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Tiesinkö mitä?  

TIESITKÖ? on Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston toteuttaman TiEsi (Tieto- ja viestintätekniikka 

esiopetuksessa) -kehittämishankkeen kuukausittainen uutiskirje, joka lähetetään automaattisesti kaikkiin 

Oulun esiopetusryhmiin. Hanketta rahoittaa opetushallitus. Ensimmäinen uutiskirje keskittyy hankkeen 

taustoihin ja tavoitteisiin. Verkkosivuiltamme löydät tutkimustietoa, toimintavinkkejä, oppimiskäyttöön 

suunniteltujen ja/tai soveltuvien pelien ja ohjelmien kokoelman sekä kalenterin, johon on merkitty 

aiheeseen liittyvät teemaviikot ja paikalliset koulutustapahtumat.  

Tarvitaanko esiopetuksessa tieto- ja viestintätekniikkaa?  

”Kyllähän ne kotona…. kyllähän ne sitten koulussa…. nehän osaa jo meitä paremmin…. se vie aikaa 

tärkeämmältä….” ja niin edelleen.  Nämä ovat tyypillisiä reaktioita siihen, mitä tieto- ja viestintätekniikan 

sekä esiopetuksen - tai varhaiskasvatuksen ylipäätään - mainitseminen samassa lauseessa kirvoittaa asiaan 

epäillen suhtautuvilta tahoilta. Näissä jokaisessa piilee totuuden siemen, mutta koko totuudeksi ei ole 

yhdestäkään. On totta, että lapset käyttävät kotona monenlaisia TVT-välineitä yhä nuorempina, mutta 

käyttö on usein yksipuolista painottuen pelaamiseen ja erilaisten viihdesisältöjen seuraamiseen1. On totta, 

että peruskoulussa TVT näyttelee suurempaa roolia kuin varhaiskasvatuksessa (jossa sillä ei juuri roolia ole), 

mutta käyttömäärät ovat edelleen vähäisiä2. On totta, että lasten suhtautuminen uuteen tekniikkaan on 

usein luontevampaa ja joustavampaa kuin meillä vanhemmilla, mutta koska kosketusnäytöt ja intuitiiviset 

käyttöjärjestelmät tekevät haluttujen toimenpiteiden, esimerkiksi pelin käynnistämisen lapsille helpoksi3, ei 

teknistä taitavuutta, usein näennäistä sellaista, tule ylitulkita kokonaisvaltaiseksi hallinnaksi. Youtube-

videon onnistunut avaaminen ei tarkoita, että lapsi ymmärtäisi näkemänsä ja osaisi suhtautua siihen 

kriittisesti. On totta, että yksipuolinen ja liiallinen TVT:n käyttö vie aikaa tärkeämmältä4, mutta koska 

päivähoidon henkilökunta koostuu kasvatusalan ammattilaista, on passiivisen ruutuajan uhka 

päiväkotikontekstissa häviävän pieni. 

Tullessaan esiopetuksen piiriin, on jokaiselle lapselle muodostunut oma persoonallinen 

kokemusmaailmansa. Tämä pätee niin lukemiseen, liikuntaan kuin luontosuhteeseen ja toki myös 

kokemuksiin tieto- ja viestintätekniikasta5. Nyt riskinä on, että viimeksi mainittu kehittyy vain viihdekäytön 

ympärille ilman suunnitelmallisia ja monipuolisia teknologiatuetun varhaisen oppimisen tarjoumia.  
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Mutta haluavatko lapset tehdä muuta kuin pelata?  Loppuvuodesta 2013 TiEsi-ryhmien lapsille tehdyn 

kyselyn mukaan pelaaminen oli, ei niin yllättäen suosituin toive sille, mitä eskarissa voitaisiin TVT-

välineistöllä tehdä. Kuitenkin itse tuottaminen, kuten piirtäminen, kirjoittaminen ja kuvaaminen olivat 

toiseksi suosituin toimintamuoto. Vanhemmille tehdyn kyselyn perusteella kotikäyttö rajoittuu 

pelaamiseen ja erilaisten viihdesisältöjen seuraamiseen. Vastaus kysymykseen on kyllä. Lapset haluavat 

käyttää TVT:tä muuhunkin kuin pelaamiseen, mutta he eivät osaa sitä ehkä itse pyytää, emmekä me 

aikuiset ymmärrä heille sitä tarjota. 

Mitä TiEsi-hankkeen myötä halutaan saavuttaa? 

Hankkeen haaveena ja tavoitteena on kehittää Ouluun yhteinen teknologiatuetun varhaisen oppimisen 

toimintakulttuuri, jonka keskiössä ovat ne tärkeimmät, eli lapset. Opetusteknologian sijaan puhumme 

oppimisteknologiasta ja opetuskulttuurin sijaan oppimiskulttuurista - välineistä ja toimintatavoista, 

tarjoumista, jotka aktivoivat lapsia, mahdollistavat tutkivan ja omantahtisen oppimisen ja antavat 

henkilöstölle uusia keinoja lasten oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen6. Yhteisen 

toimintakulttuurin muodostumista pyritään edistämään pedagogisten ja teknisten kehitys- ja 

tutkimustehtävien kautta. Pedagogisilla tehtävillä tarkoitetaan esiopetusta kehittävän teknologiatuetun 

yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksien tutkimista ja kehittämistä niin, että TVT muodostuu luonnolliseksi 

ja rikastuttavaksi osaksi esiopetuksen arkea. Teknisillä tehtävillä tarkoitetaan taas esiopetukseen 

soveltuvan välineistön kartoittamista ja testaamista niin, että tarkoituksenmukaiset laitteistokokoonpanot 

olisivat hinnaltaan jokaisen yksikön ulottuvilla. Yhteinen pedagoginen toimintakulttuuri ei siis tarkoita 

identtisiä toimintatapoja ja -välineitä vaan yhteistä pedagogista pohjaa, jolle jokainen yksikkö, tiimi ja 

kasvattaja voivat rakentaa juuri oman ryhmänsä lapsille mielekkään teknologiatuetun oppimisympäristön. 

Asioita voi tehdä oikein monella eri tavalla. 

Yhteisen toimintakulttuurin syntyminen edellyttää vallitsevan tilanteen tuntemusta ja moniäänistä 

keskustelua kehityksen suunnasta ja tavoitteista. Toivommekin kuulevamme mahdollisimman paljon teidän 

varhaiskasvattajien näkemyksiä, kokemuksia, kysymyksiä ja toiveita koskien teknologiatuettua varhaista 

oppimista. Teiltä tulevat ideat, tarpeet ja kritiikki koskien pedagogisia ja teknisiä kysymyksiä - koulutusta ja 

välineistöä - ovat ensisijaisen tärkeitä rakennuspalikoita kasvatuskäytäntöä oikeasti kehittävien ja siellä 

todellisuudessa tapahtuvien uudistusten mahdollistamisessa.  

TiEsi-hankkeen puolesta, 

Pekka Mertala 

                                                           
6 Goodyear & Retalis 2010 
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