän joustavan koulunaloituksen toimintaa 

tutkija havainnoi vuoden verran, josta hän piti tutkimuspäiväkirjaa. Tutkija työskenteli 

itse esiopetusryhmän opettajana tämän ajan.  

 

Tulosten mukaan kokeilun päätavoitteet – tehdä koulu tutuksi tieto- ja 

viestintätekniikan kautta ja tutustua mediavälineitten käyttöön – saavutettiin 

varhaiskasvattajien näkökulmasta. Kokeilussa rakentui monia käytäntöjä 

esiopetusryhmien ja koulun välisenä yhteistyönä. Haasteina hankkeen toteuttamisessa 

olivat koulutuksen ja ajan riittämättömyys, tekniset ongelmat ja teknisen tuen 

puuttuminen. Nämä haasteet tulee huomioida tulevaisuudessa erilaisten hankkeiden 

suunnittelussa.        



 

Asiasanat: joustava koulunaloitus, esiopetus, alkuopetus, tieto- ja viestintätekniikka, 
mediakasvatus.  
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1.  JOHDANTO 

 
 
 
            ”Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteisiin pääseminen vaatii oppilaiden ikäkauden 

ja edellytysten huomioon ottamista. Samanikäiset oppilaat eivät aina ole 

samassa kehitysvaiheessa.” 

 

            Näin sanotaan YK:n ihmisoikeuksien yleisperusteluissa. Koulutuspoliittinen 

selonteko lupaa valintamahdollisuuksien lisääntymisen suomalaisessa 

peruskoulussa. Jos koulunalun jousto kasvatetaan kuuden-kahdeksan vuoden 

välille, sen hyvänä puolena on opetussuunnitelmallisen yhtenäisyyden ja 

jatkuvuuden turvaaminen ja työ- ja toimintatapojen muuttuminen 

lapsiläheisemmäksi. Tärkeää olisi löytää ja päästä kokeilemaan useammanlaisia 

joustoideoita käytännön kentällä. (Tiihonen 1991, 31–32.) 

 

Koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi on asetettu jatkuvan koulutuksen periaate. 

Tälle periaatteelle rakentuvassa koulutusjärjestelmässä on oleellista, että 

opinnot voidaan aloittaa ja niissä voidaan edetä yksilöllisesti ja joustavasti ja 

että järjestelmä ottaa huomioon jo saavutetun osaamisen. Niukkenevien 

resurssien vuoksi on myös tärkeää, että koulutuspalveluja tuotetaan 

taloudellisesti tehokkaalla tavalla välttäen tarpeetonta päällekkäisyyttä ja 

opintojen pitkittymistä. Jatkuvan koulutuksen periaate edellyttää koko 

koulutusjärjestelmän tasolla koulutuksen sisältöjen, rakenteiden ja 

opetusjärjestelyjen arviointia ja yhteensovittamista. (Apajalahti & Kartovaara 

1995, 7.) 

 

Suomalainen koulutuspolitiikka nojaa elinikäisen oppimisen ja 

tavoitteellisuuden periaatteille. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme kantavana 

voimana on myös ikäkausididaktinen näkökulma, jossa yksilön kypsyminen ja 

kulloinenkin kehitysvaihe opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat 

merkittävästi. Elinikäisen kasvun periaatteen pedagoginen ajatus on kasvatus- ja 

koulutusjärjestelmän kokonaisuuden ja sen osien keskinäisten suhteiden 

hahmottaminen. Elinikäisen oppimisen periaate tarjoaa mahdollisuuden arvioida 
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laajasta näkökulmasta niin esiopetuksen kuin alkuopetuksenkin sijoitusta ja 

päämääriä koko kasvatuksen ja koulutuksen kentässä. (Brotherus ym. 2002, 33.)  

 

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa elinikäisen oppimisen periaatteet 

ilmenevät lapsen oppimisen jatkuvuuden tukemisena ja monitasoisten 

oppimisympäristöjen rakentamisena. Tämän joustavan koulunaloituksen 

kehittämiseksi on etsitty erilaisilla kehittämishankkeilla kiinnostavia 

toimintamuotoja, joissa tähdennetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyön 

välttämättömyyttä ja yhteistä tahtoa lasten oppimismahdollisuuksien 

parantamiseksi.  (Apajalahti & Kartovaara 1995, 7.) 

 
 

Perusopetuslain (1998) mukaan esiopetus osana varhaiskasvatusta on 

suunnitelmallista kuusivuotiaiden opetusta ja kasvatusta, jota tarjotaan lapsille 

ennen oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen antamista joko päiväkodissa tai 

peruskoulussa. Suomessa kuusivuotiaalla lapsella on oikeus ilmaiseen 700 

tuntia kestävään esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi 

täyttää 7 vuotta, ja päättyy sinä vuonna, kun nuori täyttää 16 vuotta. 

Oppivelvollisuus toteutuu Suomessa peruskouluopetuksena lähes 

sataprosenttisesti. Alkuopetus on vuosiluokkien 1-2 opetusta osana 

perusopetuksen kokonaisuutta, ja sen tulee niveltyä niin esiopetukseen kuin 

myöhempään perusopetukseenkin. (Brotherus ym. 2002, 27–32.) 

       

         Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä joustavassa koulunaloituksessa. Olen kiinnostunut 

päivähoidon henkilökunnan kokemuksista kokeilussa lasten kanssa. Tutkimus 

on osa joustavaa esi- ja alkuopetushanketta, joka aloitti toimintansa Tampereella 

vuonna 2008 viidellä pilotilla. Vuonna 2010 toiminta laajeni vielä kahdella 

pilotilla. Kokeilussa mukana on ollut kaikkiaan seitsemän koulua sekä näiden 

koulujen naapuripäiväkotien esiopetusryhmät. Kukin niistä on toteuttanut 

kokeilua omalla, yksilöllisellä toimintamallillaan. Joustava esi- ja 

alkuopetushanke päättyi vuoden 2011 lopussa.  
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      Joustavan esi- ja alkuopetuksen hankekokeiluissa tavoitteena on ollut löytää 

malleja, jotka madaltavat kynnystä siirtyä esiopetuksesta alakouluun. 

Joustavassa koulunaloituksessa on kyse lapsen oikeudesta saada omien 

erityispiirteidensä mukaista kasvatusta ja opetusta, jotta esi- ja alkuopetus 

toteutuisi mahdollisimman yksilöllisesti ja joustavasti. Ideaalitavoitteena on, 

että sopivia malleja hyödynnetään tulevaisuudessa lopulta kaikkiin Tampereen 

päiväkoteihin ja alakouluihin.         

      Tämä tutkimus kohdistuu joustavan koulunaloituksen opetusjärjestelyyn ja 

esiopetusryhmän henkilökunnan kokemuksiin siitä lasten kanssa. Tutkimuksen 

tapausyksiköt eli kahden tamperelaisen päiväkodin esiopetusryhmät eivät 

sijaitse fyysisesti samoissa tiloissa yhteistyökoulun kanssa. Siksi tässä 

tutkimuksessa käsiteltävä joustava esi- ja alkuopetuskokeilu toteutettiin 

hyödyntäen sähköistä toimintaympäristöä. Tutkimuksen kohteena ovat 

varhaiskasvattajien kokemukset esi- ja alkuopetuksen välisestä 

yhteistyökokeilusta tieto- ja viestintätekniikan välityksellä.   

      Kokeilussa päiväkodit ja koulu olivat yhteydessä toistensa kanssa internetin 

välityksellä.  Käytössä oli Adobe Pro Connect 8-videoneuvotteluohjelma. 

Toimintana olivat muun muassa koululaisten ja esikoululaisten nettitapaamiset 

ja koulun henkilökunnan haastattelu videoneuvotteluohjelmalla, digitaalisten 

valokuvien ottaminen lähiympäristöstä ja niiden perusteella tehtävä sadutus ja 

kuvankäsittely tietokoneella aiheena ”mikä minusta tulee isona”.  

      Joustavan koulunaloituksen teemaa on tutkittu vähän, varsinkin jos aiheena on 

esi- ja alkuopetuksen yhteistyön laatu. Raportteja on ennemminkin siitä, mitä 

yhteistyötä tahojen välillä on ollut. Suomessa on tehty joitakin pro gradu- 

tutkielmia joustavasta opetuksesta, joista osa (esim. Köntti 1999; Viitanen 1998; 

Välläri & Ylitalo 1998) käsittelee juuri yhdistettyä esi- ja alkuopetusta.  

Tutkielmat ovat kohdistuneet koulun toimintaan, eivät päivähoidon. Siksi on 

tärkeää tutkia tätä aihetta juuri päivähoidon näkökulmasta.  

      Käsillä olevaan tutkimukseen keräsin aineistoa haastattelemalla kahden 

tamperelaisen päiväkodin esiopetushenkilökuntaa, havainnoimalla joustavan 

koulunaloituksen toimintaa esikouluryhmässä ja tutkijan omien päiväkirjojen 
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käytöllä. Tutkimusmetodit olivat laadullisia, joten tämä tutkimus on 

kvalitatiivinen tutkimus.  

Tein tapaustutkimusta, koska tutkimuksen kohteena oli vain kaksi 

havaintoyksikköä: kahden eri päiväkodin esiopetusryhmien henkilökunta. 

Tapaustutkimus voidaan määritellä Yinin (1987) mukaan empiiriseksi 

tutkimukseksi, jossa tutkitaan nykyajassa tapahtuvaa ilmiötä todellisessa 

elämäntilanteessa, sen omassa ympäristössä (ks. Eskola & Suoranta 1998, 65). 

Tutkin joustavaa koulunaloitusta sen todellisessa ympäristössä eli päiväkodin 

esiopetusryhmässä. 

Toisaalta tein toimintatutkimusta, koska olin itse mukana tutkimuksen kohteena 

olevassa toiminnassa toimijana, tutkijana ja mahdollisesti kehittäjänä. 

Heikkinen (2008, 10) korostaa, että toimintatutkija kuuluu henkilökohtaisesti 

siihen sosiaaliseen yhteisöön, jota hän tutkii. Työskentelin toisessa 

tutkimuspäiväkodin esikouluryhmässä opettajana toukokuun 2011 ja lisäksi 

yhden kokonaisen toimintakauden 2011–2012. Täten olin mukana joustavan esi- 

ja alkuopetuksen hankkeessa puolisen vuotta. Vaikka hanke päättyi vuoden 

2011 lopussa, silti osa valmiiksi suunnitellusta toiminnasta toteutettiin 

yksiköiden kesken myös keväällä 2012.   

      Aluksi lähdin liikkeelle väljän tutkimustehtävän pohjalta. Tarkkailin ja 

havainnoin tilanteita itsekin toiminnassa mukana olevana. Kentältä saatujen 

vaikutteiden ja omien havaintojeni kautta minulle alkoi vähitellen muotoutua 

tutkimusongelmat. Tutkimuksessani on induktiivinen ote. En etsi valmiiksi 

jäsentämilleni oletuksille tukea tuloksien kautta vaan minua kiinnostaa nähdä, 

mitä tapauskohteissani tapahtuu ja päätellä sen kautta. (vrt. Syrjälä & 

Numminen 1988, 121–122.)  

      Kun aloitin työni esikoulun opettajana toukokuussa 2011, minulle ei ollut 

selvää, mitä käytännössä tarkoitti joustava esi- ja alkuopetushanke, jossa 

esikouluryhmäni oli mukana. Kollegani olikin siten vastuussa kahdesta 

joustavan koulunaloituksen nettitapaamisesta, jotka tehtiin toukokuussa tieto- ja 

viestintätekniikan välityksellä. Vasta syyslukukaudella 2011 tutustuin itse 
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laitteisiin ja kollegani opastuksella opettelin käyttämään Adobe Pro Connect 8-

videoneuvotteluohjelmaa.  

      Kyseessä oleva videoneuvotteluohjelma vaatii käyttäjältä paljon paneutumista ja 

harjoittelua, jotta sitä osaisi käyttää sujuvasti. Joinakin kertoina nettiyhteys oli 

huono. Joko meidän esiopetusryhmän ääni ei kuulunut koululle tai toiseen 

päiväkotiryhmään tai sitten me emme kuulleet toista ryhmää. Yhteyksien 

saaminen toimiviksi vaati aikuisten yhteydenpitoa ja neuvomista puhelimella, ja 

tämän ajan lapset joutuivat odottamaan.  

      Nämä toisaalta epäonnistuneet, mutta myös hyvin onnistuneet tilanteet alkoivat 

kiinnostaa minua enemmän. Halusin vähitellen kuulla muiden hankkeessa 

mukana olleiden työntekijöiden mielipiteitä joustavan koulunaloituksen 

toiminnoista. Näistä lähtökohdista käsin aloitin tämän tutkimuksen tekemisen. 

      Tutkimusraporttini etenee siten, että käsittelen ensin aiempaa tutkimusta tieto- 

ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa luvussa 2. Tutkimukseni toteutusta 

kartoitan luvussa 3. Tutkimukseni tulokset esittelen luvussa 4 ja lopulta luvussa 

5 esitän tämän tutkimuksen johtopäätökset.   
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2.  TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSESSA 

 

Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen on ollut nopeaa 1990- ja 2000-lukujen 

aikana. Kehittymisen myötä mediaympäristö on muuttunut. Yhteiskunnan 

medioituminen on vaikuttanut siihen ympäristöön ja todellisuuteen, jossa lapset 

elävät. Mediavälineiden käytöstä ja mediaympäristössä toimimisesta on tullut 

tämän päivän kansalaistaito. Mediaympäristö viittaa ympärillämme oleviin 

välineisiin ja sisältöihin, joista nousevat niin mediakasvatuksen sisällöt kuin 

haasteetkin. (Kerhokeskus 2009, 8-18.) 

 

Pekkarinen (2001, 78) määrittelee tieto- ja viestintätekniikan käsittävän 

varsinaisen tekniikan: tietokoneet sekä niiden väliset yhteydet, jotka yhdessä 

muodostavat eri tavoin toisiinsa yhteydessä olevista tietokoneista koostuvan 

verkon. Näitä verkkoja voidaan käyttää tiedon hankkimiseen, välittämiseen ja 

keskinäiseen kommunikointiin. Tekniikka tuo tullessaan paljon uutta ja erilaista 

vanhaan toimintaan.  

 

Tellan ym. (2001) mukaan tieto- ja viestintätekniikka sisältää sekä eri tekniset 

välineet (puhelin, tietokone, jne.) ja sovellukset (tekstiviesti, sähköposti, www, 

jne.) että myös ajatuksen niiden taitavasta käytöstä. Tässä tutkimuksessa yhdyn 

Tellan määritelmään tieto- ja viestintätekniikasta, koska varhaiskasvattajien 

kokemukset päiväkoteihin tulleista teknisten välineitten käytöstä on juuri tämän 

tutkimuksen kohteena. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan tulee olla osa lasten varhaiskasvatusta, kuten se on 

jo osa monen lapsen elämää. Tietoteknisten taitojen omaaminen on 

kansalaistaito, joka on otettava haltuun. Maailma muuttuu, ja 

varhaiskasvatuksen on muututtava sen mukana. Kaikenlaisten hankkeiden ja 

uudenlaisten työtapojen onnistumisen edellytys on hyvä työskentelyilmapiiri 

niin aikuisten kuin lasten kesken. Työyhteisön sitoutuminen, aito halu olla 

mukana, joustavuus, vastuualueiden selkeä jako ja yhteiset valinnat 

mahdollistavat hankkeiden onnistumisen ja tilan löytymisen varhaiskasvatuksen 

arjessa. (Rintakorpi 2007, 115.) 



 

 7 

      Tieto- ja viestintätekniikan tulo esikouluun luo lapsille uuden 

oppimisympäristön. Tekniikka toimii päiväkotien ja koulun välisen yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen mahdollistajana sekä lasten että aikuisten välillä.  Media ja 

tietotekniikka ovat läpäisseet yhteiskuntamme, ja tulevaisuuden yhteiskunta on 

lastemme yhteiskunta. Siksi on tärkeää antaa lasten tutustua ja käyttää 

tietotekniikkaa ja mediaa nykyajan tietoyhteiskunnassa.  (Rintakorpi 2007, 115.) 

      Ojala ja Siekkinen (1997) toteavat, että varhaiskasvatuksessa tietokoneiden 

käytön lähtökohtana on lasten kokonaiskehityksen tukeminen. Kognitiivisen 

kehityksen ohella on tuettava myös lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. 

Tietokoneiden käytön tulisi suoda mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa ja vahvistaa lasten itseluottamusta ja itsetuntoa. Korkeamäen 

(2001) mukaan esiopetusikäiset lapset ovat usein hyvin kiinnostuneita 

esimerkiksi kuvittamaan ja kirjoittamaan omia tarinoita. Esiopetuksen 

oppimisympäristön onkin tarjottava lapsille mahdollisuuksia kehittää 

sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoaan. ( ks. Makkonen 2005, 52.) Tässä 

tutkimuksessa esikoululaiset saivat kuvittaa itse kertomiaan tarinoita omilla, 

digitaalikameralla otetuilla kuvillaan. Tietokoneen käytön tulee olla lasten 

kehitykselle sopivaa sekä päivähoidossa että myöhemmin koulussa.  

      Kangassalo ym. (2005, 145) esittävät, että peruskouluissa tietotekniikkaa 

hyödynnetään jo joka puolella Suomea. Koulut on varustettu tietokoneilla ja 

verkkoyhteyksillä. Opettajat ovat saaneet koulutusta tietotekniikan käytössä. 

Useimmissa kouluissa on mikrotukihenkilö, joka vastaa laitteiden toimivuudesta 

ja opastaa ohjelmien käytössä.  Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja 

välineitä lasten oppimisen tueksi. Erilaisten hankkeitten ja kokeilujen kautta 

yritetään löytää myös päiväkoteihin sellaisia käytäntöjä, joissa teknologia toisi 

uusia mahdollisuuksia oppimiseen. Tämän tutkimuksen kohteena oleva hanke 

on tuonut tieto- ja viestintätekniikan käytön esi- ja alkuopetuksen 

nivelvaiheeseen.  

      Koulujen teknologiaan suuntautuneet kehityshankkeet ovat varsin usein olleet 

teknologialähtöisiä. Kun uusia laitteita tai ohjelmistoja on yritetty juurruttaa 

koulujen arkipäivään, hankkeiden tuloksena ei ole saatu aikaan pitkäaikaisia 

muutoksia koulujen ja opettajien toimintatavoissa. Kokeilujen päätyttyä 
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teknologian käyttöinnostus on loppunut. (Haaparanta ym. 2008, 7). Tämä 

tutkimus liittyy puolestaan varhaiskasvatuksen puolella joustavassa esi- ja 

alkuopetuskokeilussa rakentuneisiin käytäntöihin ja kokemuksiin tieto- ja 

viestintätekniikasta.  

 

 

 

2.1 Joustava koulunaloitus ja mediakasvatus 

 

 

Ihmisen elinikäiselle oppimiselle ja kasvatukselle pohjan antavat 

varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus. Päivähoidon tehtävänä on antaa 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Alkuopetus ja muu kouluopetus annetaan 

puolestaan erikseen omissa yksiköissään, kouluissa. Varhaiskasvatus on alle 

kouluikäisille suunnattua toimintaa, johon kuuluu osana esiopetus. 

Alkuopetuksella tarkoitetaan peruskoulun 1. ja 2. luokan opetusta. Alkukasvatus 

sisältää sekä kuusivuotiaiden (eli esiopetusikäisten) että alkuopetusikäisten (eli 

7-9-vuotiaiden) kasvatuksen. (Ojala 1993, 92.)  

 

Vaikka esiopetusta on perinteisesti annettu omalla tahollaan ja kouluopetusta 

kouluissa, esiopetuksen ja koulukasvatuksen tulee muodostaa lapsen kannalta 

yhtenäinen kokonaisuus. Tämän edellytyksenä on, että päivähoidon ja koulun 

opettajien kesken päästään jatkuvaan vuorovaikutukseen ja kasvatustavoitteiden 

kannalta yhdensuuntaiseen toimintaan.   (Peruskoulun opetuksen opas 1988, 19–

20.)  

 

Nykyinen kehityssuunta on, että esiopetus pyritään järjestämään koulun tiloissa. 

Täten koulunaloitus ei olisi lapselle ainakaan kasvuympäristön puolesta 

tuntematon. Kun esi- ja alkuopetus integroituvat, siirtyminen esiopetuksesta 

varsinaiseen kouluopetukseen olisi mahdollisimman johdonmukainen ja 

jatkuvuus olisi taattu. Esiopetus ja ensimmäiset vuodet koulussa luovat perustan 

lapsen asennoitumiselle myöhempää koulunkäyntiä kohtaan. (Ojala 1993, 93.) 
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      Jotta elinikäinen oppiminen olisi alusta alkaen kokonaisvaltainen ja jatkuva 

tietoja, taitoja ja mielipiteitä rakentava prosessi, pitäisi muodollisen koulutuksen 

eri osien ja erilaisten kasvu- ja oppimisympäristöjen nivoutua yhteen niin 

sanotun vertikaalisen integraation (Nagy 1989, 3-5) periaatteiden mukaisesti. 

Vertikaalisessa integraatiossa koulutus muodostaa jatkumon 

varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Perusvaiheet nähdään mielekkäänä pohjana 

seuraaville vaiheille ja oppimissisällöille.  

Uusissa kehittämishankkeissa pyritään näkemään lapsen kehitys ja oppiminen 

jatkumona, jotta yhteneväisyys päivähoidosta kouluun toteutuisi. 

Toteutustavoiltaan hankkeet ovat omaleimaisia ja niissä on tilaa yksilölliselle 

vaihtelulle, mutta niille on tunnusomaista tiivis ja vastavuoroinen yhteistyö esi- 

ja alkuopetuksen välillä tai ainakin pyrkimys yli hallintorajojen menevään 

toimintaan. Kehittämistyössä pyritään lähentämään esi- ja alkuopetusta toisiinsa 

ja samalla helpotetaan lapsen siirtymistä päiväkodista kouluun. Keskeisenä 

tavoitteena on selvittää, millainen koulu voisi lisätä oppilaan mahdollisuuksia 

edetä oman kehitystasonsa, tietojensa ja taitojensa mukaisesti.  (Kankaanranta 

1994, 32–34.) 

Mikäli opetus järjestetään siten, että oppilaat voivat edetä opinnoissaan 

yksilöllisellä nopeudella, joudutaan opetuksen nykyistä tuntijakoa tulkitsemaan 

oppilaan kannalta eri oppiaineiden painotuksina. Opiskelua tällaisessa koulussa 

voidaan kutsua tavoiteopiskeluksi. (Apajalahti & Kartovaara 1995, 48–49.) 

Tavoiteopiskelussa yksi toimiva ratkaisu on joustava koulun aloitus, joka voisi 

muodostua yksilöllisesti etenevästä alkuopetuksesta ja siihen yhdistetystä 

mahdollisesta esiopetuksesta. Joustavassa koulun aloituksessa opetus perustuisi 

pitkälle oppilaiden yksilöllisen edistymisen seurantaan ja ohjaukseen, ja siinä 

arvioitaisiin jatkuvasti opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Kun lapsi 

olisi saavuttanut riittävän kypsyyden ja opetussuunnitelmassa määritellyt taidot 

ja valmiudet, hän siirtyisi varsinaiselle ala-asteelle. (Apajalahti & Kartovaara 

1995, 48–49.) 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu joustavoittaisi koulutusrakenteita. Sen avulla 

voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon lapsen kehitysvaihe ja sovittaa 
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peruskoulun aloittaminen sen mukaisesti. Vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus 

puolestaan mahdollistaisi yksilöllisen etenemisen oppimisen kannalta erittäin 

tärkeinä ensimmäisinä vuosina. (Apajalahti & Kartovaara 1995, 9.) 

      Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa toteutuisi opintojen ajallinen 

joustavuus. Jo peruskoulun alkuopetuksessa on oppilaita, joiden lukemis- ja 

laskemistaidot eroavat muista huomattavasti. Tällöin osa ensimmäisen luokan 

oppilaista voisi jo varhaisessa vaiheessa ajoittain opiskella kakkosluokkalaisten 

kanssa, mikä vähentäisi turhautumista ja häiriökäyttäytymistä. Vuosiluokkiin 

sitomattomassa opiskelussa lasten sosiaalista kasvua edistää se, että oppilaat jo 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tottuvat työskentelemään yhdessä 

erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tämä on lasten tulevaisuudessa ehkä 

yksi keskeinen osa elämisen hallinnan taitoja. Muilta oppiminen on olennainen 

osa sosiaalisia taitoja. (Apajalahti & Kartovaara 1995, 24–25.) 

 

Leppälä (2007, 21) on tehnyt ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen, jonka 

aiheena on ollut yhdistetty esi- ja alkuopetus, jossa on sovellettu vuosiluokkiin 

sitomatonta opiskelua. Tutkimuksessaan hän on arvioinut opetusjärjestelyjä ja 

lasten oppimista vuosiluokkiin sitomattomassa, yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen 

kehittämishankkeessa. Tutkimustuloksina Leppälä sai esi- ja alkuopetuksen 

yhdistämisen etuina seuraavaa: esi- ja alkuopetuksen lähentyminen, lasten 

yksilöllisten oppimiserojen huomioiminen, lasten oppimisen jatkuvuus ja 

joustavuus sekä lasten ja heidän vanhempansa aktiivinen rooli. Toisaalta hän sai 

tutkimustuloksina myös esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen haasteita. Näitä 

olivat tavoitteiden painottamisen ongelma, lasten yksilöllisen tiedollisen 

oppimisen etenemismahdollisuudet, opettajien toimenkuvan muutos, 

yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen liittyvä pedagogiikka ja lasten arvioinnin 

haasteellisuus. (Leppälä 2007, 181–186.) 

Leppälä (2007, 17) pitää omassa tutkimuksessaan yhdistettyä esi- ja 

alkuopetusta tilanteena, jossa esiopetuksessa olevat lapset ja alkuopetuksen 

oppilaat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä käyttäen yhteisiä tiloja, välineitä ja 

materiaaleja. Heitä voi ohjata sekä lastentarhanopettaja että luokanopettaja.  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että joustava koulunaloitus tarkoittaa esi- ja 

alkuopetuksen joustavaa yhteistyötä ottaen huomioon lasten erilaiset, 

yksilölliset lähtökohdat koulupolun alkaessa. Sen tavoitteina ovat lapsen 

oppimisvalmiuksien huomioon ottaminen koulunkäynnin aloittamisessa ja 

opetusjärjestelyissä, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja 

hyödyntäminen esi- ja alkuopetuksessa, varhaisen tuen toimintamallien 

kehittäminen ja resurssien joustava käyttö. Joustava koulunaloitus koskee 

esikoululaisia, koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita sekä näiden 

ryhmien henkilökuntaa. Tämän tutkimuksen tapauskohteissa joustava 

koulunaloituskokeilu toteutettiin tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. 

Kun esi- ja alkuopetusta annetaan samassa rakennuksessa, joustava 

koulunaloitus merkitsee käytännössä sitä, että esimerkiksi joukko samalla 

oppimistasolla olevia esikoululaisia osallistuvat ensimmäisen luokan äidinkielen 

oppitunnille. Joustava siirtyminen luokasta luokkaan edellyttää, että esi- ja 

alkuopetuksen yksiköt sijaitsevat samassa rakennuksessa tai edes samassa 

pihapiirissä. Tampereella kaikki muut hankkeeseen osallistuneet yksiköt 

sijaitsivat samassa pihapiirissä, paitsi tutkimukseeni kuuluvat työyksiköt. Tämä 

yksiköiden sijainti toisista erillään, noin 10 minuutin kävelymatkan päässä, 

muodostui aluksi haasteeksi toteuttaa joustavaa koulunaloitusta yksiköiden 

kesken. 

Ongelma ratkaistiin lopulta niin, että yksiköt päätyivät toteuttamaan päiväkotien 

esiopetusryhmien ja koulun alkuopetuksen välistä joustavaa koulunaloitusta 

tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Kaikkiin yksiköihin hankittiin tieto- ja 

viestintätekniikkaa: kannettava tietokone, skanneri-tulostin, taulutelevisio, 

webkamera, digitaalikameroita ja kuulokkeet.  

 

Hankkeen myötä esikouluryhmiin hankitut mediavälineet synnyttivät 

joustavalle koulunaloituskokeilulle uuden yksiköiden yhdessä asettaman 

tavoitteen eli mediakasvatuksen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2000) mediakasvatus on tutustumista mediavälineisiin ja niiden käytön 

harjoittelua sekä kuvien tarkastelua lapsen kanssa ja keskustelua niiden 

merkityssisällöistä ja kuvailmaisusta. Lasta ohjataan myös tutkimaan 
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äänimaailmaa ja musiikin vaikutusta viestinnässä. Lasta kannustetaan 

ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sanoin sekä draaman keinoin. 

Pyrkimyksenä on muun muassa lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistuminen 

ja ymmärryksen lisääminen omasta kulttuuriperinnöstä. Perusteissa todetaan, 

että oppimisympäristön varustuksen tulee tukea lapsen kehittymistä 

nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi.  

 

      Esiopetus, kuin myös mediakasvatus, on eheyttävää opetusta, joka lähtee 

lapsesta ja häntä ympäröivästä maailmasta. Media voidaan valjastaa lasta 

kiinnostavan teeman käsittelyyn. Kerhokeskuksen (2009, 26) julkaisun mukaan 

esiopetus muodostuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja 

laajentavat sekä jäsentävät lapsen maailmankuvaa. Täten tieto- ja 

viestintätekniikan tulee olla jo nykyaikana osa päivähoidon toimintaa.  

 

      Esi- ja alkuopetuksen mediakasvatuksessa on lähinnä kyse perustaitojen 

kehittämisestä, ja perustaidot kannattelevat myös medialukutaidon opettelussa. 

Lasten kasvu teknologisissa ympäristöissä pitää kuitenkin nähdä 

mediakasvatuksen tärkeänä alueena, sillä mediakulttuuri on nykypäivänä yhä 

enemmän digitaalista ja verkottuvaa. (Kerhokeskus 2009, 29.) Tämän 

tutkimuksen kohteena oleviin esiopetusryhmiin mediavälineet tulivat lasten 

ulottuville joustavan koulunaloituskokeilun myötä. 

 

      Pentikäisen ym. (2007, 101) mukaan mediakasvatus on oppimista ja kasvua 

median parissa, jonka tavoitteena on mediataitojen kehittyminen. Mediataitoja 

opetellaan tutustuen erilaisiin medioihin, tulkiten, tehden itse, ilmaisten ja 

tutustuen teknisiin välineisiin. Kriittinen medialukutaito saavutetaan, kun 

kyseenalaistetaan, kysytään ja tehdään omia valintoja. Myös osallistuen ja 

käyttäen mediaa omien tarpeiden pohjalta saavutetaan kriittinen medialukutaito.  

Yksi mediakasvatuksen keskeisiä ajatuksia on ollut medialukutaidon 

opettaminen. Mediakasvatus on varhaiskasvatuksen yhteydessä huikea 

mahdollisuus avartaa omaa ja lasten maailmaa ja luoda lasten identiteettiä, 

sosiaalisuutta ja kokemuksellisuutta tukevia tuokioita. Keskeistä on löytää 
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lasten mediakulttuurin ja päivähoidon yhdistäviä mielekkäitä ja pedagogisia 

toimintamuotoja ja vahvistaa lasten medialukutaitoa. (Kupiainen 2007, 22.) 

Kupiainen (2007, 17) korostaa, että mediakasvatuksessa on kysymys 

ympäristön pitkään jatkuneesta muutoksesta, jossa mediaympäristö on saanut 

yhä enemmän jalansijaa ja muu elinympäristö on kaventunut muun muassa 

kaupungistumisen ja autoistumisen seurauksena. Olennaista on huomata, että 

mediaympäristön muutos on sidoksissa muuhun yhteiskuntaan ja yhteiskunnan 

muutokseen. Näin ollen tutkimuspäiväkoteihin tullut uusi tieto- ja 

viestintätekninen toimintaympäristö on auttanut esikouluikäisiä lapsia 

tutustumaan uudenlaiseen yhteiskuntaan, johon he ovat kasvamassa. 

Kupiainen (2009, 167) nostaa esille kysymyksen siitä, onko (media)kasvatuksen 

ennemmin säädeltävä ja rajoitettava mediasuhteita vai pikemminkin 

kannustettava mediataitojen kehittämiseen, jotta voitaisiin saavuttaa 

tietoyhteiskunnan vaatimat kansalaistaidot. Kasvatuksen suunta muotoutuu siitä, 

millaisena lasten ja nuorten mediakasvatus nähdään. Mediavaikutusten 

tutkimuksessa on korostunut nyt mediasisältöjen vaikutus lasten hyvinvointiin, 

enää ei korostu mediaväkivallan vaikutus lasten käyttäytymiseen. 

Mediakasvatuksessa korostetaan usein eräänlaista kasvatuskumppanuutta, jossa 

koti, koulu tai päiväkoti tekee yhteistyötä. (Kupiainen 2009, 169–170.)  

      Medioiden sosiaalinen käyttö on sekä mediavälitteistä yhteyttä muihin että 

tietokoneen ja pelikoneen käyttämistä yhdessä muiden kanssa. Pelejä ei siis 

pelata yksin, vaan myös muiden seurassa. Mielenkiintoista on, että kulttuurin 

yksilöllistyessä ja yhteistoiminnallisuuden kaventuessa mediasta onkin tullut 

yllättäen yksi sosiaalisen elämän ylläpitäjistä. Nykyisin puhutaan sosiaalisista 

medioista, joilla tarkoitetaan erilaisia uusia, erityisesti internetissä käytettäviä 

palveluja, jotka pohjautuvat yhteistoiminnallisuudelle ja verkostoitumiselle. 

(Kupiainen 2009, 173.) Tästä yhteistoiminnallisuudesta on lisää luvussa 2.4. 

Uusi media- ja viestintätekniikka on muuttanut vuorovaikutteisuutta sekä lasten 

keskinäisessä että lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa, jotka 

puolestaan vaikuttavat lapsen sosialisaatioprosessiin ja oppimiseen. Oppiminen 

on tiedonvälitystä, mutta myös henkilökohtainen ajatteluprosessi. Oppiminen on 
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tekniikkasidonnaista: kuinka uutta tekniikkaa voidaan käyttää oppimisen 

tukemiseen ja parantamiseen. (Inkinen 2005, 13.) Tämän tutkimuksen tarkoitus 

on juuri saada selville, miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään joustavan 

koulunaloituksen toiminnoissa ja millaisia kokemuksia varhaiskasvattajilla on 

sen käytöstä.  

 

Tieto- ja viestintätekniikan nähdään varsin usein vain passivoivan lapsia tai 

haittaavan heidän kehitystään, mutta Inkisen (2005, 10) mielestä tietotekniset 

laitteet eivät kuitenkaan yksinomaan lisää lasten pahoinvointia tai yksinäistä 

puuhastelua, vaan laitteiden käytön oppiminen on myös sosiaalista toimintaa. 

Tällöin tietotekniset laitteet ovat parhaimmillaan hyvänä tukena oppimisessa ja 

vuorovaikutustaitojen kartuttamisessa. Näin myös tutkimuskohteena olevassa 

kokeilussa tieto- ja viestintätekniikan käytön ajatellaan vaikuttavan lapsiin.  

 

Suonisen (2008, 4-5) tilastollisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

mediakasvatuksen tilaa ja Mediamuffinssi-hankkeen oppimateriaalien 

käyttöönottoa päivähoidossa ja esiopetuksessa. Tulosten mukaan esiopetuksen 

mediakasvatusta pidettiin tärkeänä. Mediamuffinssi-hankkeen materiaaleihin 

tutustuneet ja niitä käyttäneet vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä materiaaleihin 

ja niiden sisältöihin. Ne antoivat virikkeitä ja neuvoja käytännön 

mediakasvatustyöhön. Mediakasvatusta annettiin päiväkodeissa yleisemmin 

muiden toimintojen yhteydessä kuin erillisenä toimintona.  Yleisimpiä 

päiväkodeissa ja esiopetuksessa käytettyjä mediakasvatuksen työmuotoja olivat 

yhteiset katselu- ja kuuntelutuokiot ja mediasisällöistä keskustelu yleisellä 

tasolla. Tärkeimmiksi mediakasvatuksen antamista määrällisesti tai 

sisällöllisesti rajoittaviksi tekijöiksi vastaajat katsoivat laitteiden ja välineiden 

puutteen sekä koulutuksen puutteen.  (Suoninen 2008, 56–62.) 

 

Tietotekniikan ja lasten kasvatuksen suhde on usein julkisen keskustelun 

kohteena, mutta tietotekniikka on tullut jäädäkseen. Mediavälineet ovat osa 

lasten arkea, ja kasvatuksessa niiden tulee löytää oma paikkansa, ei liikaa eikä 

liian vähän.  
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2.2  Mediavälineet osana lasten arkea 

 

 

         Julkisessa keskustelussa on usein aiheena pienten lasten mediankäyttö. Tästä 

aiheesta on tehty tutkimuksia, joista seuraavassa muutamien esittelyä koskien 

esi- ja alkuopetusikäisiä, jotka ovat olleet tämän tutkimuksen kohdejoukkoa.  

 

         Sanoma Magazines Finland Oy:n YIPPEE 2008- tutkimustulosten mukaan 

suuri osa 6-8-vuotiaista katselee televisiota, videoita ja dvd:tä. Noin kolme 

neljästä kuuntelee cd-levyjä, lukee kirjoja ja sarjakuvalehtiä sekä käyttää 

internetiä joka päivä tai viikoittain. Medioita käytetään tulosten mukaan huvin 

vuoksi, ajan kuluttamiseksi ja tiedon hakuun tai halusta oppia uutta. 

Vanhempien toiveet vaikuttavat joidenkin medioiden käyttöön. Tutkimuksen 

otanta on kattava, ja sen perusteella tuloksia voidaan yleistää. (Kerhokeskus 

2009, 11; ks. myös YIPPEE-tutkimus 2008.) Tässä työssä esillä olevan 

joustavan koulunaloituksen kokeilussa päiväkotilapsia opastettiin hakemaan 

tietoa internetistä yhdessä aikuisen kanssa, ja tätä toimintaa YIPPEE-

tutkimustulokset tukevat myös lasten tekevän kotioloissa.  

 

Lasten mediabarometri 2010 – tutkimuksen mukaan 5-6-vuotiaiden useimmin 

käyttämät mediat olivat kirjat ja televisio. Radion, äänitteiden ja 

kuvatallenteiden käytön tilalle näytti osittain tulleen lehtien lukeminen, 

digitaalisten pelien pelaaminen ja internetin käyttö, jotka lisääntyivät selvästi 

tässä iässä. Perheille suunnatun kyselyn mukaan digitaalisia pelejä pelasi 

viikoittain puolet 5-6-vuotiaista pojista ja neljäsosa tytöistä. Internetissä 

lasten suosikkisivustoja olivat lastenohjelmien sivut ja erilaiset pelisivut. 7-8-

vuotiaitten lasten keskuudessa suurin muutos nuorempiin ikäluokkiin 

verrattuna oli digitaalisten pelien pelaamisen, internetin käytön ja 

kännykänkäytön nopea yleistyminen. (Kotilainen 2011, 69–70.) 

 

Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa 2008 – julkaisussa on 

arvioitu, että 3-7-vuotiaista lapsista noin kolmasosa pelaa digitaalisia pelejä ja 
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8-12-vuotiaista jopa 86 prosenttia. Pelaaminen siis näyttää esi- ja 

alkuopetusiän jälkeen kasvavan. Julkaisun arviot pelaamisen määrästä 

perustuvat kansainvälisien tutkimuksien keskiarvoihin ja ovat suuntaa-

antavia. (Kerhokeskus 2009, 11, ks. myös Kangas ym. 2008.) 

 

Vaikka edellä mainittujen tutkimusten mukaan esi- ja alkuopetusikäisten 

lasten keskuudessa digitaalisten pelien pelaaminen lisääntyi, on päiväkodin ja 

koulun tehtävä kuitenkin näyttää, että tietotekniikkaa käytetään myös muuhun 

tarkoitukseen. Tähän tieto- ja viestintätekniikan monipuolisen käytön 

osoittamiseen päiväkodissa palaan luvussa 4.  

 

Keväällä 2006 toteutettiin Mediamuffinssikokeilu kahdella paikkakunnalla, 

Tampereella ja Joutsan seudulla.  Kokeilu oli suunnattu alle 

kahdeksanvuotiaille lapsille ja heidän kasvattajilleen. Lapsia oli mukana 259 

ja aikuisohjaajia yhteensä 27. Kokeilu kesti vain kolme viikkoa, jonka aikana 

lapsiryhmät ohjaajiensa kanssa kävivät läpi kokeilun antamaa 

mediakasvatuksen oppimateriaalia. (Kupiainen ym. 2006, 1-2.) 

Mediamuffinssikokeilun arviointiraportin mukaan lapsille rakentui projektin 

mediakasvatustuokioiden aikana sosiaalisia ja tunnetaitoja, yleistietoutta eri 

elämänalueilta ja mediakriittisyyttä ainakin sopivan mediankäytön 

näkökulmasta. (Kupiainen ym. 2006, 50.) Tämän käsillä olevan tutkimuksen 

joustavassa koulunaloituskokeilussa esikoululaiset olivat vuorovaikutuksessa 

alkuopetuksen koululaisten kanssa tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. 

Kokeilun videoyhteyksissä tekniikkaa käyttivät varhaiskasvattajat, joiden 

taidot median käytössä ovat tällöin avainasemassa.   
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2.3  Kasvattajien mediataidot avainasemassa 

 

 

       Kun joustavassa koulunaloitustoiminnassa käytetään tieto- ja 

viestintätekniikkaa, käyttöön vaikuttavat aikuisten tietotekniset taidot ja se, 

millaisia he ovat mediakasvattajina. Sekä lastentarhanopettajilla että opettajilla 

tulisi sisältyä koulutukseen tieto- ja viestintätekniikan opintoja, sillä 

tietotekniikka on nykyaikaa päiväkodissa ja koulussa. 

 

Tietotekniikka varhaiskasvatuksessa (TIVA)-projekti toteutettiin 33 

tamperelaisessa päiväkodissa vuosina 1996–2000.  Projektin tavoitteena oli 

selvittää, millä ehdoilla tietokone on mahdollista ottaa päiväkotiin osaksi lapsen 

toimintaympäristöä.  Projektin keskeinen johtopäätös oli, että uuden teknologian 

kokonaisvaltainen pedagoginen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa edellyttää 

päiväkotihenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikkaan monipuolisesti 

perehdyttävän koulutuksen pitkäjänteistä järjestämistä vielä joidenkin vuosien 

ajan. Palautteista kävi ilmi, että liian aikaisessa vaiheessa järjestetty koulutus on 

vaarassa mennä hukkaan, jos päiväkodin vastaavan ohjelman saanti viivästyy 

kuukausilla. Myös kasvattajien huoli omien tietotekniikkataitojen riittävyydestä 

integroida uutta välinettä omaan työhön lasten parissa tuli ilmi projektin 

koulutuspalautteissa. (Tietotekniikka varhaiskasvatuksessa 2000, 2-5.) Tässä 

tutkimuksessa päivähoitohenkilökunnan haastatteluissa tuli ilmi myös 

samankaltaisia tuloksia kasvattajien omien tietotekniikkataitojen riittävyydestä.  

 

Kotilaisen (2000, 2) väitöskirjaansa tekemä tilastollinen osatutkimus kuvaa 

viestintäkasvatuksen toteutumista suomalaisessa perusopetuksessa eli 1.-9. 

luokilla. Keväällä 1998 lähetettiin peruskoulujen ala- ja yläasteen opettajille 

kysely. Kyselylomakkeita palautui 587 opettajalta. Tutkimuksen tulosten 

mukaan viestintäkasvatus koetaan tärkeämmäksi yläluokilla ja viestintään 

painottuneissa kouluissa kuin 1.-6. luokilla. Opettajien mielestä suurin ongelma 

viestintäkasvatuksen alueella on opettajankoulutuksen riittämättömyys. 

Opetuksen arjessa ongelmina korostuvat myös ajan puute, rahan puute ja 

oppimateriaalin puute.  Viestintään hiljattain kouluttautuneet ja viestintään 



 

 18 

painottuneiden koulujen opettajat tuntevat itsensä useammin ammattitaitoisiksi 

viestintäkasvattajiksi kuin muut opettajat. Opettajien mielestä sopivimpia 

viestintäkasvatuksen työtapoja ovat vuorovaikutusta, yhteistyötä ja 

kokemuksellisuutta korostavat tavat. (Kotilainen 2000, 106–120 .) 

 

Kotilaisen (2001, 47) väitöskirjatutkimuksen yhtenä osa-alueena oli pohtia 

opettajan mediakompetenssia eli valmiuksia aihealueen opettajuuteen. Opettajan 

mediakompetenssiin eli valmiuksiin viestintä- ja mediakasvattajana kuuluvat 

tutkimuksen mukaan opettajan sitoutuminen oppimisen ja kasvun edistämiseen 

aihealueella, aktiivisen oppimisen työtapojen hallinta ja edistäminen, kriittinen 

autonomia mediakasvattajana ja pyrkimys yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen 

toiminnassaan.  

Kotilaisen tutkimus osoittaa, että opettajille rakentuu ja heillä on erilaisia 

mediakompetensseja. Mediakompetenssin rakentumista opettajankoulutuksessa 

eriyttävät opettajaopiskelijan aikaisempi elämä media- ja 

mediakasvatuskokemuksineen ja oma elämäntilanne sekä koulutus. (Kotilainen 

2001, 8.) 

 

Edellisessä luvussa 2.2 esitellyn Mediamuffinssikokeilun arviointiraportin 

mukaan pilotoinneissa mukana olleilla kasvatusalan ohjaajilla hanke muutti tai 

vahvisti heidän asennoitumistaan mediakulttuuriin ja heistä tuli entistä 

tietoisempia mediakasvattajia. Heille vahvistui lapsilähtöisiä pedagogisia taitoja 

ja rohkeutta tarttua uusiin asioihin. (Kupiainen ym. 2006, 48.)     

 

Tässä työssä esillä oleva joustava esi- ja alkuopetushanke loi uusia teknisiä 

toimintamuotoja tutkimuspäiväkotien esikoulutoimintaan ja haasteita teknisten 

välineiden käytöstä henkilökunnalle. Monesti ajatellaan, että joku uudistus tuo 

aina jotain aikaisempaa parempaa. Dalin (1978, 16–17) kyseenalaistaa juuri 

tämän innovaatiotoiminnan paremmuuden. Innovaatioiden todellisilla 

muutoksilla ei hänen mukaansa ole samanlaista vaikutusta kaikkiin ihmisiin. On 

erittäin tärkeää huomioida, kenen kannalta parempaan jollakin innovaatiolla 

pyritään. Dalin (1978, 16–17) kysyy, voiko yleensä olla uudistusta, joka olisi 



 

 19 

parempi kaikille tai josta kaikki hyötyisivät. Kun tässä tutkimuksessa selvitän 

hankkeen myötä rakentuneita uusia käytäntöjä ja niistä kertyneitä 

varhaiskasvattajien kokemuksia, jatkotutkimuksen aihetta olisi selvittää lasten 

kokemuksia näistä uudistuksista.   

   Erilaisten strategioiden kautta saadaan selville uudistusten päämäärät. Yhtenä 

strategiana Dalin (1978, 43) mainitsee induktiivisen menettelytavan, jonka 

avulla olisi tarkoitus saada haluttu päämäärä selville yksittäisten tapausten 

kautta. Tällainen malli oli strategiana käsillä olevassa joustavan esi- ja 

alkuopetuksen kokeilussa. Kentällä tapahtuneet ideointi ja innovointi ovat 

mallin lähtökohtina. Tutkimuskohteina olevien päiväkotien esikoulun 

varhaiskasvattajat rakensivat yhdessä koululta hankkeessa mukana olevien 

kasvattajien kanssa kokeilun käytännöt. Muun muassa näiden tulosten avulla 

Tampereen kaupunki laatii esi- ja alkuopetuksen kehittämissuunnitelman uuden 

projektin puitteissa, joka alkoi syksyllä 2011. Näin ollen kokeilujen pohjalta 

pyritään aina luomaan joitain hallinnollisia puitteita innovaatiotoiminnalle. 

      Dalin (1978, 22–23) painottaa koulutuksen muutoksissa kolmea eri piirrettä. 1) 

Muutos on prosessi. Tämä prosessi vaatii aikaa. 2) Muutos on koko yhteisöön 

vaikuttava ilmiö. Sen vaikutus on kuin ketjureaktio koko sosiaaliseen 

järjestelmään. 3) Muutos on multidimensioanaalinen ilmiö. Muutosprosessi on 

aina poliittinen, tekninen, yhteisöllinen ja yksilöllinen. 

      Tässä käsiteltävänä oleva joustava esi- ja alkuopetuskokeilu oli 

tutkimuspäiväkodeille iso prosessi, joka vaati paljon aikaa henkilökunnalta. 

Kokeilu on vaikuttanut sekä päivähoidon esiopetustoimintaan että peruskoulun 

alkuopetukseen eli se on koko koulutusjärjestelmään ja – yhteisöön vaikuttava 

ilmiö. Koulun puolelta aiheesta on tehty tutkimuksia, mutta päivähoidon 

puolelta kokemuksia selventää muun muassa tämä tutkimus. Lopulta joustavan 

koulunaloituksen on tarkoitus toimia kaikkialla Tampereen esi- ja 

alkuopetuksessa eli siitä on tulossa multidimensioanaalinen ilmiö.      
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2.4  Mediataitojen yhteistoiminnallisuus 

 
 

     Mediataitoja opitaan yhdessä. ”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäristö 

muutoksessa – tutkimus tarkasteli 5- 14- vuotiaiden lasten ja nuorten 

mediakäytön tapoja ja heidän mediaympäristön muuttumista. Tutkimukseen 

osallistui 56 lasta ja nuorta Tampereen ja Vesilahden alueilta. Tutkimuksen 

mukaan keskeistä kaikessa median käytössä oli paitsi viihtyminen ja rutiinit, 

myös yhteenkuuluvuus ja yhteydenpito ikätovereihin ja vertaisryhmään. 5-8 – 

vuotiaat tutustuivat tietokone- ja nettimaailmaan vanhempiensa ja sisarustensa 

opastuksella. (Noppari ym. 2008, 5.) 

 

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan lapset arvelivat olevansa parempia 

mediankäyttäjiä kuin vanhempansa. Jopa 5-8-vuotiaat arvioivat itse 

mediataitonsa varsin korkeiksi. Perheiden median käyttöä ja mediaosaamista 

tuntui kuitenkin määrittävän paljolti yhteinen toiminta ja vuorovaikutus, etenkin 

jos laitteet olivat yhteisissä tiloissa. Mediaan liittyvää osaamista ja taitoja 

voidaankin pitää paljolti yhteistoiminnallisina. Perheen jäsenet tai sisarukset ja 

kaverit neuvovat ja auttavat toisiaan. Yhteistoiminnallisesti kokeilun ja 

harjoittelun kautta lapset olivat oppineet muun muassa tietokoneohjelmien 

käyttöä ja animaatioiden tekemistä. Täten median käyttö näytti edistävän myös 

sosiaalisia taitoja. (Noppari ym.  2008, 136–161.) 

 

Lapset oppivat mediataitoja yhteistoiminnallisesti kotioloissa. Tällainen on 

mahdollista myös päivähoidossa. Tämän tutkimuksen kohteena ollutta tieto- ja 

viestintätekniikkaa käytettiin yhdessä lasten kanssa.  

 

      Makkosen (2005, 3) väitöskirja tarkastelee esiopetusikäisten lasten 

yhteistoiminnallista vertaistyöskentelyä tietokoneella. Tutkimukseen osallistui 

12 lasta. Tapaus koostuu 27 vuorovaikutustilanteesta, joissa lapset tekivät 

pareittain yhteistä tehtävää tietokoneella. Tehtävänä oli tehdä yhteinen kuva 

erilaisilla työvälineohjelmilla. Vuorovaikutustilanteista erottui kolme erilaista 

vertaistyöskentelymuotoa: yhteistoiminnallinen, epäsymmetrinen ja hajautettu.  
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Hajautetussa vertaistyöskentelyssä lapset suorittivat omat osuutensa täysin 

itsenäisesti. Epäsymmetrisessä vertaistyöskentelyssä toinen lapsista teki yksin 

kaikki päätökset ja toinen sai osallistua vain ehdotusten tekemiseen. 

Tutkimuksen mukaan kuitenkin tärkein tulos oli se, että jo esiopetusikäiset 

lapset voivat toimia yhteistoiminnallisesti, kun he tekevät yhteisiä kuvallisia tai 

kirjallisia tuotoksia tietokoneella. (Makkonen 2005, 3.) 

 

Tässä tutkimuksessa yhteistoiminnallisuutta esiintyi varhaiskasvattajien ja 

esikoululaisten kesken joustavan koulunaloituksen toiminnoissa. 

Videoneuvotteluohjelmaa käytettäessä vain aikuinen oli käyttäjänä, mutta muita 

tehtäviä esimerkiksi sadutusta tai lasten toiveammattitarinaa tehtäessä aikuinen 

ja lapsi toimivat yhdessä tietokoneella. Seuraavaksi onkin syytä tarkastella, 

mihin tällainen yhteistoiminnallinen oppiminen perustuu.   

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen tutkimus pohjautuu usein muun muassa 

Vygotskyn (1978) sosiokulttuuriseen näkemykseen. Packer ja Goicoechean 

(2000) mukaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihmisten ja 

maailman välinen suhde nähdään moniulotteisena sosiaalisena ilmiönä. 

Vuorovaikutuksen seurauksena ei muutu vain yksilön tietoisuus, vaan samalla 

muuttuu koko yksilö. Lapsi etsii ja muokkaa omaa rooliaan ja asemaansa 

ryhmän jäsenenä. Oppiminen ei myöskään rajoitu muutoksiin yksilöissä, vaan 

oppimisen seurauksena muuttuu myös ympäristö. Lisäksi sosiokulttuurinen 

lähestymistapa korostaa välineiden merkitystä vertaistyöskentelyssä. Lasten 

ajatukset, tavoitteet ja asenteet välittyvät erilaisten semioottisten välineiden, 

kuten kielen, kuvien tai tietokoneen, kautta. (ks. Makkonen 2005, 22–25.)  

Tämän tutkimuksen kohteena olevassa kokeilussa lapsi ja aikuinen olivat 

keskenään vuorovaikutuksessa, kun he tekivät erilaisia tehtäviä tietokoneella. 

 

 Vygotsky (1978) korostaa ympäristön merkitystä lapsen kehityksessä ja 

oppimisessa. Lapsi peilaa tiedoissaan ja kokemuksissaan sosiaalista ja 

kulttuurista todellisuuttaan. Vygotsky pitää erittäin tärkeänä kulttuuria ja 

ihmisten välistä kommunikaatiota: sosiaalinen vuorovaikutus on ratkaisevaa 

sisäisen ymmärryksen kannalta, ja dynamiikka ja dialogi lapsen ja ympäristön 

välillä myötävaikuttavat kehitykseen. Hänen mukaansa lapsen älyllinen kehitys 
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ei tapahdu itsestään, vaan siihen vaikuttavat lapsen kokemukset siinä 

ympäristössä, jossa hän elää. Yksilön psyykkinen kehitys on aina sosiaalinen 

prosessi. Aikuiset luovat ja järjestävät lapsille näitä oppimistilanteita ja 

kehittymismahdollisuuksia. ( ks. Brotherus ym. 2002, 68–69.) Päivähoidossa 

varhaiskasvattajat ovat niitä, jotka järjestävät lapsille oman kulttuurinsa 

mukaisia oppimistilanteita. Tutkimuskohteena oleva joustava 

koulunaloitushanke tarjosi lapsille hyvän mahdollisuuden oppia nykyajan 

tietotekniikan käyttöä aikuisten läsnä ollessa. 

 

Esiopetusikäinen lapsi kokoaa tietoa oppimalla tulemaan toimeen ikäistensä 

kanssa ja hallitsemalla pelin sääntöjä, sosiaalisia rooleja ja motorisia valmiuksia 

sekä tulemalla kielellisesti toimeen niin vertaistensa kuin aikuistenkin kanssa 

(Brotherus 2002, 70). Vygotsky (1978) puhuu kehitysvyöhykkeistä eli 

kehitystasoista, joilla lapsi osoittaa selviävänsä itsenäisesti tehtävistä ja toisaalta 

kehitysvyöhykkeistä, joilla lapsi yhteistyössä aikuisen kanssa osoittaa 

kehittyneempiä ajatuksia ja valmiuksia. Oppiminen tapahtuu 

kehitysvyöhykkeillä yhteistyössä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Näillä 

vyöhykkeillä lapsi käyttää sisäisiä prosessejaan, jotka ovat välttämättömiä 

hänen kognitiiviselle, emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselleen. Tällaista 

kerrostuvaa oppimista voidaan kutsua tiedoksi. Vygotsky (1978) tähdentää, että 

lapsen ja aikuisen yhteinen ongelmanratkaisu on sillan rakentamista lapsen 

nykyisestä ymmärtämisestä uuteen. Tässä työssä esillä olevassa joustavassa 

koulunaloituksessa aikuinen opasti lasta esimerkiksi piirtämään tietokoneella 

Paint-ohjelman avulla, kun taas lähiympäristössä lapset ottivat 

digitaalikameralla kuvia mielipaikoistaan opastaen toinen toisiaan.  

 

      Hakkarainen (2002, 166) selventää, että lähikehityksen muodostamisessa kyse 

on siitä, että opettaja systemaattisesti vähentää omaa osuuttaan ja samalla 

kuitenkin kannustaa lasta itsenäiseen suoritukseen. Aluksi haasteena on lapsen 

vastareaktion herättäminen. Kun tästä on selvät merkit olemassa, aikuisen tulisi 

alkaa vähentää omaa osuuttaan ratkaisemisessa. Jos aikuisen apu vedetään liian 

aikaisin pois, lapsi ilmaisee sen tavallisesti äänekkäästi. Jos taas aikuinen 

tarjoilee apuaan liiallisesti, lapsi vetäytyy tehtävästä. Tämän tutkimuksen 

joustavan koulunaloituksen toiminnoissa lapsi oppi esimerkiksi piirtämään 
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tietokoneella ensin aikuisen opastuksella, mutta vähitellen lapsi pystyi tekemään 

tehtävän yksin loppuun. Tällöin aikuisen ja lapsen välinen yhteinen toiminta 

tuotti oikean lopputuloksen eli lapsi oppi selviytymään yksin uudesta tehtävästä. 

 

      Yhteistoiminnallisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat lasten tulevaisuutta 

ajatellen erittäin tärkeitä taitoja oppia, koska yhteistyötä arvostetaan myös 

työelämässä. Tässä käsiteltävä joustava esi- ja alkuopetuskokeilu perustui 

päivähoidon ja koulun moniammatilliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. 

Koska itse työskentelin päiväkodissa, minua kiinnostivat mielipiteet ja 

kokemukset juuri päiväkodin henkilökunnan puolelta: Miten tieto- ja 

viestintätekniikka rakentuu kokeilussa osaksi joustavaa koulunaloitusta 

varhaiskasvatuksen näkökulmasta? Millaisia käytäntöjä ja kokemuksia 

kokeilussa syntyy? 

 

      Keskeisenä pyrkimyksenä on tavoittaa juuri ne päiväkodin esiopetusryhmien 

arkitodellisuuden tilanteet, jolloin on kyse joustavan koulunaloituksen 

toiminnoista. Arkielämän kuvaaminen on olennaista, koska se on osallistujille 

näkymätöntä, mutta tutusta asiasta voi tulla myös outoa, kiinnostavaa ja 

ongelmallistakin (Syrjälä & Numminen 1988, 80). 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Tapaus- ja toimintatutkimuksen lähtökohdat 

 
Tapaustutkimus kohdistuu tietyssä tilanteessa olevaan yksilöön, ryhmään tai 

instituutioon. Siinä on kyse yksittäisen tapauksen intensiivisestä kuvauksesta ja 

ymmärtämisestä. Tapaustutkimus tapahtuu todellisessa tilanteessa. (ks. Syrjälä 

& Numminen 1988, 5-8.) Tämä tapaustutkimus on yksittäisestä joustavan esi- ja 

alkuopetuksen kokeilusta, joka toteutettiin tieto- ja viestintätekniikan 

välityksellä.  Tutkimus kohdistuu joustavan koulunaloituksen opetusjärjestelyyn 

ja esiopetusryhmän henkilökunnan kokemuksiin siitä lasten kanssa. Tavoitteena 

on kuvata ja ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä joustavassa 

koulunaloituksessa. 

       

      Tämä tutkimus on tapaustutkimusta myös siksi, koska mukana on vain kaksi 

havaintoyksikköä: kahden eri päiväkodin esiopetusryhmien henkilökunta. Nämä 

yksiköt ovat tutkimusaiheeni kannalta mahdollisimman tyypillisiä ja edustavia, 

sillä joustavaa koulunaloitusta ei ole tehty Tampereella missään muualla tieto- 

ja viestintätekniikan välityksellä.  

 

      Toimintatutkimuksen tekijä kuuluu Heikkisen ym. (2008, 10) mukaan 

henkilökohtaisesti siihen sosiaaliseen yhteisöön, jota hän tutkii. Olen 

toimintatutkija, koska työskentelin toisessa tutkimuspäiväkodissa esiopettajana 

ja olin itse mukana joustavassa esi- ja alkuopetuskokeilussa. Koska toimin 

tutkimusyhteisössä yhtenä jäsenenä, tein osallistuvaa toimintatutkimusta. Kun 

tutkijan hyveinä on pidetty perinteisesti ulkopuolisuutta ja objektiivisuutta, 

toimintatutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, eikä hän edes oleta olevansa 

ulkopuolinen (Heikkinen  ym. 2008, 19). 

 

      Toimintatutkimus on yleisnimitys sellaisille lähestymistavoille, joissa 

tutkimuskohteeseen pyritään tavalla tai toisella vaikuttamaan. Tällöin 
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perinteinen näkemys tutkimuksen objektiivisuudesta ei toteudu, sillä tutkija ei 

pyri havainnoimaan kohdettaan sitä häiritsemättä. Tutkivassa toiminnassa ovat 

kaikki osallistujat mukana, ja tutkija on osa tutkimuskohteestaan. (Eskola & 

Suoranta 1998, 128–130.) Toimintatutkijana palvelen mahdollisesti joustavan 

koulunaloituksen kehittymistä tällä tutkimuksella. 

 

 

      Toimintatutkimusta on pidetty hermeneuttisena prosessina, jossa tutkija 

muodostaa tuloksensa päättelemällä. Päättelyn tunnetuimpiin muotoihin kuuluu 

induktio, jossa yksittäisten tapausten perusteella päätellään yleisiä lakeja tai 

sääntöjä. Toimintatutkimukselle on ominaista, että uutta tietoa johdetaan usein 

havainnoista käsin. (Heikkinen ym. 2008, 88–89.) Tutkimuksessani tein 

havainnointia ja haastatteluja, ja näiden yksittäisten tapausten perusteella 

muodostuvat tutkimukseen sekä teoreettinen viitekehys että yleiset ”lait”.  

 

      Toimintatutkimus on enemmän kuin metodi. Se on asenne. 

Tutkimusmenetelmät ovat tiedon hankkimisen välineitä, olipa motiivina 

tieteellinen uteliaisuus tai halu kehittää toimintaa. Toimintatutkimuksessa 

ajatellaan, että myös tavallisen ihmisen tieto on arvokasta ja arkisestakin 

toiminnasta syntyy tietoa kokonaisvaltaisesti ilman erityisiä tutkimusmetodeja 

tai perinteitä. Toimintatutkijan on hyvä luottaan siihen, että tutkimusmenetelmät 

löytyvät järkeä käyttämällä ja pitämällä silmät ja korvat auki. Hänen on vain 

osattava kysyä järkeviä kysymyksiä tutkimuskohteeltaan. (Heikkinen ym. 2008, 

201.) 

 

               Tämä tapaus- ja toimintatutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Kiinnostukseni 

kohteena ovat kokeilussa mukana olevien varhaiskasvattajien kokemukset ja 

elämykset, ja tämäntyyppisiä tuloksia voi saada paremmin kvalitatiivisten 

menetelmien kautta.   Tutkimusmenetelminä olivat laadulliselle tutkimukselle 

ominaiset metodit: teemahaastattelut esiopetusryhmien henkilökunnalle 

(kahdesta eri päiväkodista haastateltavia oli viisi (5) työntekijää), tutkijan 

kenttäpäiväkirja ja osallistuva havainnointi kaikesta joustavan 

koulunaloitukseen liittyvästä toiminnasta  
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      Haastattelu vaatii luottamusta ja kunnioitusta, jotta haastateltava antaisi 

totuudenmukaisen vastauksen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 98). Tällaisen 

ilmapiirin sain luotua helposti, koska tunsin haastateltavat jo ennalta 

työtovereina. Haastattelujen validiteettia vahvistaa se, että haastattelut tein itse 

ja nauhoitin ne. Hirsjärvi & Hurme (2000, 135) painottavat, että mitä syvempi 

dialogi haastattelijan ja haastateltavan välillä on ollut, sitä rikkaampi on myös 

kertynyt materiaali ja muu muistiin tallennettu aines. Haastatteluihin 

osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Raportoinnissa en paljasta 

haastateltavien nimiä. Vakuutin haastateltaville, että kaikki mitä he minulle 

kertovat, on luottamuksellista tietoa. 

      Vilkan (2007, 14) mukaan havainnointi on luotettavaa, kun se tehdään 

luonnollisessa ympäristössään. Koska toimin yhtenä esikoulun opettajana 

kokonaisen lukuvuoden 2011–2012, pystyin tekemään osallistuvaa 

havainnointia ja kenttäpäiväkirjamerkintöjä tutkimuskohteen luonnollisessa 

ympäristössä. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

      Kvalitatiivisella tutkimuksella ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään 

kuvamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa 

tulee korostaa sitä keskeistä piirrettä, että tarkoitus ei ole ainoastaan kertoa 

aineistosta, vaan pyrkiä rakentamaan siitä teoreettisesti kestäviä näkökulmia. 

Edellä mainitusta syystä on tärkeä kerätä vain rajattu laadullinen aineisto ja 

pyrkiä kehittämään alusta lähtien teoreettista herkkyyttä kohdeilmiöstä. (Eskola 

& Suoranta 1998, 61–62.) Rajatun laadullisen aineiston keräsin haastattelemalla 

vain viittä ”avainhenkilöä”. Nämä henkilöt olivat ne kahden päiväkodin 

esikouluryhmien aikuiset, jotka olivat mukana joustavan koulunaloituksen 

kokeilussa. Haastatteluja täydentää tutkijan oma havainnointi toiminnasta. 

      Kvalitatiivinen tutkimus koostuu samoista vaiheista kuin muunkin tyyppinen 

tutkimus: tutkimussuunnitelma, aineistonkeruu valituilla menetelmillä, tulosten 

analyysi, tulkinta ja tutkimuksen raportointi. Eskolan & Suorannan (1998, 16) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa avoin tutkimussuunnitelma korostaa 

tutkimuksen vaiheiden kietoutumista yhteen.  Koska kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on kysymys empiirisen ilmiön tutkimisesta, on laadullisia 
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menetelmiä pidettävä työkaluina ja korostettava kohdeilmiön käsitteellisen 

pohdinnan merkitystä (Eskola & Suoranta 1998, 14). Juuri tämä 

tutkimusaineiston tulkinta ja pohdinta ovat laadullisen tutkimuksen eniten aikaa 

vievä ja mahdollisesti vaikein vaihe, joten tutkijan kannattaa suunnitella tähän 

vaiheeseen paljon aikaa. 

      Laadullisessa tutkimuksessa hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei 

ole lukkoonlyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai 

tutkimustuloksista (Eskola & Suoranta 1998, 19). Toisaalta toimintatutkijalle, 

joka on jo mukana tutkimuskohteen toiminnassa, tällainen hypoteesittomuus voi 

olla haastavaa ja hankalaakin.   Eskola & Suoranta (1998, 52) korostavat, että 

tutkijan kannattaa monesti pysähtyä pohtimaan, mitä oikeastaan ollaan 

tutkimassa -vaikutuksia vai merkityksiä - ja mihin teoriaperinteeseen ollaan 

nojaamassa. Uskon, että minun toimintatutkijana on pysähdyttävä ja kysyttävä 

itseltäni edellä mainittuja kysymyksiä yhä uudelleen ja uudelleen tutkimuksen 

kuluessa. Vaikka pyrin tekemään tutkimusta avoimin mielin, esioletukseni on, 

että päivähoidon henkilökunta on kokenut kokeilun melko työlääksi, koska se 

on ollut uudenlaista toimintaa esikouluun.  

 

 

      3.2 Tutkimuskohteiden esittely 
 

      3.2.1 Tapausyksiköiden kuvaus 

 

 

      Tämän tutkimuksen tapausyksiköt olivat kaksi esiopetusryhmää kahdesta 

tamperelaisesta päiväkodista. Päiväkodit ja niiden naapurikoulu pääsivät vuonna 

2008 mukaan Tampereen kaupungin joustavan esi- ja alkuopetuksen 

hankkeeseen. Tämän tutkimuksen haastateltavien mukaan ensiksi vain toinen 

päiväkodeista oli halukas lähtemään mukaan hankkeeseen koulun kanssa, mutta 

jollei myös naapuripäiväkoti olisi lähtenyt mukaan, niin kaikkien näiden kolmen 

yksiköiden mukanaolo olisi peruuntunut. Molemmat päiväkodit myöntyivät 

mukaan hankkeeseen. Koululla ja sen yhteistyöpäiväkodeilla oli jo ennen 
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hanketta pitkä ja tavoitteellinen yhteistyöperinne, joten hanke toi näiden välille 

tulosten mukaan lisää yhteistä toimintaa ja tieto- ja viestintätekniikan käytön..   

 

      Kaikki muut hankkeessa mukana olleet yksiköt sijaitsivat konkreettisesti 

samassa pihapiirissä, mutta tämän tutkimuksen päiväkodit ja niiden 

yhteistyökoulu sijaitsivat fyysisesti noin kilometrin säteellä toisistaan. Tämä 

yksiköiden sijainti toisista erillään oli alusta lähtien erityinen haaste puhtaalle 

joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminnalle. Puhtaan joustavan 

koulunaloituksen tarkoituksena on muun muassa huomioida yksittäisen lapsen 

oppimisvalmiudet koulunkäynnin aloittamisessa ja opetusjärjestelyissä. Tähän 

pohjautuen lapsen tulisi voida vaihtaa luokkaa yksilöllisesti ja joustavasti. 

Samassa kiinteistössä esimerkiksi ryhmä esikoululaisia voisi siirtyä seuraamaan 

jotakin koulun ensimmäisen luokan äidinkielen tuntia. Mutta 

tutkimusyksiköissäni joustava luokan vaihto ei ollut lainkaan mahdollista. 

 

      Tämän tutkimuksen yhteistyöyksiköiden henkilökunta mietti jopa noin vuoden 

verran, mitä joustava esi- ja alkuopetuskokeilu tarkoittaisi heidän kohdallaan, 

koska ne eivät sijainneet lähekkäin. Lopulta heille tuli ajatus, että hankkeen 

rahoituksella kustannettaisiin jokaiseen yksikköön tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödyntävä toimintaympäristö. Nämä tekniset laitteet mahdollistavat sähköisen 

yhteydenpidon, jonka avulla joustavaa koulunaloitusta toteutetaan. 

Tapauskohteissa tavoitteiksi rakentuivat koulun tutuksi tekeminen tieto- ja 

viestintätekniikan avulla, yhteisöllisten arvojen välittäminen lapsille ja 

mediakasvatus.  

 

      Tieto- ja viestintätekniikan laitteet saapuivat päiväkoteihin syksyllä 2009. 

Molempiin päiväkoteihin hankittiin kannettava tietokone, taulutelevisio, 

webkamera, skanneri-tulostin, kuulokkeet ja digitaalikameroita. Ensimmäinen 

joustavan koulunaloituksen videoyhteys yksiköiden välillä oli vasta 

alkuvuodesta 2010, koska edellinen syksy kului laitteitten asentamisessa ja 

toimiviksi saamisessa.  
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      3.2.2 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

 

      Tämän tutkimuksen havainnoinnin kohteena oli sen esikoulun lapsiryhmän 

toiminta, jossa myös itse työskentelin opettajana. Ryhmässä oli tällöin 

toimintavuotena 2011–12 yhteensä 26 lasta. Esikoulutoimintaa tehtiin kuitenkin 

kahdessa ryhmässä eli 13 lapsen ryhmissä. Joskus webkameran edessä oli vain 

muutama lapsi kerrallaan, mutta yleisimmin joustavan koulunaloituksen 

videotapaamisissa oli paikalla 13 lapsen ryhmä. Havainnoin vain toimintaa, 

jossa kyse oli joustavan koulunaloituksen hetkistä. Tähän havainnointiin sain 

luvan lasten huoltajilta. Ennen tutkimuksen aloittamista lähetin heille lasten 

mukana lupakirjeen. Kukaan huoltajista ei kieltänyt havainnointia.   

 

      Haastattelujen kohdejoukkona oli molemmista päiväkodista esikouluryhmän 

henkilökunta. Vain yksi työntekijä ei suostunut haastateltavaksi, joten 

haastattelin viittä (5) varhaiskasvattajaa. Kaikki haastateltavani olivat naisia. 

Neljä heistä oli lastentarhanopettajia ja yksi lastenhoitaja. Yhden haastattelun 

tein puhelimen välityksellä. Neljä muuta haastattelua tein päiväkodeilla kahden 

kesken pienessä huoneessa. Kaikki haastatteluhetket olivat rauhallisia ja 

leppoisia. Yksi haastattelu kesti keskimäärin puoli tuntia. Keskeytyksiä ei tullut 

muuten kuin yhteen tilanteeseen, kun haastateltavalla soi puhelin. 

 

      Vain yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki olivat työskennelleet 

päivähoitoalalla samassa ammatissa jo monia vuosikymmeniä. Kenelläkään ei 

ollut muuta ammattia kuin joko lastentarhanopettaja tai lähihoitaja. Vain yksi 

haastateltavista oli tullut mukaan joustavan esi- ja alkuopetuksen hankkeeseen 

vasta syksyllä 2011. Kaikki muut neljä olivat olleet mukana hankkeessa alusta 

lähtien, vuodesta 2008. 

 

      Jokainen haastateltava käytti päivittäin sekä töissä että vapaa-ajallaan tieto- ja 

viestintätekniikkaa. Kaikilla oli hallinnassa perustaidot. Jokainen haastateltava 

käytti sähköpostia. Skype- ja Facebook-ohjelmat olivat käytössä suurimmalla 

osalla haastateltavista. Kuvankäsittelyohjelmaa mainitsi käyttävänsä kaksi 
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haastateltavaa. Kokeilussa käytettävää videoneuvotteluohjelmaa haastateltavat 

olivat käyttäneet vain työpaikalla.  

 

      Tässä tutkimuksessa päämääränä on selvittää varhaiskasvattajien kokemukset ja 

ajatukset joustavasta esi- ja alkuopetuskokeilusta tieto- ja viestintätekniikan 

välityksellä. Kartoitin ja kuvaan näitä kokemuksia, mutta pyrin myös 

rakentamaan tulkintaa mielipiteiden ja tutkimusvuoden aikana tekemäni 

havainnoinnin pohjalta. Tutkimuskohteiden valintaan vaikutti ensinnäkin se, 

että kokeilu tieto- ja viestintätekniikan välityksellä on ainutkertainen tapa 

toteuttaa hanketta Tampereella ja toiseksi se, että sain itse työskennellä 

tällaisessa kokeilussa mukana.  

 

 

 

      3.3 Tutkimusmetodit 
 

 

      3.3.1 Teemahaastattelu 

 

  

      Kun haluamme ymmärtää, miksi ihmiset toimivat havaitsemallamme tavalla tai 

miten he arvottavat tapahtumia, luonnollisinta on haastatella heitä. Haastattelu 

perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen. Se on keskustelu, jolla on tarkoitus. 

Haastattelukysymykset saavat alkunsa tutkimusongelmasta ja 

haastatteluaineiston tuloksiin sisältyy aina tutkijan tulkintaa. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 11–12.)  

 

      Haastateltavia valittaessa olisi suotavaa, että heillä olisi suhteellisen 

samanlainen, ainakin sen hetkinen kokemusmaailma. Tällöin haastateltavat 

omaisivat tutkimusongelmasta tekijän tietoa ja olisivat vielä itsekin 

kiinnostuneita tutkimuksesta. (Eskola & Suoranta 1998, 65- 66.) Haastattelin 

ainoastaan niin sanottuja avaintiedonantajia eli niitä päiväkodin 

varhaiskasvattajia, jotka käyttivät tieto- ja viestintätekniikkaa joustavan 
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koulunaloituksen toiminnassa. Tällöin oletan, että he olivat kiinnostuneita myös 

tutkimuksesta.  

 

 

      Haastattelun etuihin kuuluu muun muassa se, että jo itse haastattelutilanne luo 

tutkijalle hyvän mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa. Siinä voi saada 

selville myös vastausten takana olevia motiiveja, sillä ei-kielelliset vihjeet 

saattavat auttaa ymmärtämään vastauksia. Haastattelussa jokin epäselvä asia 

voidaan ottaa aina uudelleen esille, kun taas esimerkiksi havainnoitaessa 

tapahtumat ovat ainutkertaisia. Haastattelussa voi käsitellä myös menneisyyttä, 

kun taas havainnointi koskee aina nykyisyyttä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–

38.) 

 

      Tässä tutkimuksessa käytän teemahaastattelua eli tällöin teemat takaavat sen, 

että puhun jokaisen haastateltavan kanssa samoista asioista. Teemahaastattelu 

on muodoltaan niin avoin, että siinä vastaaja pääsee puhumaan 

vapaamuotoisesti. Tällöin kerätyn materiaalin voi katsoa edustavan vastaajien 

puhetta itsessään. Teemat muodostavat samalla konkreettisen kehikon, jonka 

avulla aineistoa voi lähestyä jotenkin jäsentyneesti.  (Eskola & Suoranta 1998, 

88.) 

 

      Haastattelun haittoihin kuuluu muun muassa se, että se voi viedä melko paljon 

aikaa. Sen luotettavuutta heikentää haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti 

suotavia vastauksia, ja siinä voi saada myös tutkimusaiheen kannalta 

epärelevanttia materiaalia. Haastattelussa ei voi taata samaa anonymiteettia kuin 

esimerkiksi lomakkeilla kerätyssä tiedossa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–38.) 

Koska minulla on haastateltavana vain kahden päiväkodin viisi työntekijää, 

anonymiteetin turvaamiseksi en voi julkaista tutkimuksessani haastateltavien 

nimiä tai muita tunnistetietoja. Haastattelutilanteessa minun tehtävänä on pysyä 

tiukasti tutkimusteemoissa, jotta jo ennalta tuntemani työtoverit eivät ala puhua 

minulle tuttavallisesti muista asioista.  

       

      Hirsjärvi & Hurme (2000, 96–97) muistuttavat, että haastattelijan on toimittava 

asiallisesti, tehtäväkeskeisesti, osoittaa kiinnostuvuutta ja luottamuksellisuutta, 
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mutta ei olla kuitenkaan auktoriteetti vaan osallistuva ja tutkiva haastattelija. 

Mitä syvempi dialogi haastattelijan ja haastateltavan välillä on ollut, sitä 

rikkaampi on myös kertynyt materiaali ja muu muistiin tallennettu aines. Kun 

tutkija tekee itse haastattelun, hän voi jo haastatellessaan tehdä havaintoja 

ilmiöistä niiden toistuvuuden tai jakautumisen perusteella eli oikeastaan 

analyysi alkaa usein jo haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135–

138.)  

 

      Haastattelujen validiteettia vahvistaa se, että tein haastattelut itse ja nauhoitin ne 

haastateltavien suostumuksella. Haastatteluihin osallistuminen perustui 

vapaaehtoisuuteen ja kaikki, mitä he minulle kertoivat, on luottamuksellista 

tietoa. Haastattelu vaatii luottamusta ja kunnioitusta, jotta haastateltava antaisi 

totuudenmukaisen vastauksen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 98). Haastatteluissa 

koin saavani luottamuksen puolelleni, koska haastateltavat itse jopa sanoivat 

jossain vaiheessa haastattelua, että ”tämänhän voin tietty kertoa sulle ihan 

luottamuksella”. Kunnioituksen tutkimustani kohtaan koin myös saavani, sillä 

tutkimuksen aihe oli meille kaikille työn puolesta yhteinen. 

 

  

 

      3.3.2 Havainnointi 

 

 

      Havainnointiin perustuva etnografisen ja toimintatutkimuksen edellytys on, että 

havainnointi tehdään aina siinä asiayhteydessä, kontekstissa, jossa se ilmenee. 

Havainnoinnin tulee olla tietoista tarkkailua. Laadullisissa 

tutkimusmenetelmissä on tyypillistä osallistuva havainnointi. Tämäntyyppinen 

havainnointi tarkoittaa, että tutkija osallistuu tutkimuskohteensa toimintaan 

kohteen ehdoilla ja yhdessä sen jäsenten kanssa. Tämä edellyttää, että tutkija 

pääsee sisään tutkittavaan yhteisöön. (Vilkka 2007, 37- 44.) Koin olevani sisällä 

tutkittavassa yhteisössä, koska olin tutkimuskohteena olevassa kokeilussa 

mukana yhtenä työntekijänä.  
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      Koska toimin toisen esikoulun opettajana syyslukukauden 2011 ja 

kevätlukukauden 2012, pystyin tekemään osallistuvaa havainnointia ja 

kenttäpäiväkirjamerkintöjä tutkimuskohteen luonnollisessa ympäristössä. Tämä 

lisää tutkimuksen luotettavuutta. (vrt. Vilkka, 2007, 14.) 

      Tutkimushavainnointi on ihmisen kokonaisvaltaista ja tietoista ilmiöiden, 

asioiden ja tapahtumien aistimista suhteessa siihen, missä ne ilmenevät. 

Tietoinen havainnointi on tutkijan huomion suuntautumista koko 

tutkimuskohteeseen. Silvermanin (2001) mukaan havainnointia käyttävän 

tutkijan on suunnattava mielenkiintonsa kaikkeen, mitä tutkimuskohteen jäsenet 

ovat tuottaneet toiminnallaan ja tutkijan tulee edistää omaa ymmärrystä 

tutkimuskohteesta (ks. Vilkka 2007, 21). Grönfors (1985) painottaa, että 

havainnointitutkijan on opittava tutkimuskohteen kieli, ajattelutapa ja 

käyttäytymistä koskevat arjen rutiinit. Tutkittavan ja tutkijan tulisi ymmärtää 

toisiaan ja heillä tulisi muodostua tutkimuksen kannalta merkittävä 

vuorovaikutussuhde (ks. Vilkka 2007, 74). Nämä edellä mainitut 

havainnointitutkijan ominaisuudet täyttyivät kohdallani, koska vietin 

tutkimuskentällä kokonaisen vuoden ollen mukana kokeilussa.  

      Vilkan (2007, 78) mukaan havainnoijan tärkeimmät kysymykset havainnoinnin 

tuottamisessa, yhdistämisessä ja tulkitsemisessa ovat mitä, miten, kuinka ja 

miksi. Alasuutari ym. (1994) esittää, että laadullisessa tutkimusmenetelmässä 

aineiston rajaaminen tapahtuu niin, että tutkija suuntaa havainnot tiettyihin 

asioihin ja analysoi tuotettuja havaintoja tietystä teoreettisesta viitekehyksestä. 

Täten laadullisen aineiston analyysi tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin 

havaintojen yhdistäminen eli pelkistäminen ja sitten tulosten tulkinta eli 

arvoituksen ratkaiseminen. Parhaassa tapauksessa nämä nivoutuvat toisiinsa. 

(ks. Vilkka 2007, 81).  

 

      Tutkimuksen tavoitteena on yleinen tieto, mutta Alasuutarin ym. (1994) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on myös paikallinen selittäminen kuten 

kaikessa ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Ihmisen toiminta on aina 

kulttuurisidonnaista ja historiallista. (Vilkka 2007, 93- 94.) Tutkijan on 

osoitettava tulosten pätevyys ja yleisyys tutkimustekstillä ja tutkimusprosessinsa 
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täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, miten onnistuneesti 

tutkija on kyennyt tutkimuksessaan käsitteellistämään tutkimuskohteen jäsenten 

kokemukseen perustuvat kuvaukset. (Vilkka 2007, 96–97.)  

 

      Grönfors (1985) muistuttaa, että osallistuvalla havainnoinnilla tehdyt 

tutkimukset ovat henkilökohtaisia tutkimuksia, sillä ne perustuvat aina tutkijan 

ja tutkittavien vuorovaikutukseen, johon liittyy myös erilaisia tunteita (ks. 

Vilkka 2007, 109). Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija joskus osallistuu 

toimivana yksilönä aitoihin luonnollisiin kenttätilanteisiin, joskus taas tutkija 

tekee ulkopuolisena henkilönä havaintoja. Monesti tutkijan toiminta on jotain 

näiden kahden edellä mainitun tyypin väliltä. Osallistuvassa havainnoinnissa 

vuorovaikutus tapahtuu varsin pitkälle tutkittavien, havainnoitavien henkilöiden 

ehdoilla. Havainnointi on hyvin subjektiivista ja inhimillistä toimintaa.  (Eskola 

& Suoranta 1998, 100–103.)  

 

      Kenttäpäiväkirjaa pidin aina, kun esikoulun toiminta tapahtui joustavan 

koulunaloituksen puitteissa tai kun osallistuin hankkeen palavereihin. Olen 

kirjannut kentällä tapahtuvia asioita ja omia tuntemuksiani, koska 

toimintatutkijana olin jatkuvassa dialogissa tutkimuskohteeni kanssa. Toisaalta 

haastatteluja tehdessäni minulla oli tunne, että tiedän ”liikaa” 

tutkimuskohteesta. Mutta sitten yritin tyhjentää mieleni ja paneutua 

kysymyksiin jälleen avoimin mielin ja tutkijan innokkuudella. 

 

 

 

     3.4 Tutkimuksen analyysi ja tulkinta 

 

 

      Tutkimusaineiston analyysi voi olla teoria- tai aineistolähtöinen. Kun aineistoa 

analysoidaan aineistolähtöisesti ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia, tai 

vaikka niitä olisikin, Eskola & Suoranta (1998, 153) muistuttavat, että 

olettamusten ei anneta häiritä aineistosta itsestään nousevia teemoja. 

Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka 
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tutkimustekstissä näkyy niiden lomittumisena toisiinsa (Eskola & Suoranta 

1998, 176).  

      Tämän tutkimuksen analyysi on aineistolähtöinen. Eskolan & Suorannan (1998, 

19) mukaan aineistolähtöinen analyysi on tarpeellista varsinkin silloin, kun 

tarvitaan perustietoa jonkin tietyn ilmiön olemuksesta. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on juuri kuvata ja ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä 

joustavassa koulunaloituksessa. Analyysin tuloksena on tarkoitus saada 

perustietoa siitä, miten tieto- ja viestintätekniikka rakentuu kokeilussa osaksi 

joustavaa koulunaloitusta varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Pyrkimyksenä on 

myös saada selville, millaisia käytäntöjä ja kokemuksia kokeilussa syntyy. 

      Aineiston analysoinnissa käytän laadulliseen tapaustutkimukseen soveltuvaa 

analyysiä, jonka tärkein piirre on merkityksen tulkinta ja pohdinta (Eskola & 

Suoranta, 1998). Ennen merkityksen tulkintaa ja pohdintaa litteroin haastattelut 

ja yhdistän vastaukset teemoittain ja toistuvuuden perusteella. Tämä on tulosten 

pelkistämistä. Tätä raporttia tehdessä tulkitsen näitä tuloksia ja pohdin 

johtopäätöksiä tutkimuskysymysten pohjalta. Teoreettinen viitekehykseni 

muodostuu aineistosta ja tutkimuksen etenemisestä.  

 

      Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Aineisto tiivistetään kadottamatta sen 

sisältämää informaatiota. Haastattelussa ensin haastateltava tekee oman 

tulkintansa, tutkija toisen asteen tulkintansa käsitellessään aineistoa ja 

kolmannen tulkintansa raporttia muokatessaan. Analyysissa onkin syytä 

muistaa, että teksti on aina versio tai eräs näkemys aiheeseen. (Eskola & 

Suoranta 1998, 138–143.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 36 

      3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

 

      3.5.1 Eettisyys 
 

 

      Sain tutkimusluvan Tampereen kaupungilta. Päiväkotien johtajilta sain 

suostumuksen haastatella työntekijöitä. Lähetin lupakirjeen lapsiryhmän 

havainnoinnista kaikessa joustavan koulunaloitukseen liittyvässä toiminnassa 

sen esikouluryhmän vanhemmille, joiden lasten kanssa työskentelin. 

Havainnoin siis vain lapsiryhmän toimintaa, en ketään yksittäistä lasta erikseen. 

Kukaan vanhemmista ei kieltänyt havainnointia.  

 

      Varhaiskasvattajien osallistuminen haastatteluihin oli täysin vapaaehtoista. 

Kysyin suostumusta etukäteen ja samalla ilmoitin nauhurin käytöstä. Eskola & 

Suoranta (1998, 57) muistuttavat, että tutkijan ei tule luvata enempää kuin hän 

pystyy käytännössä täyttämään. Lupasin haastateltaville, että käytän annettuja 

tietoja vain tutkimustarkoitukseen ja että tietojen käsittelyssä täyttyvät kaksi 

tutkimuksen tärkeintä piirrettä: luottamuksellisuus ja anonymiteetti. 

Raportoinnissa en paljasta haastateltavien nimiä tai muita tunnistetietoja. 

Vakuutin haastateltaville, että kaikki, mitä he minulle kertovat, on 

luottamuksellista tietoa.  

 

      Eettisesti toimivan tutkijan tulee arvioida, onko tutkittavia mahdollista tunnistaa 

tekstistä tai aiheutuuko tutkimuksesta heille haittaa. Tutkittaville kannattaa 

antaa mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat kohdat raporteissa. (Heikkinen 

ym. 2008, 158.) Tutkimukseni teosta teen lopulta julkisen ja tieteellisen 

raportin, mikä on myös eettisesti toimivan tutkijan perusominaisuuus. 

 

 

      Ihmistutkimuksen tärkeimpiä eettisiä periaatteita ovat Hirsjärven & Hurmeen 

(2000, 20) mukaan informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus ja 

yksityisyys sekä ekologinen validius. Viimeisin periaate tarkoittaa, että tutkimus 
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on siellä, missä ihmiset elävät arkielämäänsä. Nämä kaikki periaatteet täyttyivät 

tutkimuksessani. 

 

 

 

3.5.2 Validiteetti ja reliaabelius 

 

 

      Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän ja tutkimuskohteen 

yhteensopivuutta: miten menetelmä sopii juuri sen ilmiön tutkimiseen, jota sillä 

on tarkoitus tutkia. Reliabiliteetin eli toistettavuuden avulla arvioidaan tulosten 

pysyvyyttä ja alttiutta satunnaisvaihtelulle. Toimintatutkimuksen validiteetin 

tekee hankalaksi se, että tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta. Tämän 

tulkinnan vuoksi on mahdotonta tavoittaa ”todellisuutta”, johon väitteitä 

verrataan. Toimintatutkimuksen reliabiliteetti taas on mahdoton, koska siinä 

pyritään muutokseen eikä niiden välttämiseen, joten saman tuloksen 

saavuttaminen uusintamittauksilla on sen pyrkimysten vastaista. (Heikkinen ym. 

2008, 147–148.)  

 

      Reliaabeliuden ja validiuden käsitteet perustuvat sille ajatukselle, että tutkijan 

pitäisi päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen. 

Kun tutkimuksessa on käytössä haastattelu, voi olla viisasta luopua näiden 

termien käytöstä.  Esimerkiksi Holstein ja Gubrium (1995) toteavat, että ”ei 

voida olettaa, että yhdessä tilanteessa annetut vastaukset toistavat toisessa 

tilanteessa annettuja, koska nämä ovat peräisin eri tuottamisolosuhteista”. Eli 

haastattelussa saadut vastaukset ovat aina ainutkertaisia, jonkun subjektiivisia 

kokemuksia. Täten edellä mainittujen käsitteiden käyttöön laadullisessa 

tutkimuksessa tulisi suhtautua ainakin tietyn varauksin.  (ks. Hirsjärvi & Hurme 

2000, 185–186.) 

 

      Tutkimuksessa on pyrittävä siihen, että se paljastaa tutkittavien käsityksiä ja 

heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista. Tämän tulee tapahtua 

tietoisena siitä, että tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon jo tietojen keruuvaiheessa 

ja että kyse on kuitenkin tutkijan tulkinnoista, johon tutkittavien käsityksiä 
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yritetään sovittaa. Laadullista aineistoa analysoitaessa reliaabeliuden vaatimus 

koskee pikemminkin tutkijan toimintaa: kuinka luotettavaa tutkijan analyysi 

materiaalista on ja kuinka hyvin tulokset heijastavat tutkittavien 

ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.) 

 

      Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen 

myöntäminen, että tutkija on keskeinen tutkimusväline. Pääasiallisen 

luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi 

koskee koko tutkimusprosessia. Grönforsin (1982) mukaan perinteinen 

pätevyys- eli validiteettikäsite jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. 

Sisäisellä viitataan tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen 

sopusointuun.  Näiden pitää olla loogisessa suhteessa keskenään. Ulkoisella 

validiteetilla tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston 

välisen suhteen pätevyyttä eli kun tutkimushavainto kuvaa tutkimuskohteen 

täsmälleen sellaisena kuin se on. Aineiston tulkinnan sanotaan olevan reliaabeli 

silloin, kun tulkinta ei sisällä ristiriitaisuuksia. (ks. Eskola & Suoranta 1998, 

211- 214.)  

  

      Ihmistutkimuksessa todellisuus on sosiaalisesti konstruoitu. Täten emme voi 

koskaan tavoittaa ehdotonta totuutta, koska kyse on aina meidän subjektiivisesta 

tulkinnastamme todellisuudesta. Tutkija itse on osa sosiaalista todellisuutta ja 

siten osa tutkimusprosessia. Tutkijan on kiinnitettävä huomiota siihen, että 

ihmistä koskeva tutkimus tutkii merkityksiä, jossa tulkinta ja ymmärtäminen 

ovat keskeisiä menetelmiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 17–19.) Silti tutkijan tulee 

muistaa, että  

                          

                           ” tutkimus on parhaimmillaan luovaa toimintaa, 

                            jossa sovelletaan erilaisia tekniikoita 

                           oman järjen varassa ilman toisen johdatusta.” 

                                                        (Heikkinen ym. 2008, 201.) 
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

 

         Joustava esi- ja alkuopetuskokeilu toi mukanaan tutkimusyksiköihin 

merkittävimpänä muutoksena erilaisten mediavälineitten käytön ja mukaanoton 

esikoulun arkeen. Koska laitteet oli saatu, niitä on myös hyödynnetty 

toiminnassa. Kokeilu lisäsi jo ennestään hyvää ja antoisaa yhteistyötä koulun ja 

päiväkotien välillä. Koulu on tulosten mukaan tullut vielä enemmän 

lähemmäksi päiväkotien aikuisia ja lapsia. Eräs haastateltava kuvaa tieto- ja 

viestintätekniikan ujutetun osaksi esikoulun arkea: 

 

     ”kun on toi esiopetuksen se vuosisuunnitelma, nykyisin lukuvuosisuunnitelma, ja 

kun on koulun kanssa sitä yhteistyötä, se on tietty runko mitä pitää eskarissa 

tehdä ja toteuttaa, et tää piti ikään kuin vaan ujuttaa sinne väliin, et 

joustavaakin tapahtuu joka kuukausi, ja tällön ihan tarkotus, tavallaan niinku 

yks lisäohjelma sinne, koko sinne suunnitelmaan” (H 5) 

   

      Joustava esi- ja alkuopetushanke alkoi Tampereella vuonna 2008.  

Tutkimuskohteissa ensimmäinen vuosi hankkeesta meni suunnitteluun ja sen 

pohtimiseen, mitä kokeilu voisi heidän tapauksessaan tarkoittaa. Lopulta 

kokeilu päätettiin toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Jotta 

tarvittavat laitteet saatiin anottua ja loppujen lopuksi asennettua kaikkiin 

yksiköihin, oli seuraavasta lukuvuodesta kulunut jo syksy. Vasta 

kevätlukukautena 2010 oli ensimmäisen nettivideoyhteyden aika koulun ja 

päiväkotien välillä. Ensin aikuiset pitivät keskenään videotapaamisen ja sitten 

oli lasten vuoro. Nettitapaamisissa lapset esittelivät itsensä ja kysyivät toisiltaan 

sekä koulu- että esikouluelämästä. Lukuvuosi 2011–12, jonka itse toimin yhtenä 

esikoulun opettajana, oli joustavan koulunaloituksen toiminnassa kolmas vuosi. 

Vaikka hanke päättyi vuoden 2011 lopussa, keväällä 2012 tehtiin jo valmiiksi 

suunnitellut toiminnat loppuun. 
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       4.1 Kokeilussa rakentuneita käytäntöjä 

 

Seuraavaksi esittelen kokeilussa rakentuneita käytäntöjä, joita tutkimani 

päiväkotien esiopetusryhmät tekivät yhdessä koulun alkuopetuksen kanssa 

joustavan koulunaloituksen merkeissä:  

Syksyisin toimintakauden alkaessa päiväkotien ja koulun välillä pidettiin sekä 

lasten että aikuisten nettitapaamisia. Tällöin lapset ja aikuiset esittelivät itsensä 

toisille webkameran edessä. Kaikki tulivat toisilleen tutuiksi televisioruudun 

kautta.  

      Nettitapaamisten lisäksi oli muutakin toimintaa. Esimerkiksi esikoululaiset 

saivat ottaa ensin itse digitaalikameralla kuvia lähiympäristöstä. Aikuinen siirsi 

kuvat tietokoneelle, joista lapset valitsivat itselleen kolme mieluisinta kuvaa. 

Valitut kuvat aikuinen siirsi Word-ohjelmaan, ja kirjoitti kuvista sadun lapsen 

kertomana. Tässä sadutuksessa aikuinen kirjaa lapsen tarinan mitään 

muuttamatta tai korjaamatta. Lopuksi aikuinen lukee tarinan omin äänenpainoin 

kertojalle, joka saa muuttaa sitä, mikäli haluaa. Näin tarina on juuri sellainen 

kuin lapsi itse on sen halunnut olla.  Sadutus on suomalainen sosiaalinen 

innovaatio, joka on levinnyt monen eri alan käyttöön, ja se on osoittautunut 

toimivaksi menetelmäksi myös mediakasvatuksessa (Karlsson 2007, 123). 

Tällaisessa toiminnassa lapset saivat huomata, että tietokoneelle voi itse tuottaa 

tekstiä ja tarinaa. Monesti tietokoneelta tulee lasten eteen valmiita pelejä, joiden 

sisältöön ei itse tarvitse tuottaa mitään.  

 

      Yhtenä joustavan koulunaloituksen toiminnan aiheena oli lasten toiveammatti. 

Ensin aikuinen haastatteli lasta Word-ohjelmaan tämän toiveammatista. Sen 

jälkeen aikuinen siirsi lapsen kokokuvan ja Glimp-ohjelman avulla pelkän 

kasvokuvan haastattelun alle. Sitten lapsi sai tulla itse piirtämään Paint-

ohjelman avulla kasvojensa jatkeeksi vartalon, jolla oli lapsen oman 

toiveammatin asusteet päällä. Lopuksi aikuinen ja lapsi hakivat yhdessä 

internetistä Google-hakuohjelmalla kuvia lapsen toiveammatista ja liittivät ne 
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vielä lasten omien kuvien alle. Tässä toiminnassa lapsille tuli tutuksi 

tietokoneella piirtäminen, aikuinen teki muut tehtävät lapsen ollessa vieressä.    

 

      Samalla tekniikalla toteutettiin eräänä vuotena satuhahmot. Sekä esikoululaiset 

että koululaiset piirsivät tietokoneella itsestään mieleisensä satuhahmon jälleen 

oman kasvokuvan jatkoksi. Valmiit kuvat vaihdettiin ryhmien kesken. Jokainen 

esikoululainen kertoi itse keksimänsä sadun koululaisen satuhahmosta, jonka 

aikuinen kirjoitti tietokoneelle. Koululaiset puolestaan keksivät ja kirjoittivat 

sadun esikoululaisten kuvista. Valmiit sadut kuvineen palautettiin alkuperäiselle 

ryhmälle. Tässä sadut saatiin aikaiseksi esi- ja alkuopetuksen todellisella 

yhteistyöllä. 

 

      Vaikka mitään puhtaan joustavan koulunaloituksen toimintaan kuuluvaa 

äidinkielen tai matematiikan tuntia koulusta ei pidetty tietotekniikan välityksellä 

esikoululaisille, on koulun erityisopettaja pitänyt niin sanotun Askeleittain- 

tunnekasvatustuokion internetin kautta. Tuokiossa käsitellään kerrallaan aina 

yksi tunne ison kuvakortin avulla. Kortissa on valokuva esimerkiksi lapsesta, 

joka katselee pelokkaana ikkunasta ulos sateista ilmaa. Ryhmän kanssa 

keskustellaan täten tunteesta ”pelokas”. Tämä Askeleittain-ohjelma on tuttu jo 

ennestään esikoululaisille, sillä sitä käydään läpi myös esikoulussa. 

Koululaisten kanssa pidetty yhteinen tuokio näyttää esikoululaisille hyvää 

mallia siitä, että koulussa on samanlaiset käyttäytymissäännöt kuin 

päiväkodissa. 

 

      Keväisin esikoululaiset menivät koululle kuvaamaan digitaalikameralla koulusta 

eri paikkoja. Koululaisten tuli arvata kuvissa esiintyvät paikat. Tämän jälkeen 

esikoululaiset yhdessä koululaisten kanssa suunnistivat koululla kuvissa olevien 

paikkojen mukaan. Tällöin koulurakennus tuli tutuksi tuleville ekaluokkalaisille 

ja koululaiset saivat toimia oppaina pienimmille. 

Viimeisenä kevään toimintana oli esikoululaisten kyselytunti koulun 

henkilökunnalle tietotekniikan välityksellä. Ensin päiväkodin aikuinen kokosi 

paperille lasten kysymyksiä koulumaailmasta. Kysymykset esitettiin koulun 

rehtorille, terveydenhoitajalle, vahtimestarille ja muille aikuisille suorassa 



 

 42 

tietokoneyhteydessä. Täten myös muut kuin alkuopettajat tulivat ainakin 

kasvoilta tutuiksi tuleville koululaisille. 

      Jokainen esikoulussa tehty joustavan koulunaloituksen hankkeen tuotos 

vaihdettiin ja käsiteltiin kouluryhmän kanssa. Lopulta työt säilöttiin 

esikoululaisten omiin kansioihin, joten ne jäivät heille muistoksi esikoulun 

ajalta.   

 

      Koulun kanssa mietittiin jo uusia tulevaisuuden käytäntöjä, jotta lasten tuotoksia 

saataisiin tallennettua esimerkiksi johonkin blogiin. Tampereen kaupungilla ei 

kuitenkaan ole käytäntöä, että luokalla tai esiopetusryhmällä olisi oma blogi. 

Kasvattajien oman kekseliäisyyden ja mielenkiinnon perusteella he kuitenkin 

keksivät, miten sellainen blogi saataisiin mahdollisesti käyttöön:   

   

”niistähän meidän piti sitten tehdä semmonen blogi, että se on niinku, mihin sit 

laitettas kaikki lasten tuotokset, että sieltä blogista vois sitten kattoo, et se on 

meillä tässä keväällä yritetään tehdä semmosta, se meni sit siihen, että meidän 

pitää tehdä sit ihan täämmösillä ilmaisohjelmilla, että kaupungilta ei me saatu 

mitään semmosta, semmosta ei oo mitään käytäntöä, että esiopetusryhmällä tai 

luokalla olis oma blogi” (H 3) 

  

4.2 Varhaiskasvattajien kokemuksia kokeilusta 

 

      4.2.1 Alkuvaiheen hämmennys  

 

 

      Varhaiskasvattajien ennakkoluulot ja ennakkoasenteet joustavaa esi- ja 

alkuopetuskokeilua kohtaan olivat tulosten mukaan melko suuret. Huolta 

aiheutti aluksi ensinnäkin se, miten tätä kokeilua toteutetaan juuri näiden 

yksiköiden kesken, jotka eivät fyysisesti sijaitse edes samassa pihapiirissä. 

Yhdelle työntekijälle tuli hankkeen ensimmäisessä palaverissa sellainen olo, että 
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heidän päiväkotinsa ei voi lähteä hankkeeseen mukaan, koska esiopetusryhmä ja 

koulu eivät toimi fyysisesti samoissa tiloissa:  

 

     ”tää on malli siitä, että miten yhteistyötä voi niinku monipuolistaa vaikkei olla 

fyysisesti samoissa tiloissa, et se oli se alku tälle meidän joustavalle” (H 3)                                                           

 

      Esi- ja alkuopetuksen sijainti eri tiloissa aiheutti epäilystä puhtaan joustavan 

koulunaloituksen toteuttamisesta tutkimuskohteissa. Kultakin haastateltavalta 

vei aikaa hyväksyä se erilaisuus, että yksiköt eivät olleet hankkeessa mukana 

kuten kaikki muut pilotit eli sijaiten samassa pihapiirissä. Koska 

tutkimuspäiväkodit ja yhteistyökoulu sijaitsivat kaukana toisistaan, yksittäisen 

oppilaan kohdalla ei voitu tehdä joustavia, yksilöllisiä ratkaisuja esimerkiksi 

esikoululaisen osallistumisesta alkuopetuksen oppitunnille: 

  

      ”et kyllä se epäilytti, tai siis just se, että kuitenkin se fyysinen läsnäolo et sehän 

on niin paljon antosampaa kun se että sä tapaat tossa sillon tällön pienen 

hetken ruudun välityksellä, että se sellanen joustavuus mitä mä ymmärrän tällä 

muuten et tällä hankkeella haetaan ni se ei tässä voi toteutua, et tässähän me ei 

voida tehdä mitään yksilöllisiä ratkaisuja” (H 3)  

 

      Toiseksi suurin huolenaihe tutkimuskohteissa oli, että mitä tällaisen joustavan 

esi- ja alkuopetuskokeilun tulisi pitää sisällään. Tampereen kaupunki ei antanut 

haastateltavien mukaan mallia tai pohjaa siitä, mitä joustava koulunaloitus 

käytännössä tarkoittaa. Päiväkodit ja koulu joutuivat yhdessä suunnittelemaan 

sisällön hankkeeseen. Suunnittelu lähti heidän mukaansa tyhjästä.  

 

     ”niinku se kaikki, kun ei tiennyt, mitä se pitää pitää sisällään, ja kun sai ite 

ikään kuin suunnitella sen yhdessä siis sen tietysti koulun ja toisen päiväkodin 

kanssa, et mitä tehdään,  kun meillä ei ollut mitään pohjaa, et mitä sen projektin 

pitää pitää sisällään, et jos teillä on laitteet, ni siellä pitäs olla yhteyttä, siellä 

pitäs olla piirustusta, et meill oli vaan laitteet ja välineet ja kaiken sä saat 

alusta suunnitella ite” (H 5) 
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      Kun koulun ja yhteistyöpäiväkotien henkilökunta lopulta päätti, että joustavaa 

koulunaloitusta tehdään heidän tapauksessaan tieto- ja viestintätekniikan 

välityksellä, heräsi kaikilla haastateltavilla suuri epäilys omista 

tietotekniikkataidoistaan. Heidän vastuulleen tuli hankkeen vieminen eteenpäin: 

 

      ”ja sitten myös se, mitä mä itte mietin, todella, että mitenköhän mä näillä 

haparoivilla taidoillani pystyn sitten jotain tämmöstä projektia viemään 

eteenpäin, että se oli se, mikä mua mietitytti” (H 1) 

 

Varhaiskasvattajia epäilytti kovin, miten heidän työaikansa riittää uusien 

teknisten laitteitten oppimiseen ja hankkeen myötä tulevaan uuteen työhön:  

 

     ”mua tais ihan hirvittää, koska tai juuri näitten mun onnettomien taitojeni 

takia… ja ehkä sitten juuri tämä että miten mää saan työaikani riittämään 

kaikkeen, koska mun mielestä mun työaika kulu varsin hyvin noitten lasten 

kanssa eskarissa ja mistä mä repäsen vielä sitä lisäaikaa että mä opin 

käyttämään noita laitteita, et kyllä mulla oli vähän ennakkoluuloja siinä”     (H 

4) 

 

     ”sillon kun tää meillä siis alko, ni meitä askarrutti kovasti se, että miten tota me 

saadaan se aika riittään tähän hankkeeseen, koska me tiedettiin, että meille oli 

tulossa erittäin haasteellinen ryhmä” (H 1)   

 

      Haastateltavien ennakkoasenteisiin vaikutti varmasti se, että hankkeeseen 

osallistuminen tuli hieman yllätyksenä päiväkodin esikoulun henkilökunnalle. 

Alun perin koulu oli haastateltavien mukaan ensimmäisenä ilmoittanut 

halukkuutensa lähteä hankkeeseen mukaan, mutta ilman 

naapuriyhteistyökumppaneita se ei olisi ollut mahdollista. Sitten toisen 

päiväkodin johto päätti osallistua hankkeeseen ja lopulta alueen toinenkin 

päiväkoti suostui menemään mukaan, jotta hanke ei peruuntuisi kaikilta näiltä 

yksiköiltä. Tämä päiväkoti oli ollut jo niin monessa isossa hankkeessa mukana, 

että jälleen johonkin uuteen hankkeeseen mukaan meno epäilytti heitä: 
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      ”meillä oli ollut just jo isompia hankkeita, se oli se ajatus, että me ei lähdetä 

mukaan, mutta sit tässä kävikin sillain, että ilman sitä meidän mukanaoloa ni se 

projekti ei olis toteutunu, että tavallaan niinku miedän oli pakko lähteä tähän 

mukaan, tai pakko oikeestaan, koska sitte tota noini  ei sitä voinu niinkään 

tehdä, että me ei lähdetä, eikä toteudu koko projekti, meidät vaan ilmotettiiin 

sitte mukaan” (H 1)     

 

     ”musta siinä kävi jotenkin näin, että kun sitä kyseltiin halukkuutta tähän 

projektiin, ni sitä ei tiedetty ihan tarkkaan, mitä se käytännössä tulee ihan 

olemaan, ja sitten kun me oltiin siihen ilmottauduttu, ni huomattiin, että oho, 

kun me emme ole fyysisesti tämän koulun kanssa samoissa tiloissa, et mitäs nyt 

tehdään, ja sen jälkeen ei enää, ei voinu perääntyä koko hankkeesta, ja siinä 

piti olla mukana vaan jollakin konstilla, ja niitä konsteja on nyt yritetty keksiä, 

että miten me tätä, miten me tässä hankkeessa ollaan mukana” (H 4) 

 

 

4.2.2 Koulu tutuksi tieto- ja viestintätekniikan avulla 

 

 

      Alkuvaiheen hämmennyksen jälkeen hankkeen tavoitteet alkoivat muotoutua 

päiväkotien ja koulun kesken. Yhdeksi tavoitteeksi rakentui yhteisöllisyyden 

lisääminen, jotta lapset ja aikuiset olisivat tuttuja toisilleen ajatuksella ”koko 

kylä kasvattaa”: 

 

     ” meillä oli tämmönen ajatus, että että  ikään kuin siis tämmöne  koko kylä 

kasvattaa, et me ollaan tän koulun  ja kahden päiväkodin kanssa niinku 

tämmöne yhteinen, yhteinen tota porukka, joka näitä lapsia luotsaa” (H 1) 

 

      Toiseksi tavoitteeksi muodostui koulumaailmaan ja koulun henkilökuntaan 

tutustuminen. Kun koulu ja esikoulu eivät sijaitse samoissa tiloissa, on 

tietotekniikan kautta tehty yhteistyö haastateltavien mukaan yksi hyvä keino 

tehdä koulu tutuksi tuleville koululaisille. Lapsille tuli ennakkoon koulusta 
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kokemuksia hankkeen myötä. Esikoululaisten siirtyminen koulun puolelle 

tutusta päiväkodista olisi mahdollisesti helpompaa: 

 

     ”tulis vielä enemmän tutuksi se rakennus, ja opettajat ja koko muukin 

henkilökunta, et siirtyminen sinne kouluun olis helpompaa, se ois tuttua 

ympäristöö” (H 5) 

 

      Nämä edellä mainitut tavoitteet saavutettiin haastateltavien mielestä oikein 

hyvin. Sekä lapset että aikuiset tutustuivat toisiinsa paremmin hankkeen myötä. 

Tuleville koululaisille on helpompi mennä tuttuun kouluun, kun koulu ja sen 

henkilökuntaa on tullut tutuiksi lapsille sekä tietotekniikan välityksellä että 

muun konkreettisen yhteistyön kautta. Nämä joustavan koulunaloituksen 

toiminnat auttavat arempiakin lapsia koulun aloituksessa, kun kynnys mennä jo 

tutuksi tulleeseen kouluun on madaltunut:  

 

     ”tuleehan toi  koulu hyvinkin tutuksi jo eskarin aikana, et kyllä se kynnys on 

sitten madaltunut mun mielestä kovastikin, täältä lapset lähtee kyllä aika tuttuun 

paikkaan, paljon tuttuja aikuisia, ja joitakin tuttuja kavereita, aivan varmasti, ja 

se oli se oikeestaan se päätavoite” (H 4) 

 

      Kolmantena tavoitteena oli moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja 

hyödyntäminen esi- ja alkuopetuksessa. Tämä tavoite saavutettiin tulosten 

mukaan tutkimusyksiköissä. Yhteistyötä kehitettiin jokaisena syksynä yhden 

kokonaisen päivän kestävässä suunnittelupalaverissa, jossa olivat mukana sekä 

opettajia koululta että molemmista päiväkodeista esikoulun henkilökuntaa. 

Tällöin kasvattajien oli yhdessä sovittava koko tulevan vuoden joustavan 

koulunaloituksen toiminta ja aikataulut. Videotapaamiset koulun kanssa täytyi 

suunnitella todella tarkkaan, koska koulussa on aina tietyt ajat oppitunneille. 

Palautepalavereita pidettiin joulun aikaan ja keväisin kerran.  Kaikki 

haastateltavat pitivät erittäin tärkeänä suunnittelupäivää, koska ilman sitä 

projektia olisi ollut hankala viedä eteenpäin:  

 

     ”meillä on ollu se yks päivä, et sillon meidän se täytyy puristaa, koko vuoden 

ideat melkein, et totta kai ku ne aikataulut on pakko sopia, esikoulussahan on 



 

 47 

helpompi joustaa, mutta koulussa on vaikeempi kun se on se oppitunti ja tietty 

jako, ni niistä pitää sitten pitää kii, se yhden päivän puristus on aika tärkee, et 

sit sen jälkeen meillä ei oo kyl aikaa niinku sitä yhteistä mitä tehdään tulevan 

vuoden aikana sit siihen ei oo ehtiny enää palaamaan sen jälkeen.” (H 3) 

 

     ”sillon se mahdollisti sitte niinku kaikkien yhtäaikaisen olon mikä on ollut siis 

tavattoman tärkeetä, että tää projekti vietäs eteenpäin ja on sillä tavalla 

kiinnostanu, sitouttaa kaikkia, koska ne saa olla siinä koulutuksessa mukana” 

(H 1) 

 

 

      Tämän yhden vuosittaisen suunnittelupäivän onnistuneeseen toteutumiseen 

vaikutti haastateltavien mielestä ehdottomasti se, että sekä päiväkotien että 

koulun johtajisto olivat sitoutuneet hankkimaan heille tällöin sijaiset.  Hankkeen 

rahoitus antoi johtajille mahdollisuuden palkata sijaisia. 

 

 

     ”siihen (sijaisten hankkimiseen) tää johtajisto on ihan sitoutunut, että me 

saadaan se yks suunnittelupäivä vuodessa, eli me päästään koko päiväksi 

eskarin koko henkilökunta ja sitten koululta ne, ketkä on tässä mukana, et 

päästään yhdeksi päiväksi sit suunnitteleen tosiaan se koko vuosi” (H 4) 

 

      Hanke lähensi esikouluryhmien ja alkuopetuksen henkilökuntaa. Heille rakentui 

monia yhteisiä käytänteitä, joiden pohjalta yhteistyötä on helppo jatkaa jopa 

silloin, jos esiopetus siirtyisi koulun tiloihin: 

 

     ”jos ajatellaan että jossain vaiheessa jos tulee tämmöne että esiopetus siirtyiski 

(kouluun) et tuliskin tilaa nii kyllähän se ois paljon helpompaa aloittaa se 

konkreettinenki yhteistyö joustavan alkuopetuksen puitteissa kun on jo 

tämmönen ollu, tullu paljon käytäntöjä”  (H 3)  
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      Kaikkien yksiköiden väki oli haastateltavien mielestä sitoutuneita hankkeeseen. 

He olivat sitoutuneita myös toteuttamaan suunnitelmat sovittuina aikoina. 

Sitoutuneisuutta vahvisti se, että jokaisesta yksiköstä kaikki hankkeessa mukana 

olleet kasvattajat kehittivät yhdessä kokeilun menetelmät ja tavoitteet alusta 

asti. Tulosten mukaan päiväkotien esiopetushenkilökunta oli tyytyväinen koulun 

väkeen yhteistyön suunnittelussa, jossa kaikki ymmärsivät aluksi asettaa 

kokeilulle matalat tavoitteet: 

 

      ”mutta onneks me ollaan otettu aika sellaset matalat tavotteet, mitä pitää tehdä 

ja millä ohjelmalla, ja miten se niinku etenee…sisältöä me ollaan muutettu, 

mutta samoja ohjelmia me ollaan käytetty” (H 5)  

 

 

 

     Vaikka hankkeeseen oltiin sitoutuneita, jotkut haastateltavista kokivat hankkeen 

tuoneen lisätyötä koko toimintavuoden ajalle. Sovitut joustavan 

koulunaloitukseen liittyvät projektit vaativat työskentelyä myös silloin, kun 

mitään videoyhteyttä laitteitten kautta ei ollut yksiköiden kesken. Hankkeen 

aiheuttama lisätyö on aina tehtävä sen saman aiemman työajan sisällä kuin 

ennenkin hanketta: 

 

     ”kun näitä hankkeita on, ni todella niinku aina se tulle sen työpäivän sisään, 

mutta siihen ei niinku muuten satsata ajallista aikaa” (H 1) 

 

 

      Toisaalta hankkeen myötä tullut lisätoiminta esikoulun arkeen koettiin joskus 

liian harvoin tapahtuvaksi, kun suunnitelmat ulottuivat koko toimintavuoden 

ajalle. Suunnitelmat oli tehty jo kauan aikaa sitten, kun vasta varsinainen 

toiminta toteutettiin: 

 

     ”enemmän sais suunnitella yhteistyötä, nykyään se on aika tipottaista, et ai niin, 

se oli sillon, sovittiin niin sillon viis kuukautta sitte, ja ai nii, se olis nyt sitten 

ensi viikolla” (H 2)  
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4.2.3 Mediavälineet haltuun 

 

 

      Tämän tutkimuksen joustava esi- ja alkuopetuskokeilu päiväkotien ja koulun 

välillä rakentui toteutettavaksi tieto- ja viestintätekniikan kautta. Kokeilu 

painottui tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän toimintakulttuurin ja 

lapsiystävällisen sekä helppokäyttöisen sähköisen toimintaympäristön 

rakentamiseen ja kehittämiseen.  Sähköinen toimintaympäristö rahoitettiin 

hankerahoista, kun kaikkiin yksiköihin hankittiin tieto- ja viestintätekniikkaa.  

 

Tutkimuskohteissa kokeiluun tuli omanlaisensa erityispiirre verrattuna muihin 

pilotteihin. Erityispiirteeksi muodostui tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

yhteistyön välineenä. Tekniikan käytön myötä hankkeen neljänneksi 

tavoitteeksi nousi mediakasvatus. Samalla kun lapsille tehtiin koulumaailmaa 

tutuksi tieto- ja viestintätekniikan kautta, tutustuttiin toisaalta myös 

mediavälineisiin ja niiden käyttöön:  

 

    ”meillähän on tää mediavälineiden käyttö, että meidän tavoite on sillä lailla 

vähän erilainen ku yleensä, että koko tän ajan ni mediavälineet tutuiksi ja 

niiden käyttö on ollu se meillä, ja se yhteistyö mikä niiden avulla pystyy 

tekemään” (H 3) 

 

      Hankkeen myötä mediavälineitten käyttö ja ymmärrys lisääntyi tulosten mukaan 

sekä lasten että aikuisten keskuudessa. Vähitellen pedagogisia tavoitteita 

yritetään lisätä, jotta tekniset laitteet jäisivät vain välineiksi, joilla yhteistyötä 

tehdään. Nykyajan yhteiskunnassa tieto- ja viestintätekniikkaa ei voi väistää, 

joten hankkeen ansiosta tietotekniikka tuli tutuksi sekä päiväkodin lapsille että 

aikuisille:  

 

     ”sama niinku yleensäkin elämässä että sitä (tieto- ja viestintätekniikkaa) ei voi 

väistää, se on tätä hetkee ja se on tulevaisuutta, että haluttiinpa me tai ei niin 

meidän pitää hyväksyä, että se on osa tätä aikaa, et se on ehkä se mullakin  yks 
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motiivi siihen, että vaikka ei olis niin kiinnostunutkaan, mutta  pitää ottaa 

niinku sellasia haasteita vastaan” (H 3)  

 

 

     Varhaiskasvattajien tehtävänä on miettiä lasten oppimisympäristön kannalta, 

mihin mediavälineet sijoitetaan päiväkodissa. Joskus kuitenkin käytännölliset 

asiat ratkaisevat mediavälineitten paikan, mutta silti rauha on saatava välineitten 

kanssa työskennellessä:   

 

     ”rauha siihen työskentelyyn ois kauheen tärkee, meilläkin ku sitä tietenkään 

tilaa ei ole suunniteltu niin, että siellä ois tämmösiä vehkeitä, ni siinä ratkas 

aika paljon se, mistä me saatiin virtaa piuhoihin, pistorasiat ja virrat sun muut, 

ni sitä ei voinu laittaa ihan mihkä vaan” (H 1) 

 

      Toisessa tutkimuspäiväkodissa tekniset laitteet saatiin sijoitettua pieneen 

huoneeseen, jolloin työskentelyrauhan sai helposti luotua. Taas toisessa 

päiväkodissa laitteet sijoitettiin osaston isoimpaan huoneeseen. Jos samassa 

tilassa oli muutakin ryhmätoimintaa, tietokoneella työskennellessä lapsilta 

puuttui oma rauha.  Videoyhteyksien aikana huoneessa ei ollut muuta toimintaa, 

mutta tila oli lapsille houkuttelevan suuri lähteä pois paikaltaan television 

äärestä.  

 

      Mitä pienempi ryhmä videotapaamisten aikana television ääressä on, sitä 

paremmin lapset jaksavat odottaa vuoroaan ja keskittyä toimintaan. Huono 

internetyhteys haittaa lasten keskittymistä ja silloin aikuisten aika menee siihen, 

miten yhteyden voisi saada paremmaksi:  

 

     ”täytys olla pienempi määrä lapsia, kun toiset kyllästyy, kun pitää odottaa 

vuoroa, varsinkin nyt, kun jotain sanotaan ja tarvii painaa nappia, sit vaan 

puhutaan  ja vaihdetaan, muuten ei kuulu mitään” (H 2) 

 

      Hankkeen myötä tulleista mediavälineistä oli hyötyä myös muuhun toimintaan 

kuin yksiköiden väliseen yhteydenpitoon. Lapset ovat itse saaneet tutustua 

laitteisiin, muun muassa käyttää digitaalikameraa ja tietokoneen ohjelmia eri 
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projekteissa. Päiväkodeissa on katsottu elokuvia, käytetty piirtämis- ja 

oppimispeliohjelmia ja esimerkiksi vanhempainilloissa tietokoneella on 

pyörinyt lasten kuvia erilaisista tilanteista päiväkodissa. Tietotekniikan 

monipuolista käyttöä on tärkeä näyttää lapsille:  

 

     ”ja lisäks ne näkee, että sitä tietotekniikkaa, sitä voidaan käyttää ihan 

muuhunkin kuin pelaamiseen, että sillä voi kirjoittaa ja sillä voi tehdä kuvia ja 

sillä voi ottaa yhteyttä, että se sopii niinku moneen” (H 5) 

 

      Yhteisten hetkien järjestäminen koululaisten kanssa tieto- ja viestintätekniikan 

kautta koettiin helpommaksi järjestää kuin konkreettisesti jommankumman 

ryhmän siirtyminen toisten luokse. Esimerkiksi Askeleittain-

tunnekasvatustuokio koululaisten kanssa oli helpompi toteuttaa koneen avulla 

kuin se, että esikoululaiset olisivat menneet fyysisesti koululle. Siirtyminen 

koululle olisi vienyt enemmän aikaa esikoulun toiminta-ajasta. Nyt lapset olivat 

eri tiloissa eli samaan huoneeseen ei tullut liian suurta lapsiryhmää: 

 

      ”nettitreffien järjestäminen oli paljon kevyempi juttu järjestää kuin sitte että 

tavataan koululla tai täällä meillä tai olla jossain yhdessä ” (H 1)  

 

      Haastateltavien mielestä lapset tykkäsivät videoyhteyksistä, kunhan vain 

tekniikka toimi hyvin. Kun ääni ei kuulunut tai yhteys oli muuten huono, lapset 

hermostuivat. Lapsista oli ihmeellistä ja hienoa, kun televisioruudussa näkyi 

oma kuva tai esimerkiksi jonkun sisar koulusta. Aikuiset eivät välttämättä 

havaitse, kuinka lapset kokevat videoyhteyden: 

 

     ”mun mielestä lapset odottaa kovasti kiinnostuneina, aina varsinkin noita 

nettitreffejä, kun siellä saattaa tuttuja vilahdella toisella puolen…opettajana ei 

sitten tajuakaan miten jännittävää se lapsen mielestä onkaan” (H 4)    

 

     Videoyhteyksien myötä esikoululaisille opetettiin, että käyttäytymissäännöt ovat 

samat niin koulussa kuin päiväkodissa. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 

on tärkeää, kun nettiyhteyden ansiosta ollaan suorassa vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa: 
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     ”kyllähän se on vielä aika juhlava, varmaan meistä kaikista…et tietysti siinä 

joutuu sit sillä lailla, et kun mielii saada se toimimaan ni on pakko pitää lapset 

aika niinku sillai että sopia pelisäännöt, et ollaan hiljaa ja istutaan paikallaan 

ja kuunnellaan, koska sit se ei ainakaan toimi se tapaaminen jos lapset on 

levottomia ja ei pysy paikallaan, kuuntele ja keskity että se kaikki äänen laatu ja 

kuva heiluu, jos kaikki siellä heiluu, että ehkä sekin sitten tekee sen, että siinä 

joutuu keskittyyn aika tarkkaan että saadaan toimimaan se yhteys ja 

kuvanlaatu” (H 3) 

 

      Mediavälineet saadaan haltuun haastateltavien mielestä riittävällä käytön 

toistolla, jolloin henkilökunnan taidot karttuvat jopa huomaamatta.   

 

 

 

4.2.4 Haasteita riittää   

 

 

Tulosten mukaan joustavan esi- ja alkuopetushankkeen päätavoitteiksi 

muodostuivat tässä tapaustutkimuksessa tehdä koulu tutuksi tieto- ja 

viestintätekniikan kautta ja tutustua mediavälineisiin. Vaikka nämä tavoitteet 

saavutettiin, hankkeen toteuttamisessa riitti haasteita varhaiskasvattajien 

kokemusten mukaan.  

 

Alkuun hankkeen käytännön suunnittelua haittasi se, että hankkeen 

toteuttamiselle ei ollut mallia tai pohjaa, mitä siihen täytyisi kuulua. Varsinkin 

kun tutkimuskohteissa hanke toteutettiin tieto- ja viestintätekniikan kautta, 

varhaiskasvattajat kaipasivat alkuun asiantuntijoiden apua siihen, minkälaista 

toiminta voisi mahdollisesti olla:  

 

     ”varsinkin siinä alussa sitten kun me mietittiin, mehän lähdettiin siis ihan 

tyhjästä, et miten voi, mitä voi niinku tehdä, että kyllä meitä on sit pikkusen 

huvittanu, kun on tää Epun mediareppu-hanke, ja me ollaan sit nyt katottu 

myöhemmin, et mitä ne on tehny, ku niillä on sentään ollu asiantuntijoita 
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mukana, niin niillä on ollu samanlaisia, vaikka me ollaan ihan itsekseen keksitty 

aika samanlaisia juttuja et mitä voi tehdä” (H 3) 

 

 

      Toiminnan aloittamisessa ongelmana oli myös se, että päiväkoteihin tilattuja 

laitteita sai odottaa kauan.  Tämän jälkeen alkua venytti vielä laitteitten 

kytkeminen ja asentaminen toimiviksi. Hankkeen myötä tullut lisätoiminta tieto- 

ja viestintätekniikan kautta pyrittiin nivomaan osaksi koulun kanssa tehtyä 

aiempaa yhteistyötä: 

  

     ”joka tapauksessa siinä alussa oli se ongelma, että  näitä laitteita ei oltu kytketty 

meille, eli me ei päästykään näitä heti käyttään, se kesti pitkän aikaa ennen ku 

ne oli sitte kaikilla kunnossa että ne saatiin otettua niinku käytäntöön, se siinä 

niinku venytti sitä alkua, se oli sitte kaikilla se sama ongelma” (H 1)      

 

     ”eli 1. vuosi meni ihan ihmetellessä ja  välineitä odotellessa, ja sitten kun saatiin 

välineet, piti odotella et ne saadaan toimimaan  ja asennettua, tai asennettua ja 

toimimaan, ja sitten kun saatiin ne toimimaan, ni sitten pikku hiljaa lähdettiin, 

alotettiin niillä nettitreffeillä, mutta kaikki tää meidän vanha yhteistyö on koko 

ajan ollu siä pohjalla… tää on tullu siihen niinku lisänä” (H 4) 

 

      Haastateltavat kaipasivat enemmän perinpohjaista koulutusta mediavälineiden 

käyttöön. Hankkeessa alusta asti mukana olleet varhaiskasvattajat kävivät 

Adobe Connect Pro-videoneuvottelu- ja kuvankäsittelyohjelmakoulutuksen. 

Koulutuksia oli vain muutamana iltapäivänä, ja koneella harjoitteluun ei tällöin 

ollut riittävästi aikaa. Tämä itsenäinen koneiden ja ohjelmien kokeileminen sekä 

kouluttajien läsnä ollessa että yksinään päiväkodilla olisi ollut tärkeää: 

 

     ”oltas haluttu ehdottomasti lisää (koulutusta), että kyllä siinä on semmonen, 

vaikka se olikin muutaman tunnin, mutta että sais kokeilla ihan rauhassa ja 

leikkiä sillä koneella, ja lähettää toisille sitä viestiä, eikä niin että kun joku sen 

kerran sieltä näyttää, ja kerran teet perässä, ja sitten sun pitää tulla tänne 

omalle osastolle, kuitenkin koneet on aina vähän erilaisia ja pitää painaakin 

vähän eri paikasta ni ei se ollukaan ihan niin helppoo” (H 5) 
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     ” että ne koulutukset oli kauttaaltaan ihan liian vähäsiä, se oli se yks päivä tai 

iltapäivä koulutus, sit siitä niinku sitte käytäntöön, se oli vähän sellasta, 

ehdottomasti olis pitäny olla aikaa enemmän sit siihen omaan harjotteluun 

siellä päiväkodilla” (H 1) 

 

      Kun hankkeen aikana esikoulun henkilökuntaa vaihtui, uusia työntekijöitä ei 

koulutettu laitteitten käyttöön.  Kun itse menin uutena työntekijänä hankkeeseen 

mukaan, hankkeessa alusta asti ollut kollegani opasti minua laitteitten ja 

ohjelmien käytössä.  Kokeilun onnistumisen edellytys on, että edes yksi 

työntekijä hallitsee tarvittavat taidot ja opettaa niitä uusille työntekijöille tarpeen 

mukaan:   

 

     ”ja nyt sitten tietysti vastasuudessa, ku eihän meillä aina kaikki pysy samoissa 

ryhmissä, et nyt sit pitää se seuraava joka sinne tulee… pitää opettaa alusta 

asti…kun nyt mennään siihen vähän toisenlaiseen hankkeeseen, mutta 

samanlaista tietokone kuitenkin pysyy, siinä osana” (H 5) 

 

    ”täl hetkel se tuntuu, et se on aika paljon niinku yhden henkilön varassa, joka on 

ollu aikasemmin mukana tässä hankkeessa” (H 2) 

 

      Uusien teknisten laitteitten harjoitteluun ei haastateltavien mukaan ollut 

riittävästi aikaa. Ajan puute oli ongelmana henkilökunnan keskuudessa, koska 

niin vanhat kuin hankkeen myötä tulleet uudet työtehtävät oli tehtävä saman 

työajan sisällä kuin ennen hanketta: 

   

     ”et sitä mä olisin kaivannu ehdottomasti enemmän et ku tällänen hanke laitetaan 

pystyyn, ni pitää olla myös aikaa harjotella niitä taitoja, ku kuitenki kaikki 

tehdään sen saman työajan sisällä” (H 1) 

 

      Koulutus, oma harjoitteluaika ja ohjelmien säännöllinen käyttö ovat yhteydessä 

toisiinsa, jotta tieto- ja viestintätekniikkaa opitaan käyttämään sujuvasti.  
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Koulutuksen jälkeen tulisi mahdollisimman pian päästä harjoittelemaan opittuja 

taitoja:  

 

      ”ehdottomasti nii että ku se koulutus on ollu sä pääsisit kokeileen niitä 

mahdollisimman nopeeta sen koulutuksen jälkeen niitä oppeja… muuten se on 

taas hakuammuntaa” (H 1)  

 

      Kaikki haastateltavat käyttivät videoneuvotteluohjelmaa vain työpaikalla. Kun 

videoneuvotteluohjelman käytössä oli jopa kuukauden mittaisia taukoja, 

henkilökunnan taidot saada yhteydet toimimaan saattoi viedä enemmän aikaa 

kuin jos ohjelmaa olisi käytetty useammin: 

 

     ”varsinkin kun on taukoja, ni sitten tuota kyllä niitä haetaan, et välillä sitten ei 

saada toimimaan yhteyksiä ja se ei aina välttämättä oo aina meistäkään kiinni, 

että toi netti esimerkis ni ollaan ihan vaan todettu, et ihan vaan kun on kauhee 

ruuhka nettilinjoilla ni ääni pätkii ja kuva on huono, et ne on ollu meistä 

riippumattomia juttuja” (H 3) 

 

Tekniset ongelmat laitteiden toiminnassa turhautti henkilökuntaa joitakin 

kertoja. Kun aikuiset yrittivät saada yhteyden toimivaksi neuvoen toisiaan 

puhelimitse, lapset hermostuivat odottamiseen.  Haastateltavat toivoivat 

laitteiden olevan tulevaisuudessa parempia ja lapsiystävällisempiä kuin nyt:  

 

     ”on se lasten kannalta se on huono, jos sulla menee puoli tuntia siihen 

räpeltämiseen et ne ei toimi, ni eihän ne lapset sitä jaksa, se pitäs olla 

selkeempi semmonen, että tota ja tota kun painat ni se toimii, 

lapsiystävällisempi” (H 5) 

 

      ”niitten nettitreffien aikaan, olihan se turhauttavaa, kun sä olit lapset saanu 

paikalle, ja oltiin taas käyty nää käyttäytymissäännöt siinä miten tässä 

tilanteessa toimitaan, ja tota lapset oli ilosina, odottavaisina ja jännittyneinä, ja 

sitten kun olit saanut yhteyttä, ni ei kuulu edes ääni, ni oli se tosi turhauttavaa, 

sitten molemmin puolin, sitten vaan puhelimilla soitellaan, että tästä nyt vaan ei 

tuu mitään, lopetetaan ja sovitaan uus aika” (H 4)  
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      Tekniset ongelmat haittasivat normaalia kommunikointia jopa niin paljon, että 

aikuisten ja lapsiryhmän suuri valmistautuminen videoyhteyden pitoon tuntui 

joskus turhalta. Teknisten ongelmien takia toiminta jopa kyseenalaistettiin sen 

hyötyihin nähden:  

 

     ”täl hetkel tietokoneen kautta yhteistyö ei ole toiminu kauheen hyvin, siin on tota 

noin ni siihen hyötyyn tai sanotaan toimintaan nähden liian suuret 

valmistumiset ja se ei onnistu siltikään, vaatii lapsilta liikaa istumista ja ne ei 

jaksa sitä ku se tökkii, ne ei pysty saamaan sieltä sitä mitä olis tarkotus, siis 

kommunikoimaan normaalisti, se ei tällä hetkellä toimi” (H 2) 

 

  

      Teknisiin ongelmiin kaivattiin apua. Sellainen tukihenkilö, jonka saisi 

puhelimella heti kiinni, kun tilanne vaatii, puuttui koko hankkeen ajan. Kun 

ongelmia ilmeni, niin korjaaja tuli vasta päivien päästä eli juuri senhetkiseen 

ongelmatilanteeseen apua ei saatu. Juuri näille yksiköille nimetty tukihenkilö 

olisi ollut tarpeellinen:  

 

      ”periaatteessa on siis sellane ihminen, johon voi ottaa ongelmissa yhteyttä, 

mutta sitä oli aina kauheen vaikee saada kiinni, ja sit ku se tilanne on just 

niinku tässä, niinku se pitäs just sillä hetkellä saada se ihminen kiinni, ni se ei 

toiminu, eli ehdottomasti oltas tarvittu tukihenkilö näihin teknisiin ongelmiin” 

(H 1)  

 

      ”ilman muuta olis hyvä olla nimetty tukihenkilö, joka tietäs minkä verran me 

osataan, minkälaiset laitteet meillä on ja minkälaisia pulmia ja mikä niissä vois 

auttaa, ni totta kai… että kerro mulle ihan mistä nappulasta mä voin painaa 

että mä saan tän toimimaan” (H 3)    

 

      Kasvattajien tehtävänä on pohtia oppimisympäristön toimivuutta ja 

vaikuttavuutta oppimiseen. Teknisten laitteiden sijoittaminen 

päiväkotiympäristöön on haaste varhaiskasvattajille, kun tekniikka ja media 

ovat väistämätöntä tulevaisuutta:  
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     ”sen oppimisympäristön kannalta on tärkee miettii että mikä näiden paikka 

siellä ympäristössä tulee oleen…sehän on selvä peli että tää tulee oleen 

tulevaisuutta” (H 1)  

 

    

 

4.3 Yhteenvetoa 

 

 
      Joustavan esi- ja alkuopetuskokeilun päätavoitteiksi tähän tapaustutkimukseen 

osallistuneiden päiväkotien ja yhteistyökoulun kesken muodostuivat tehdä koulu 

tutuksi tieto- ja viestintätekniikan kautta ja tutustua mediavälineisiin ja niiden 

käyttöön. Muita tavoitteita olivat yhteisöllisyyden lisääminen ja 

moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen esi- ja alkuopetuksessa. Tulosten 

mukaan edellä mainitut tavoitteet saavutettiin tutkimuskohteissa kokeilun 

aikana. 

 

      Vaikka Tampereen kaupungilla ei ollut tarjota mallia tai pohjaa joustavalle 

koulunaloitustoiminnalle tieto- ja viestintätekniikan kautta, tutkimuspäiväkotien 

ja naapurikoulun kasvattajat osasivat yhdessä kehittää uusia käytäntöjä. Tämä 

epämääräisyys hankkeen sisällöstä käytännön tasolla on samanlainen 

tutkimustulos kuin Kupiaisen ym. (2006) tuloksissa Mediamuffinssi-kokeilusta.  

Heidän mukaansa kiireen lisäksi merkittävä pulma kokeilussa oli tavoitteiden 

epämääräisyys, kun niitä ei ollut selkeästi kirjattu auki mediakasvatuksen 

oppimateriaaleihin (Kupiainen ym. 2006, 49).  

 

      Käytäntöjen rakentumista edesauttoivat henkilökunnan sitoutuminen 

hankkeeseen ja jokavuotiset suunnittelupäivät. Kokeilun onnistuminen vaatii 

henkilökunnalta hyvää tiimityöskentelyä, joustavuutta, sitoutuneisuutta, halua, 

intoa ja tarkkaa suunnittelua, jotta toiminta olisi mahdollisimman monipuolista. 

Työntekijän oma motivaatio on tärkeää. Rintakorpi (2007) mainitsi samanlaisia 

ominaisuuksia kaikenlaisten hankkeiden onnistumisen edellytyksiksi.   
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      Kokeilussa syntyi monia erilaisia käytäntöjä: muun muassa nettitapaamiset, 

kyselytunti, sadutus-menetelmällä tarinat lähiympäristöstä otetuista kuvista ja 

satuhahmoista, koululaisten tunnetuokioon osallistuminen, työ lasten 

toiveammatista ja suunnistus koulusta otettujen kuvien perusteella. Näitä töitä 

lapset tekivät yhdessä varhaiskasvattajien kanssa käyttäen erilaisia teknisiä 

laitteita. Tällaista yhteistoiminnallista oppimista on havaittu lasten 

mediataitojen harjoittelussa (ks. Makkonen 2005;  Noppari ym. 2008). 

 

      Yhteistoiminnallisen oppimisen tutkimus pohjautuu usein muun muassa 

Vygotskyn (1978) sosiokulttuuriseen näkemykseen, jonka mukaan lapsen 

kehityksessä korostuvat ympäristö ja sosiaalinen vuorovaikutus. Tässä työssä 

esillä olevassa kokeilussa varhaiskasvattajat saivat luotua lapsille teknisen 

toimintaympäristön, jonka käyttöä he opettelivat vuorovaikutuksessa yhdessä 

aikuisten kanssa. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kokemuksellisuutta korostavat 

tavat olivat myös Kotilaisen (2000) tutkimuksen mukaan sopivimpia 

viestintäkasvatuksen työtapoja.   

 

      Tutkimuskohteena olevan kokeilun käytännöissä varhaiskasvattajat osoittivat 

lapsille tieto- ja viestintätekniikan monipuolista käyttöä, esimerkiksi tiedon 

hakua internetistä tai piirtämisohjelmia. Lapset oppivat, että tietokoneella voi 

itse tuottaa erilaisia töitä ja saada lisää tietoa. Lapsille rakentui yleistietoutta eri 

elämänalueilta ja sosiaalisia ja tunnetaitoja myös Kupiaisen ym. (2006) raportin 

mukaan. Päiväkodissa mediavälineitten monipuolista käyttöä on hyvä näyttää 

lapsille, sillä tutkimusten mukaan juuri esikouluikäisten lasten keskuudessa 

mediavälineitten käyttö lisääntyy (ks. YIPPEE-tutkimus 2008; Kotilainen 2011; 

Kerhokeskus 2009). 

 

      Varhaiskasvattajien kokemuksien mukaan kokeilu tieto- ja viestintätekniikan 

kautta on yksi hyvä keino toteuttaa joustavaa koulunaloitusta. Esi- ja 

alkuopetuksen lähentyminen on yksi hankkeen myötä syntynyt etu kuten 

Leppälän (2007) tuloksissa. Erona Leppälän (2007) tuloksiin oli muun muassa 

se, että lasten yksilöllisten oppimiserojen huomioiminen ei ollut mahdollista 

käsillä olevan tutkimuksen mukaan. Tähän syynä on se, että tämän tutkimuksen 
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työyksiköt sijaitsivat toisistaan erillään ja kokeilu ei täten ollut puhdasta 

joustavaa koulunaloitustoimintaa.   

 

      Haasteita hankkeen toteuttamisessa riitti. Tieto- ja viestintätekniikan 

koulutuksen vähäisyys ja laitteitten sekä ohjelmien harjoitteluajan 

riittämättömyys koettiin ongelmina alkuvaiheen hämmennyksen jälkeen.  Ajan 

ja koulutuksen riittävyyden ongelmia on tullut esille myös monissa muissa 

tutkimuksissa (vrt. Kotilainen 2000; Kupiainen ym. 2006; Suoninen 2008; 

Tietotekniikka varhaiskasvatuksessa 2000). 

 

      Kollegojen apu ja neuvot sekä sitoutuminen hankkeeseen koettiin 

korvaamattomiksi hankkeen aikana. Aikuisten onnistuneet kokemukset 

koneiden ja ohjelmien käytössä lisäsivät tyytyväisyyttä omiin taitoihin, vaikka 

alkuun varhaiskasvattajilla oli huoli omien tietotekniikkataitojen riittävyydestä 

integroida uusia välineitä omaan työhön lasten parissa. Tämä oli samanlainen 

tutkimustulos kuin Tietotekniikka varhaiskasvatuksessa-projektissa (2000). 

 

Haasteina mainittiin myös tekniset ongelmat ja teknisen tuen puute. Tuen 

puuttuminen on sama tutkimustulos kuin Mediamuffinssi-kokeilussa, jossa yksi 

pulma oli mediapedagogisen tuen vähäisyys, kun tukea ei aina ollut saatavilla 

tarvittaessa tai ilmeisesti ei aina tiedetty, mistä sellaista kysyä (Kupiainen ym. 

2006, 50.) Käsillä olevan tutkimuksen mukaan tukea kaivattiin juuri tässä ja 

nyt-esiintyviin teknisiin ongelmiin, kun videoyhteys ei toiminut kunnolla.   
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Suorannan (2001) mukaan länsimaisessa kulttuurissa mediaympäristö 

muodostuu koko ajan merkittävämmäksi osaksi ihmisen kasvu- ja 

elinympäristöä. Elämme mediakulttuurissa, jossa suurin osa päivittäisistä 

havainnoistamme tulee jonkin median välityksellä. Käsityksemme ja 

kokemuksemme maailmasta ovat yhä useammin media välittämiä tai 

läpäisemiä. Median viesteistä tulee tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme ja 

media muokkaa päivärytmiämme. Median sisällöt ovat tärkeitä identiteettimme 

rakentamisen välineitä. (ks. Kupiainen ym. 2006, 26.) Media koskettaa siis 

myös lapsia. Mediavälineiden tulisi tulla tutuksi lapsille jo päiväkodissa. 

Kupiainen ym.(2006, 26) tähdentävät mediakulttuurin olevan luonteva osa 

lasten elämismaailmaa ja se on keskeinen oppimis- ja toimintaympäristö. 

Koulun tehtävä olisi rakentaa oppilaalle selviytymisen taitoja siihen 

yhteiskuntaan, jossa hän tulee toimimaan ja elämään. Tutkijat nimeävät nyky-

yhteiskunnan tieto- tai informaatioyhteiskunnaksi. Kansalaisilta odotetaan 

teknistä, kriittistä ja osallistuvaa medialukutaitoa, johon perusopetuksessa tulisi 

luoda pohjaa. (Kotilainen 2000, 121.) Pohjaa voisi alkaa luoda lapsille jo 

päiväkodissa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) todetaan, 

että oppimisympäristön varustuksen tulee tukea lapsen kehittymistä 

nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Tämän tutkimuksen joustavan esi- ja 

alkuopetuskokeilun ansiosta esiopetusryhmiin luotiin tieto- ja viestintätekninen 

oppimisympäristö.  

      Esiopetusryhmien tiloissa olevia mediavälineitä olisi nyt mahdollista käyttää 

päiväkotien muidenkin ryhmien mediakasvatustoimintaan. Varsinkin 

erityisryhmien lapsille esimerkiksi tietokonetta voi käyttää apuvälineenä 

tehtävien opettamisessa. Mediavälineille tulisi löytyä päiväkodissa riittävän 

rauhallinen paikka, jotta sekä lasten että aikuisten on helppo keskittyä 

toimintaan. Tieto- ja viestintätekniikan kautta päiväkodeilla on suuria 
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mahdollisuuksia monipuolistaa yhteistyötä koulun kanssa, mutta tällöin 

henkilökunnan täytyy omata riittävät taidot laitteitten käyttämiseen.  

 

      Riittävään koulutukseen, heti saatavaan tekniseen tukeen ja henkilökunnan 

riittävään harjoitteluaikaan onkin tulevaisuudessa panostettava.  Kuten 

Kotilainen (2000, 125) toteaa oman tutkimuksensa johtopäätöksissä, myös 

tämän tutkimuksen perusteella kehittämiskohteena olisi tuen saaminen 

viestintäkasvattajien työhön: viestintäkasvatuksen oppimateriaalien saatavuus, 

opettajien viestintäkasvatuksen koulutus, kasvattajien keskinäinen yhteistyö ja 

alan tutkijoiden ja opettajien yhteistyö. Kasvattajien säännöllinen yhteistyö eli 

kokemusten vaihto ja tapaamisiin liittyvät asiantuntijaluennot tai koulutuspäivät 

toimivat oman työn kehittämisen välineenä niin Kotilaisen (2000, 127) kuin 

tämän tutkimuksen tulosten mukaan. Myös Mediamuffinssi-kokeilun 

arviointiraportin mukaan ohjaajien innostuksen jatkuminen mediakasvatukseen 

edellyttää tukirakenteita (Kupiainen ym. 2006).  

 

      Toimivien tukirakenteiden lisäksi suunnittelussa tulee huomioida 

henkilökunnan resurssit toteuttaa kokeiluja.  Nykyajan isot lapsiryhmät 

päiväkodeissa ovat haasteellisia henkilökunnalle, ja varsinkin kun aiempaan 

toimintaan täytyy lisätä uutta kokeilua. Lapsiystävälliset ja mahdollisimman 

yksinkertaiset ohjelmat tieto- ja viestintätekniikassa edesauttavat 

mediakasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa. 

 

      Tämä tapaustutkimus selventää joustavassa esi- ja alkuopetuskokeilussa 

syntyneitä käytäntöjä tieto- ja viestintätekniikan avulla ja varhaiskasvattajien 

kokemuksia kokeilusta. Tällaista tutkimustietoa on tärkeä saada, sillä 

joustavasta koulunaloituksesta on tehty tutkimuksia monesti vain koulun 

näkökulmasta. Myös mediakasvatuksen projektit ovat keskittyneet 

enimmäkseen kouluun ja opettajien koulutukseen (Kupiainen ym. 2006, 1). 

Tämä tutkimus puolestaan kertoo, miten mediavälineitä otettiin haltuun 

kokeilussa päiväkodin puolella. Aiempia tutkimuksia päivähoidon puolelta ei 

tästä aiheesta löytynyt. 
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Uusia jatkotutkimuksen aiheita olisi selvittää, miten lapset kokivat 

tämäntyyppisen kokeilun joko esikouluaikanaan tai alkuopetuksen aikana. Nyt 

kun hanke on jo päättynyt, lasten kokemuksia voi tutkia vain heidän 

muistellessa omaa esikouluaikaansa tai alkuopetuksen oppitunteja. Lasten 

muistoihin liittyvä tutkimus saattaa olla haasteellista. Jatkona käsillä olevaan 

tutkimukseen olisi luonnollista selvittää tässä tapaustutkimuksessa 

yhteistyökouluna hankkeessa mukana olleiden koulun henkilökunnan 

kokemuksia kokeilusta.   

Tänä päivänä keskeisenä kehittämiskohteena on joustavien työ- ja 

toimintatapojen sekä rakenteiden kehittäminen esi- ja alkuopetuksen 

nivelvaiheessa, jotta esiopetus osana varhaiskasvatusta ja alkuopetus osana 

perusopetusta ja muu perusopetus muodostavat ehyen jatkumon. Tämä 

tapaustutkimus selventää erään kokeilun myötä syntyneitä käytäntöjä esi- ja 

alkuopetuksen nivelvaiheessa ja varhaiskasvattajien kokemuksia kokeilusta. 

Tämä tutkimus voi palvella kokeilun saattamista arkipäivän käytännöksi 

tulevaisuudessa, jossa tieto- ja viestintätekniikka ja joustava koulunaloitus ovat 

avainasemassa. 
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