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varhaiskasvatukseen

Tutkimukset

Tässä artikkelissa esittelemme kehittä-
määmme Ymmärtävän kuuntelemisen 
ohjelmaa, Jänistarinoita. Jänistarinat-
ohjelman tavoitteena on tukea erityises-
ti niitä lapsia, joilla neljän vuoden ikään 
mennessä on havaittu puutteita kuullun 
ymmärtämisen taidoissa. Lasten taitojen 
tukemiseen kohdistuneet tutkimukset ovat 
korostaneet varhaisen tuen merkitystä. 
Suomessa ei kuitenkaan ole sellaisia var-
haisen tuen materiaaleja, joiden avulla 
päivähoidon varhaiskasvattajat ja pienten 
lasten huoltajat voisivat johdonmukaisesti 
ja pitkäjänteisesti tukea kielen ymmärtä-
misen kehittymistä. Jänistarinat-ohjelma 
sisältää 20 juonellisesti etenevää tarinaa, 
joita käsitellään ymmärtävän kuuntelemi-
sen mallin mukaisesti sekä päiväkodissa 
että lapsen kotona. 

Jänistarinat-interventiotutkimuk-
seemme osallistui 46 lasta. Koeryhmän 
lapset (n = 24) osallistuivat Jänistarinat-
ohjelmaan ja kontrolliryhmän lapset (n = 
22) matemaattisia taitoja harjoittavaan 
Nallematikka-ohjelmaan. Jänistarina-ryh-
mä kehittyi Kertomuksen oppimisen tehtä-

vässä (Nepsy II, Korkman, Kirk & Kemp, 
2008) Nallematikka-ryhmää enemmän. 

Päiväkodin varhaiskasvattajien ja 
lasten vanhempien arvion mukaan lap-
set osallistuivat ohjelmaan innostuneesti. 
Ohjelmasta oli hyötyä lasten lisäksi myös 
varhaiskasvattajille ja lasten vanhemmil-
le. Tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia 
ja kannustavat kehittämään Jänistarinat-
ohjelmaa edelleen; huomiota kiinnitetään 
erityisesti päiväkodin ja kodin välisen yh-
teistyön tukemiseen.

Asiasanat: interventio, kuullun ymmärtämi-
nen, keskusteleva lukeminen, varhaiskasvatus

JOHDANTO

Lapsen ja aikuisen yhteiset kirjanlukuhet-
ket tukevat lapsen sanavaraston ja kuul-
lun ymmärtämisen taitojen kehittymis-
tä (Dickinson & Smith, 1994; Sénéchal &  
LeFevre, 2002). Nämä kielelliset taidot ovat 
myös yhteydessä lapsen luetun ymmär-
tämisen taitojen kehittymiseen (Sénéchal 
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& LeFevre, 2002; Whitehurst & Lonigan, 
1998). Lasten ajatellaankin käyttävän sa-
mankaltaisia strategioita sekä kuullun 
ja kuvallisen tarinan että luetun tarinan 
ymmärtämisessä (Lynch, van den Broek,  
Kremer, Kendeou, White & Lorch, 
2008; Paris & Paris, 2003; 2007; Pressley,  
Johnson, Symons, McGoldrick & Kurita, 
1989). Tukitoimien osalta tämä tarkoit-
taa, että tukemalla lapsen taitoa ymmärtää 
kuulemansa tarina luomme samalla pohjaa 
myöhemmälle kirjoitetun tarinan lukemi-
selle ja ymmärtämiselle.

Tällä hetkellä ainoat tarinan ymmär-
tämiseen ohjaavat harjoitusmateriaalit on 
suunnattu koululaisille. Esimerkkinä voi-
daan mainita Turun yliopiston Oppimis-
tutkimuksen keskuksessa kehitetty Suhaus 
(Vauras, 2003). Sen sijaan alle kouluikäisil-
le tarkoitetut kielen ymmärtämistä tuke-
vat harjoitusohjelmat puuttuvat kokonaan 
(Laakso, Eklund, Aro, Määttä & Poikkeus, 
2009), vaikka varhain aloitetun tuen vaiku-
tusten hyödyllisyyttä ja pitkäkestoisuutta 
korostetaan (Karoly, Kilburn & Cannon, 
2005). Päiväkodin varhaiskasvattajien ja 
lapsen vanhempien kasvatusyhteistyöhön 
kohdistuneet tutkimukset painottavat, että 
lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää yhdistää molempien kasva-
tuskumppaneiden näkökulmat (Alasuuta-
ri, 2010; Karila, 2006; Rautamies, Laakso & 
Poikonen, 2011).

Raha-automaattiyhdistyksen ra-
hoittamassa hankkeessa Pienten lasten 
kognitiivisten kehitysviivästymien perhe-
keskeinen kuntoutus olemme kehittäneet 
päiväkotien ja kotien yhteiseen käyttöön 
tarkoitetun ymmärtävän kuuntelemisen 
ohjelman. Ohjelman kohderyhmänä ovat 
erityisesti lapset, joilla neljän vuoden iässä 
on havaittavissa puutteita kuullun ymmär-
tämisen taidoissa. Tarkoituksena on, että 
lapsen kanssa käsitellään samoja tarinoita 
sekä päiväkodissa että kotona.  

Ymmärtävän kuuntelemisen
ohjelman lähtökohdat
Jänistarinat-ohjelma rakentuu pääpiirteis-
sään kolmen elementin varaan. Laajim-
man lähtökohdan tarjoavat sosiokulttuu-
risten teorioiden (Vygotsky, 1978; Rogoff, 
1990; Wood, Wood & Middleton, 1978) 
näkemykset lapsen ja aikuisen välisen 
opetus-oppimisvuorovaikutuksen laadusta 
(Scrimsher & Tudge, 2003; Vauras, Kinnu-
nen, Kajamies & Lehtinen, 2013). Toisena 
lähtökohtana ovat yleisten oppimisval-
miuksien kehittymistä tukevat periaatteet, 
jotka pohjautuvat aikaisempiin kognitii-
visiin kehittämis- ja rikastamisohjelmiin 
(Ashman & Conway, 1989; Feuerstein, 
Rand, Hoffman & Miller, 1980; Greenberg, 
2000; Haywood, Brooks & Burns, 1992; 
Mattinen, Räsänen, Hannula-Sormunen & 
Lehtinen, 2010). Kolmannen lähtökohdan 
muodostaa ohjelman varsinainen sisältö 
eli lasten kuullun ymmärtämisen taito-
jen kehittäminen (Lynch, van den Broek,  
Kremer, Kendeou, White & Lorch, 
2008; Paris & Paris, 2003; Whitehurst &  
Lonigan, 1998).

Keskiössä opetus-
oppimisvuorovaikutuksen laatu 
Lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen laa-
dulla on todettu olevan ratkaiseva merki-
tys lasten sanavaraston kasvussa ja kielen 
ymmärtämisessä (Silven, Ahtola & Niemi, 
2003). Lapsi oppii käyttämään yhteisönsä 
kieltä, käsitteitä ja toimintamalleja aikuis-
ten kanssa tapahtuvan vuorovaikutuk-
sen yhteydessä (Vygotsky, 1978). Taitavat 
kasvattajat keskittyvät vuorovaikutuspro-
sessin laatuun ja käyttävät sitä opetus-op-
pimistilanteena. Tavoitteiden suuntainen 
ohjaus edellyttää kasvattajalta joustavuut-
ta ja herkkyyttä huomata lapsen aloitteita. 
(González, 1996; Vauras, Kinnunen, Kaja-
mies & Lehtinen, 2013). Lapsen ja aikuisen 
opetus-oppimisvuorovaikutuksen tulisikin 
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kulkea aina kahteen suuntaan: lapselta ai-
kuiselle ja aikuiselta lapselle. Lapsi voi mo-
nella tavalla välittää aikuiselle tietoa siitä, 
miten hän ymmärtää yhteisen toiminnan 
kohteena olevia asioita. Aikuisen vuoros-
taan tulisi kyetä käyttämään tätä lapsen vä-
littämää tietoa apunaan tukiessaan lapsen 
oppimista. (Scrimsher & Tudge, 2003.)  

Vuorovaikutuksen laatu syntyy yh-
teisestä tavoitteellisesta toiminnasta, 
joka edellyttää jaettua tilannetulkintaa 
(Wertsch, 1985). Se tarkoittaa, että mo-
lemmat osapuolet tulkitsevat yhteisen ti-
lanteen samasta näkökulmasta ja heidän 
kommunikointinsa kohteena ovat samat 
asiat. Lisäksi molemmat osapuolet ovat 
tietoisia siitä, että heillä molemmilla on 
sama kiinnostuksen kohde. Jaetusta ti-
lannetulkinnasta käytetään myös ilmai-
sua jaettu tarkkaavaisuus (Bruner, 1995; 
Tomasello, 1995), josta lapsen ja aikuisen 
yhteinen kirjanlukutilanne tarjoaa on-
nistuessaan hyvän esimerkin (Gauvain, 
2001). Kuvakirja toimii tällöin molempi-
en osapuolien jaetun tarkkaavaisuuden ja 
yhteisen kiinnostuksen kohteena. Yhteisen 
lukuhetken aikana molemmat osapuolet 
ovat myös tietoisia siitä, että toisen huomio 
on kohdistunut samaan kirjaan ja samaan 
tarinaan. Aikuisen on hyvä tietää, että yh-
teisen vuorovaikutuksen aikana lapsi muo-
dostaa myös käsitystään kohteen arvosta ja 
kiinnostavuudesta tarkkailemalla aikuisen 
tunneilmaisuja ja eleitä lukutilanteen aika-
na. Näin ollen lapsi voi aikuisen tunneil-
maisujen perusteella tulkita lukuhetken 
joko kiinnostavaksi tai pitkästyttäväksi. 
(Gauvain, 2001.) 

Kognitiivisten kehittämis- ja 
rikastamisohjelmien periaatteita
Monet kognitiiviset kehittämis- ja rikas-
tamisohjelmat (esim. Ashman & Conway, 
1989; Feuerstein ym. 1980; Greenberg, 
2000; Haywood ym.1992) ovat keskeisiltä 

toimintaperiaatteiltaan hyvin samankaltai-
sia ja kohdistuvat sisältötiedosta irrallaan 
tapahtuvaan yleisten oppimisvalmiuksien 
kehittämiseen. Myös Jänistarinat-ohjel-
massa lapsen kuullun ymmärtämisen ke-
hittymistä tuetaan näiden samojen peri-
aatteiden mukaisesti kuitenkin siten, että 
yleisten oppimisvalmiuksien kehittäminen 
on liitetty vahvasti kuullun ymmärtämisen 
kehittämiseen seuraavalla tavalla:

1. Välittävän ohjaamisen (Feuerstein 
ym. 1980) avulla lapsia autetaan 
omaksumaan oppimistavat, jotka 
auttavat heitä tulkitsemaan ja jäsen-
tämään tarinan ilmiöitä ja tapahtu-
mia.

2. Lasten tehtäväsuuntautunutta moti-
vaatiota (Vauras, Salonen, Lehtinen 
& Kinnunen, 2009) tuetaan rohkai-
semalla lapsia tutkimaan tarinan il-
miöitä ja leikkimään tarinan tapah-
tumia sekä pohtimaan niitä.

3. Lapsia ohjataan oman toiminnan 
tarkkailemiseen ja ohjaamiseen 
(Brown, 1987; Campione, 1987; 
Flavell, 1987) tarinoiden kuunte-
lemisen yhteydessä. Tällöin heitä 
ohjataan kohdistamaan tarkkaavai-
suutensa tarinassa kerrotun tiedon 
vastaanottamiseen, tiedon käsittele-
miseen ja vastauksen antamiseen.

4. Lasten kuullun ymmärtämisen tai-
toja tuetaan pienryhmätoiminnan 
tehtävissä toistojen ja vaihtelun 
avulla (Lindahl & Pramling-Samue-
lsson, 2002; Marton & Booth, 1997).

5. Pienryhmässä opittuja kuullun 
ymmärtämisen taitoja sovelletaan 
(Ashman & Conway, 1989; Marton 
& Booth, 1997) uusiin ja erilaisiin 
tilanteisiin.

Kuullun ymmärtäminen
Kuullun ymmärtämisellä tarkoitetaan 
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viestin kuulemista, sen ymmärtämistä ja 
tulkintaa. Kuullun ymmärtäminen on ak-
tiivinen prosessi, jossa kuulija kohdistaa 
huomionsa viestin merkitykseen (Opiz & 
Zbaracki, 2004). Taitava kuuntelija osaa 
kohdistaa huomionsa tarinan pääasioiden 
tunnistamiseen ja tapahtumien ajalliseen 
järjestykseen. Kuullun ja kuvallisen tari-
nan ymmärtämiseen sisältyy myös kyky 
päätellä, mitä tarinan hahmot ajattelevat, 
tuntevat ja tekevät, sekä ymmärtää tapah-
tumien syy−seuraus-suhteita. Lapsi, jolla 
on hyvät tarinan ymmärtämisen taidot, 
kykenee ennakoimaan tapahtumia ja tar-
vittaessa palaamaan lukemistilanteen ai-
kana käsiteltyihin asioihin. (Paris & Paris, 
2003.)

Tarinan ymmärtämiseen tarvitaan 
myös taito tunnistaa tarinan rakenne. Lap-
set kehittyvät tarinoiden muistamisessa, 
kun he oppivat tunnistamaan ja yhdistä-
mään sanojen, lauseiden ja tapahtumien 
välisiä kausaalisia suhteita (Lynch, van den 
Broek, Kremer, Kendeou, White & Lorch, 
2008). Mandlerin ja Johnsonin (1977) mu-
kaan tarinoiden sisäinen rakenne ohjaa 
ihmisen ymmärrystä tarinan kuuntelemi-
sen aikana ja se auttaa häntä rakentamaan 
tarinan uudelleen mielessään. Viestin vas-
taanottamisen yhteydessä tarinan rakenne 
toimii yleisenä kehikkona, jonka sisällä 
ymmärtäminen tapahtuu. Tämä kehikko 
auttaa esimerkiksi valitsemaan, mitä tari-
nan aikaisempia tapahtumia kannattaa pi-
tää mielessä. Se auttaa myös ennustamaan, 
mitä jatkossa on odotettavissa. Se kertoo 
kuulijalle, milloin jokin osa tarinasta on 
valmis säilöttäväksi muistiin tai milloin se 
on vielä keskeneräinen ja vaatii lisäinfor-
maatiota. Tarinan kokonaiskuva voi selvi-
tä kuulijalle vasta siinä vaiheessa, kun hän 
itse kertoo kuulemansa tarinan ja rakentaa 
sen mielessään uudelleen muistamistaan 
tarinan osista. (Mandler & Johnson, 1977.)

Jänistarinat-ohjelma on tarkoitettu 

lapsille, joille monista osataidoista koos-
tuva kuullun ymmärtäminen on haasta-
vaa. Kuullun ymmärtämisen kehittäminen 
liitetään näin ollen tiiviisti ohjelman laa-
jempaan viitekehykseen. Korostaaksemme 
sekä kuullun ymmärtämisen että toimin-
nanohjauksen taitojen kehittämisen tär-
keyttä, käytämme Jänistarinoista nimitys-
tä ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma. 
Tämä tarkoittaa, että Jänistarinoita luet-
taessa lapsia ohjataan kiinnittämään huo-
miota tarinoiden kuuntelemisen, muis-
tamisen, ymmärtämisen ja päättelemisen 
tarkkailemiseen ja oman ajattelun ohjaa-
miseen (Brown, 1987; Campione, 1987; 
Flavell, 1987). 

Keskustelevan lukemisen ja kuullun 
ymmärtämisen tukeminen
Kuullun ymmärtämisen taitojen ohjaa-
misessa onnistuneena menetelmä pide-
tään keskustelevaa lukemista (Whitehurst, 
Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe,  
Valdez-Menchaca & Caulfield, 1988). Kes-
kustelevalla lukemisella tarkoitetaan vasta-
vuoroista toimintamallia, joka on kehitetty 
aikuisten ja lasten yhteisiin kuvakirjojen 
ja tarinoiden lukemisen hetkiin. Malli on 
kehitetty alun perin vanhempien ja las-
ten väliseen lukemisvuorovaikutukseen, 
mutta sitä on onnistuneesti sovellettu 
myös päiväkodin pienryhmätoimintaan  
(Whitehurst, Epstein, Angel, Payne, Crone 
& Fischel, 1994). Keskustelevassa lukemi-
sessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

1. Lapselle esitetään avoimia ja elävöit-
täviä kysymyksiä, jotka rohkaisevat 
ja ohjaavat lasta kertomaan tarinan 
sisällöstä laajemmin. Lapselle kan-
nattaa tällöin esittää mitä-, missä- ja 
miksi-kysymyksiä ja välttää sellaisia 
kysymyksiä, joihin lapsi voi antaa 
pelkkiä kyllä- ja ei-vastauksia. 

2. Lapselle annetaan rohkaisevaa ja in-
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formatiivista palautetta. Tarvittaes-
sa lapselle mallitetaan oikea vastaus 
niin, että lapsi huomaa oman vasta-
uksensa ja oikean vastauksen väli-
sen eron. 

3. Lukemiseen liittyvä toiminta mu-
kautetaan lapsen kehitykseen. Tämä 
tarkoittaa, että lapsen taitojen ke-
hittymisen myötä lasta ohjataan te-
kemään yhä pidemmälle meneviä 
päätelmiä tarinan tapahtumista ja 
hahmojen tunnetiloista.

Keskusteleva lukeminen eroaa muis-
ta lukemistilanteista siinä, että lasten ei 
odoteta olevan vain passiivisia kuuntelijoi-
ta, vaan tarkoituksena on luoda vastavuo-
roista keskustelua tarinan tapahtumista. 
Keskustelevalla lukemisella on saatu ai-
kaan erittäin myönteisiä ja pitkäkestoisia 
vaikutuksia lasten sanavaraston kasvuun 
ja kuullun ymmärtämiseen (esim. Arnold, 
Lonigan, Whitehurst & Epstein, 1994; 
Dickinson & Smith, 1994; McKeown & 
Beck, 2006; Whitehurst ym., 1988). Kaik-
kein tehokkaimmaksi keskustelevan lu-
kemisen menetelmäksi on osoittautunut 
lukutapa, jossa tarinan aiheeseen virittäy-
dytään jo ennen lukemista ja tapahtumista 
keskustellaan sekä lukemisen aikana että 
lukemisen jälkeen (Dickinson & Smith, 
1994).

Keskustelevan lukemistavan omak-
sumiseen ohjaavat interventiotutkimukset 
ovat kohdistuneet pääosin joko lasten van-
hempien (Arnold ym., 1994) tai varhais-
kasvatuksen henkilöstön (Aram & Biron, 
2004; Beck & McKeown, 2001; Dickinson 
& Caswell, 2007) ohjaustaitojen kehittämi-
seen. Erittäin harvinaisia ovat sellaiset oh-
jelmat, jotka ohjaavat sekä pienten lasten 
vanhempia että opettajia keskustelevan lu-
kemisen käyttämiseen. Esimerkkinä van-
hempien ja opettajien yhteistyöstä on Suo-
messa ilmestynyt esiopetusikäisille lapsille 

tarkoitettu tehostetun sadunlukemisen toi-
mintamalli (Orvasto & Levola, 2010), jossa 
vanhemmat lukevat kotona lapsen kanssa 
sadun, jota myöhemmin käsitellään esi-
opetuksessa lasten kanssa piirtäen ja kes-
kustellen. Toimintamalli näyttäisi tukevan 
esiopetusikäisten lasten tarinan ymmär-
tämisen taitojen kehittymistä (Lepola, 
Kivineva & Orvasto, 2012). Nuorempien 
lasten vanhempien ja päiväkodin opet-
tajien yhteistyön varaan perustui myös 
Head Start -projektin kielellinen ohjelma  
(Whitehurst, Epstein, Angel, Payne,  
Crone & Fischel, 1994), jossa 4-vuotiaat 
lapset osallistuivat vuorovaikutteiseen kir-
jan lukemiseen sekä kotona että koulussa. 
Koulussa kirja luettiin pienryhmässä, jon-
ka jälkeen tarina toimitettiin kopioituna 
versiona lapsen kotiin. Ohjelman vaikutus 
oli merkittävä niillä lapsilla, joiden lähin 
huoltaja hoiti aktiivisesti koteihin annetun 
tehtävän. (Whitehurst, ym., 1994.) 

Kuullun ymmärtämisen taitojen 
tukeminen Jänistarinat-ohjelmassa
Jänistarinat-ohjelmassa kuullun ymmärtä-
misen taitojen tukeminen rakentuu kuul-
lun ymmärtämisen osa-alueiden (esim. 
Lynch ym., 2008; Mandler & Johnson, 
1977; Paris & Paris, 2003) ja aikaisempien 
interventiotutkimusten onnistuneiden käy-
tänteiden (esim. Beck & McKeown, 2001; 
Dickinson & Smith, 1994; Whitehurst, ym. 
1988) varaan. 

Jänistarinoissa lapsia houkutellaan ja 
rohkaistaan osallistumaan tarinan käsit-
telemiseen sekä harjoittelemaan kuullun 
ymmärtämisessä tarvittavia taitoja. Lapsen 
osallistumista tuetaan kiinnittämällä huo-
miota siihen, että lapsi pääsee sisälle tari-
nan tapahtumiin ja kykenee eläytymään 
niihin ja hankkimaan niistä omakohtaisia 
kokemuksia. Tavoitteena on saada yhtei-
siin lukuhetkiin keskustelua ja vuorovai-
kutusta, joka tukee kuullun ymmärtämisen 
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taitojen harjoittelemista ja kehittymistä. 
Tällöin lapsen huomio suunnataan tarinan 
rakenteeseen, lapsen kanssa pohditaan ta-
rinan sisältöjä ja tarinassa esiintyviä uusia 
sanoja sekä harjoitellaan tarinan ymmär-
tämisessä tarvittavien strategioiden käyt-
tämistä.

Kuullun ymmärtämisen taitoja tu-
kevien teemojen (taulukko 1) tarkoituk-
sena on tarjota apua lapsen yksilölliseen 
tukemiseen. Ohjaaja voi lapsen toiminnan 
perusteella käsitellä lapsen kanssa paino-
tetummin lapsen osallistumiseen liittyviä 
teemoja tai vaativampia kuullun ymmärtä-
misen teemoja. Jokainen kymmenestä tee-
masta sisältyy jokaiseen Jänistarinaan, jo-
ten ne tulevat huomioitua jokaisen tarinan 
lukemisen yhteydessä. Lapsen osallistumi-
sen ja taitojen kehittymisen myötä voidaan 
siirtyä harjoittelemaan vaativampia taitoja.

 
Jänistarinat – ymmärtävän
kuuntelemisen ohjelma: 
käytännön toimintamalli
Kehittämässämme ymmärtävän kuunte-
lemisen ohjelmassa olemme yhdistäneet 
kuullun ymmärtämisen teemat ohjelman 
laajempaan viitekehykseen. Tältä pohjal-

ta olemme muodostaneet Jänistarinoiden 
käytännön toimintamallin, joka kuvataan 
kuviossa 1. 

Jänistarinat-ohjelmassa edetään 
pienryhmätoiminnasta kokoryhmätoi-
mintaan. Jänistarinoiden pienryhmä ko-
koontuu kerran viikossa. Toiminta jäsen-
netään kolmen keskustelevan lukemisen 
vaiheen kautta (ks. Dickinson & Smith, 
1994). 

Tarinan lukemista edeltävä toimin-
ta tarkoittaa siirtymistä Jänistarinoiden 
maailmaan. Materiaalipaketti sisältää pos-
tilaatikon. Ohjelman tarinat on laadittu 
Äitijäniksen lähettämien kirjeiden muo-
toon. Lukutuokion alussa postilaatikosta 
otetaan esiin Äitijäniksen lähettämä kirje. 
Lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta tarinan 
tapahtumia kohtaan herätellään ja vahvis-
tetaan postilaatikkoa ja kirjettä avattaessa. 
Jokaisen kirjeen alussa lapsia ohjataan pa-
lauttamaan mieleen edellisessä kirjeessä 
kerrottuja asioita.

Tarinan lukemisen aikainen toimin-
ta tarkoittaa lukemistilanteessa tapahtuvaa 
keskustelevaa lukemista. Jokaisessa kir-
jeessä on mukana ohjeita, vihjeitä ja mal-
likysymyksiä, joiden tarkoituksena on aut-

 Taulukko 1. Kuullun ymmärtämisen teemat Jänistarinat-ohjelmassa

Osallistuminen tarinan käsittelemiseen
1. Johdattelu tarinan maailmaan
2. Eläytyminen tarinaan 
3. Osallistuminen vuorovaikutukseen
4. Omakohtaiset kokemukset tarinan tapahtumista
5. Tarinasta keskusteleminen

Kuullun ymmärtämisen taitojen harjoitteleminen
6. Tarinassa esiintyvien sanojen merkitysten pohtiminen ja käyttäminen
7. Tarkkaavaisuuden kohdistaminen tarinan välittämään tietoon
8. Tarinaan liittyvien tietojen yhdistäminen
9. Tarinaan liittyvien tunnetilojen ymmärtäminen
10. Tarinan pääkohdat ja looginen järjestys
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taa ohjaajaa toteuttamaan keskustelevaa 
lukemista. Ohjeet voivat kohdistua esimer-
kiksi siihen, miten lasta voi auttaa kohdis-
tamaan tarkkaavaisuutensa tarinaan. Vih-
jeiden avulla välitetään tietoa esimerkiksi 
siitä, miten lapselle havainnollistetaan ja 
konkretisoidaan tarinan tapahtumia. Mal-
likysymysten tarkoituksena on, että ohjaa-
ja vähitellen omaksuu tavan esittää avoi-
mia kysymyksiä ja lapsen lähikehityksen 
vyöhykkeelle sovitettuja jatkokysymyksiä. 
Keskusteleva lukeminen edellyttää ohjaa-
jalta myös herkkyyttä tehdä huomioita 
lapsista lukutilanteen aikana. Ne auttavat 

ohjaajaa tarttumaan lasten kysymyksiin ja 
spontaaneihin kommentteihin sekä lisää-
vät hänen valmiuttaan tukea lasten kesken 
viriävää keskustelua.

Lukemisen jälkeen tapahtuva toi-
minta sisältää tarinan tapahtumien muis-
telemista ja tarinan tapahtumien siltaamis-
ta lapsen omiin kokemuksiin. Välittömästi 
tarinan lukemisen jälkeen toiminta etenee 
seuraavien vaiheiden kautta:

1. Tarinan tapahtumien muisteleminen 
ja uudelleenkertominen
Lapsia pyydetään selittämään pie-
nelle jäniksenpojalle, mitä kirjeessä 

Kuvio 1. Jänistarinat – ymmärtävän kuuntelemisen ohjelman toimintamalli

Jaettu tarkkaavaisuus

Jänistarinoiden asiat  ja jänis-
tarinoiden oppiminen jaetun 
tarkkaavaisuuden ja yhteisen 
kiinnostuksen kohteena 

Siirtäminen koko ryhmälle

Luetaan kirje ja keskustellaan 
siitä koko ryhmän kanssa 

Siltaaminen ryhmätilanteisiin

Tarinan asioita sillataan 
päiväkodin toimintaan

Tarinan tapahtumien jatko-
työstäminen

Keskustelevaa lukemista so-
velletaan muihin lukuhetkiin

Siltaaminen kahdenkeskisiin 
kohtaamisiin päiväkodissa

Palautetaan mieleen ja keskus-
tellaan tarinan asioista

Käydään vastavuoroisia kes-
kusteluja lapsen kanssa

Sovelletaan keskustelevaa luke-
mista kahdenkeskisiin lukuhet-
kiin 

Siltaaminen kotiin

Jänistarinoiden lukeminen ja 
käsitteleminen kotona lapsen ja 
vanhemman vuorovaikutuksessa

Pienryhmä

1) Postilaatikon avaaminen

- aikaisemman kirjeen palaut-
taminen mieleen 

- suuntautuminen uuteen 
kirjeeseen

2) Uuden kirjeen lukeminen 
ja sisällöstä keskusteleminen

3) Kirjeen selittäminen 

Pikku-jänikselle

5) Valokuvan  liittäminen 
tarinaan

6) Uusien sanojen käsittelem-
inen

7) Tarinan asioiden kokeilem-
inen ja konkretisoiminen

8) Pikkujäniksen peittelem-
inen päiväunille
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kerrottiin. Lasta voi auttaa kertomi-
sen alkuun kysymällä esimerkiksi 
seuraavankaltaisia avoimia kysy-
myksiä: Mitä Äitijänikselle tapah-
tui? Mitä Äitijänis sitten teki? Miksi 
Äitijänis teki niin? Mille Äitijänik-
sestä tuntui? Miksi?

2. Tarinaan liittyvän kuvan tarkastele-
minen
Tässä vaiheessa otetaan esille Äiti-
jäniksen lähettämä valokuva, joka 
liittyy tarinaan. Lasten annetaan 
rauhassa tutkia ja kommentoida 
valokuvaa. Valokuvan ympärillä ta-
pahtuvan keskustelun tarkoituksena 
on auttaa lapsia liittämään valoku-
van asiat kuulemaansa tarinaan. 

3. Tarinassa esiintyvän sanan merki-
tyksen pohtiminen ja sanan käyttä-
minen esimerkkilauseissa

4. Omakohtaisten kokemusten hankki-
minen tarinan tapahtumista
Tarinan tapahtumista voidaan 
hankkia omakohtaisia kokemuksia 
ottamalla leikkeihin samanlaisia 
tilanteita ja keskustelemalla tarinan 
herättämistä ajatuksista. Lapsia au-
tetaan siltaamaan omat ajatuksensa 
ja kokemuksensa Jänistarinoiden 
tapahtumiin. 

Pienryhmässä harjoiteltuja taitoja 
vahvistetaan käsittelemällä tarina uudel-
leen koko lapsiryhmän kanssa. Samalla 
Jänistarinat tulevat koko ryhmän lasten 
jaetun tarkkaavaisuuden kohteeksi. Jänis-
tarinoita sillataan päiväkodin muuhun toi-
mintaan sekä pienryhmässä olevan lapsen 
ja päiväkodin aikuisten kahdenkeskisiin 
vuorovaikutustilanteisiin. Tarkoituksena 
on, että pienryhmän lasten oppimat taidot 
voivat yleistyä myös muihin tilanteisiin. 
Tarinasta oppimisen taitoja tuetaan lähet-
tämällä päiväkodissa luettu tarina myös 
lapsen kotiin. 

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimukselle asetettiin kaksi tavoitetta. 
Ensimmäisenä tavoitteena oli hankkia tie-
toa ohjelman vaikuttavuudesta. Halusim-
me selvittää, onko ohjelmasta apua 4-vuo-
tiaiden lasten kuullun ymmärtämisen 
taitojen kehittymiselle. Toisena tavoitteena 
oli hankkia kokemuksia ohjelman käytet-
tävyydestä. Kiinnostuksemme kohteena 
olivat päiväkotien varhaiskasvattajien ja 
lasten vanhempien kokemukset ja arvioin-
nit Jänistarinat-ohjelmasta.

TUTKIMUKSEN MENETELMÄT

Tutkimukseen osallistujat
Jänistarinat-interventio toteutettiin kuu-
dessa päiväkotiryhmässä syksyn 2008 ja 
kevään 2009 aikana. Interventiossa oli mu-
kana 16 varhaiskasvattajaa. Tutkimukseen 
osallistuvat lapset valittiin kaksivaiheisen 
otannan avulla. Ensimmäisessä vaiheessa 
päiväkodin henkilökunta yhdessä alueen-
sa kiertävän erityislastentarhanopettajan 
kanssa valitsi lapset, jotka heidän mieles-
tään sopivat tutkimukseen ja hyötyisivät 
eniten sekä kielellisestä että matemaatti-
sesta pienryhmätoiminnasta. Tämän jäl-
keen lapsille (n = 68) tehtiin päiväkodissa 
vielä alkukartoitustehtävät.  Tutkimusluvat 
pyysimme päiväkotihenkilöstön välityk-
sellä lasten (n = 56) vanhemmilta. Lasten 
lopullisen valinnan teimme alkumittauk-
sesta saatujen tulosten perusteella. Tutki-
mukseen eivät osallistuneet ne lapset, jotka 
saivat kaikista alkumittauksen tehtävistä 
muita korkeampia pistemääriä.

Vuoden mittaiseen interventiotut-
kimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 46 
suomenkielistä lasta (26 poikaa, 20 tyttöä). 
Lapset olivat kahdestatoista päiväkotiryh-
mästä yhden kaupungin alueelta. Kaikki 
lapset täyttivät neljä vuotta sen kalenteri-
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vuoden aikana, jolloin he osallistuvat al-
kumittaukseen (ka. 4 v 6 kk). Koeryhmän 
lapset (n = 24) osallistuivat Jänistarinat-
ohjelmaan ja kontrolliryhmän lapset (n 
= 22) matemaattisia taitoja harjoittavaan 
Nallematikka-ohjelmaan. 

Mittarit ja tutkimusasetelma
Lasten taitoja mitattiin neljästi: alku-, väli- 
ja loppumittauksen sekä viivästetyn lop-
pumittauksen avulla. Tutkimusasetelma 
kuvataan kuviossa 2. Mittareina käytettiin 
fonologis-kielellisiä taitoja, matemaattisia 
taitoja sekä työmuistitaitoja mittaavia teh-
täviä, joista on esitetty yksityiskohtainen 
kuvaus NMI-Bulletinissa 2/2010. 

Tässä artikkelissa keskitymme tut-
kimuksen tavoitteiden pohjalta tarkaste-

lemaan Jänistarinat-ohjelman vaikutuksia 
lasten kuullun ymmärtämisen taitoihin. 
Mittarina käytimme Kertomuksen op-
pimisen tehtävää (Nepsy II, Korkman, 
Kemp & Kemp, 2008). Tehtävä jakaantuu 
kertomuksen vapaan tuottamisen ja ohja-
tun muistamisen osioihin, ja niiden mak-
simipistemäärä on 24 pistettä. Alkumitta-
uksessa käytimme alkuperäistä tehtävää. 
Seuraavilla mittauskerroilla käytimme al-
kuperäisestä tehtävästä muokkaamiamme 
rinnakkaisversioita.

Ohjelman käyttämiseen liittyvää 
tietoa keräsimme päiväkodin varhaiskas-
vattajilta (n = 16) ja lasten vanhemmil-
ta (n = 24) ohjelman loppumisen jälkeen 
tehdyn arviointikyselyn avulla. Yhden 
lapsen vanhemmalta emme saaneet vasta-

Kuvio 2. Tutkimusasetelma.

Nallematikka-ohjelma n=22

10 leikkiä

ALKUMITTAUS: syyskuu 2008

Jänistarinat-ohjelma n=24

10 tarinaa

VÄLIMITTAUS: marras-joulukuu 2008

LOPPUMITTAUS:  maalis-huhtikuu 2009

VIIVÄSTETTY LOPPUMITTAUS: syyskuu 2009

Jänistarinat-ohjelma n=24

10 tarinaa

Nallematikka-ohjelma n=22

10 leikkiä

2,5 kk

4 kk

5 kk
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usta kyselyymme. Kysymykset oli laadittu 
viisiportaisen likert-asteikon muotoon. 
Kysymykset kohdistuivat Jänistarinoiden 
lukutilanteisiin, tarinoita koskeviin keskus-
teluihin sekä varhaiskasvattajien ja lasten 
vanhempien keskinäiseen yhteydenpitoon 
Jänistarinat-ohjelman aikana. Varhaiskas-
vattajia ja lasten vanhempia pyydettiin ar-
vioimaan myös Jänistarinat-ohjelman hyö-
dyllisyyttä ja lapsen halukkuutta osallistua 
Jänistarinoiden pienryhmätoimintaan. 
Lisäksi mukana oli yksi varhaiskasvatta-
jille ja yksi lasten vanhemmille suunnattu 
avoin kysymys. Varhaiskasvattajilta kysyt-
tiin, mitä Jänistarinat-ohjelma antoi heille 
itselleen. Kysymykseen vastasi 13 varhais-
kasvattajaa (13/16). Lasten vanhemmilta 
kysyttiin, miten he olivat kokeneet kotiin 
lähetetyn jänispostin. Kysymykseen vastasi 
18:n (18/23) lapsen vanhemmat. Vastauk-
set teemoitettiin.

Intervention toteuttaminen
Jänistarinat-ohjelman toteuttamiseen osal-
listui kuuden päiväkotiryhmän varhais-
kasvattajat. Pienryhmätoiminnasta vastasi 
pääsääntöisesti ryhmän lastentarhanopet-
taja. Ohjelman toteuttaminen alkoi välittö-
mästi alkumittauksen jälkeen. Päiväkodit 
saivat valmiin materiaalin, ja varhaiskas-
vattajille järjestettiin ennen interventiota 
ja intervention kuluessa useita informaa-
tio-, koulutus- ja työnohjaustilaisuuksia, 
joista kuusi iltatilaisuutta järjestettiin yli-
opistolla. Jokaisen pienryhmätuokion jäl-
keen lapselle annettiin pienryhmässä lu-
ettu teksti eli jänisposti kotiin vietäväksi. 
Varhaiskasvattajat pyysivät vanhempia lu-
kemaan tarinan kotona yhdessä lapsensa 
kanssa. 

Päiväkodin ja kodin välistä yhteis-
työtä pidettiin yllä jänispostin lisäksi myös 
ohjelmapakettiin sisältyneen Pikkujänik-
sen välityksellä. Pikkujänis vieraili vuorol-
laan jokaisen lapsen kotona. Vanhemmat 

laativat yhdessä lapsensa kanssa vierailusta 
kertovan kirjeen, joka luettiin päiväkodis-
sa kaikille lapsille yhteisesti. Syyslukukau-
den aikana lapsille luettiin Jänistarinat-oh-
jelman 10 ensimmäistä jänistarinaa, jonka 
jälkeen tehtiin välimittaus. Ohjelmaa jat-
kettiin kevätlukukaudella 10 jänistarinalla, 
jonka jälkeen lapsille tehtiin loppumittaus. 
Viivästetty loppumittaus tehtiin kesäloma-
kauden jälkeen lasten palattua päiväkotei-
hin. 

TULOKSET

Tulokset ohjelman vaikuttavuudesta 
Jänistarina-ryhmä kehittyi Kertomuksen 
oppimisen tehtävässä Nallematikka-ryh-
mää enemmän tarkasteltaessa muutosta 
alkumittauksesta viivästettyyn loppumitta-
ukseen (taulukko 2, kuvio 3). Toistettujen 
mittausten varianssianalyysin perusteella 
ero ryhmien kehityksessä oli tilastollisesti 
merkitsevä: F(1, 44) = 4.42, p < .05.

Tarkastelimme vielä, kuinka paljon 
kummassakin ryhmässä oli selkeitä kehit-
tyjiä alkumittauksesta viivästettyyn lop-
pumittaukseen. Kriteerinä käytimme ½ 
kertaa alkumittauksen keskihajontaa. Sel-
keiden kehittyjien luokkaan sijoitimme tä-
ten ne, joiden viivästetyn loppumittauksen 
ja alkumittauksen raakapisteiden erotus 
oli enemmän kuin 2. Heikosti kehittyvien 
luokkaan sijoitimme ne, joilla viivästetyn 
loppumittauksen ja alkumittauksen raa-
kapisteiden erotus oli 2 tai vähemmän. 
Koeryhmän sisällä selkeitä kehittyjiä oli 
enemmän kuin heikkoja kehittyjiä. Lisäk-
si ristiintaulukoinnin perusteella koeryh-
mässä selkeiden kehittyjien osuus oli kont-
rolliryhmää suurempi (χ2 (1) = 4.207,p = 
0,04). Kontrolliryhmässä selkeitä kehittyjiä 
oli hieman vähemmän kuin heikkoja ke-
hittyjiä. (Ks. kuvio 4.)
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Kuvio 3. Kertomuksen oppimisen tehtävän standardoitu pistemäärän muutos koe- ja kontrolli-
ryhmissä (muutos mittausvälissä jaettuna molempien ryhmien alkumittauksen keski-
hajonnalla).

Taulukko 2. Kertomuksen oppimisen tehtävien keskiarvot ja keskihajonnat alku-, väli- ja loppu-
mittauksen sekä viivästetyn loppumittauksen osalta koe- ja kontrolliryhmässä.

Kertomuksen oppiminen maksimi 24 pistettä ka kh min maks
Jänistarinat Alkumittaus 4,9 3,4 1 12

Välimittaus 6,4 3,7 0 14
Loppumittaus 7,1 4,1 0 20
Viivästetty loppumittaus 10,1 4,9 2 21

Nallematikka Alkumittaus 6,3 3,7 0 14
Välimittaus 6,0 2,6 2 11
Loppumittaus 6,4 4,5 1 16
Viivästetty loppumittaus 8,5 4,5 2 19

Jänistarinat

Nallematikka

1,50

alku-väli alku-loppu alku-viivästetty

1,20

0,90

0,60

0,30

0,00

-0,30

Kuvio 4. Koe- ja kontrolliryhmän kehitys Kertomuksen oppimisen tehtävässä alkumittauksesta 
viivästettyyn loppumittaukseen.
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Varhaiskasvattajien ja vanhempien 
arvio Jänistarinoista 
Sekä varhaiskasvattajat että lasten vanhem-
mat olivat keskustelleet Jänistarinoiden 
asioista ohjelmaan osallistuneiden lasten 
kanssa, vanhemmat olivat olleet jopa ak-
tiivisempia kuin varhaiskasvattajat. Päivä-
kodeissa oli lasten kanssa leikitty Jänista-
rinoiden tapahtumia puolestaan enemmän 
kuin lasten kotona. Päiväkodin varhais-
kasvattajat olivat myös huomanneet lasten 
oma-aloitteisesti käsittelevän ja leikkivän 
Jänistarinoiden tapahtumia vanhempia 

useammin. Päiväkodin varhaiskasvatta-
jat olivat vanhempia useammin jakaneet 
keskenään havaintojaan lasten osallistu-
misesta Jänistarinoiden käsittelemiseen. 
Lisäksi päiväkodin varhaiskasvattajat olivat 
omasta mielestään keskustelleet useammin 
vanhempien kanssa lapsen kielenkehityk-
sestä ja osallistumisesta Jänistarinoihin 
kuin vanhemmat olivat omasta mielestään 
keskustelleet vastaavista asioista varhaiskas-
vattajien kanssa. Varhaiskasvattajien (n = 
16) arvioinnit esitämme kuviossa 5 ja lasten 
vanhempien (n = 23) arvioinnit kuviossa 6.

Kuvio 5. Varhaiskasvattajien arvio Jänistarinoiden (Jt) toteuttamisesta.  

Kuvio 6. Vanhempien arvio Jänistarinoiden (Jt) toteuttamisesta.
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Kuvio 7. Varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien arvio siitä, miten mielellään lapset ovat osal-
listuneet Jänistarinoiden pienryhmätoimintaan.

Sekä päiväkodin varhaiskasvattaji-
en että lasten vanhempien mielestä lapset 
olivat osallistuneet innostuneesti Jänista-
rinoihin (ks. kuvio 7). Molemmat myös 
arvioivat lasten hyötyneen ohjelmasta (ks. 
kuvio 8).

Mitä Jänistarinat-ohjelma antoi
 varhaiskasvattajille?
Jänistarinat-ohjelma on varhaiskasvattaji-

en vastausten perusteella tarjonnut heille 
myönteisiä kokemuksia pienryhmätoimin-
nasta, antanut uuden, valmiin toiminta-
mallin, lisännyt ammatillista osaamista ja 
saanut aikaan lasten innostuksen ja oival-
lusten synnyttämää iloa.

Merkityksellisiä varhaiskasvattaji-
en (9/16) mielestä olivat Jänistarinoiden 
pienryhmätoiminnasta saadut myönteiset 
kokemukset ja havainnot, joita he kuvaavat 

48 %

30 %

12 %

12 %

41 %

9 %

Kuvio 8. Varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien arvio siitä, minkä verran lapselle on ollut hyö-
tyä osallistumisesta Jänistarinoiden pienryhmätoimintaan.
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seuraavilla tavoilla:
Hiljainenkin lapsi innostui keskustelemaan 
pienessä ryhmässä. (VK2)
Mahtava työväline; muistutti pienryhmän 
tärkeydestä ja ryhmän eriyttämisestä. (VK3)
Ihania hetkiä pienryhmässä ilman kiirettä 
ja AITOA kohtaamista ja pohdintaa lasten 
kanssa. Toimivan idean pysyvästä pienryh-
mätoiminnasta. (VK9)
Mukavia hetkiä lasten kanssa, mahdollisuu-
den tutustua lähemmin näihin lapsiin. Kun 
lapsi tulee tutummaksi niin sitä huomioi las-
ta enemmän arkipäivän tilanteissa ja tark-
kailee automaattisemmin. (VK10)

Monet varhaiskasvattajat (6/16) ko-
kivat saaneensa Jänistarinoista uuden 
valmiin toimintamallin, jonka avulla voi 
systemaattisesti tukea lasten tarinan ym-
märtämisen taitoja. Varhaiskasvattajien 
mukaan Jänistarinat-ohjelma tarjoaa seu-
raavat asiat:

Yhden mallin pitkäjänteisestä työtavasta. 
(VK13)
Hyvän materiaalipaketin. (VK9)

Osa varhaiskasvattajista (6/16) il-
moitti Jänistarinoiden tuottaneen heille 
iloa. Ilon lähteenä oli lasten innostus ja 
jatkuva kiinnostus Jänistarinoita kohtaan.

Antoi iloa uusiin löytöihin lapsesta. (VK11)
Käytännössä sain onnistumisen kokemuk-
sia ja mukavia jaettuja hetkiä lasten kanssa. 
(VK6)
Ilon huomata, kuinka innostuneita lapset 
ovat tarinasta ja myös perheiden osallistu-
minen jäniksenpoikasen vierailuihin ja ki-
vat tarinat ”yökylässä” yllättivät. Hauska 
tapa tutustua myös perheeseen tällä tavalla. 
(VK2)

Osa varhaiskasvattajista (5/16) oli 
Jänistarinat-ohjelmaa toteuttamalla hank-
kinut lisää ammatillista osaamista, joka on 
kohdistunut keskustelevaan lukemiseen, 

lasten havainnointiin, toiminnan suunnit-
telemiseen ja lasten yksilölliseen huomi-
oimiseen. Tätä ammatillista kehittymistä 
kuvataan seuraavilla tavoilla:

Erilaisena tapana lukea satua pitämällä lap-
set kiinnostuneena asiasta toiminnan avulla 
ja kyselemällä tarinan tapahtumista ja joh-
dattelemalla lapsia kertomaan omia juttuja. 
(VK1)
Motivoinut lasten havainnoinnin kehittä-
miseen. Innosti suunnittelemaan pienryh-
mätoimintaa tulevaisuudessakin resurssien 
mukaan. (VK11)
Taitona antaa lapselle enemmän aikaa poh-
tia asioita eikä antaa valmista ratkaisua. 
(VK2)

Miten vanhemmat kokivat kotiin 
lähetyn jänispostin?
Vanhempien vastauksissa kotiin lähetettyä 
jänispostia pidettiin hyvin myönteisenä 
asiana. Perusteluina vanhemmat ovat esit-
täneet jänispostin ympärillä tapahtuvan 
yhdessäolon lapsen kanssa, jänispostin vä-
littämän tiedon siitä, mitä lapsi on tehnyt 
päiväkodissa, ja lapsen osoittaman innos-
tuksen Jänistarinoita kohtaan sekä itse Jä-
nistarinoita kysymyksineen.

Jänispostin ympärillä tapahtuva lap-
sen ja vanhemman yhteinen yhdessäolo 
tuli esille kymmenen vanhemman (10/23) 
vastauksessa.

Ovat olleet kivoja. Olemme säästäneet kaik-
ki postit, jotta voimme lukea niitä myöhem-
minkin. (V1)
Lapsi haluaa, että tarina luetaan uudelleen 
ja uudelleen. (V2)
Oikein myönteisesti. Hyvä, että postin sai 
myös kotiin, jotta vanhemmatkin saavat kes-
kustella tarinasta lapsen kanssa. (V6)
Hyvä juttu, mutta välillä se on unohtunut 
jonnekin muiden asioiden takia. Olemme 
lukeneet niitä silloin tällöin ja lapsi on muis-
tanut hyvin tarinoiden kulun vielä myöhem-
minkin. (V11)
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Mukavana ja rauhoittavana yhdessäolon 
hetkenä.(V17)

Jänispostin välityksellä vanhemmat 
olivat saaneet tietoa siitä, mitä lapsi tekee 
päiväkodissa (6/23).

Se on ollut todella tärkeätä, jotta vanhem-
matkin pysyvät ”kärryillä”. (V2)
Kun itse on päässyt lukemaan postin, on ol-
lut helpompaa ymmärtää lapsen selityksiä 
/ kertomaa tarinasta sekä innostusta siitä. 
(V6)
Yleensäkin on mukava tietää, mitä päiväko-
dissa on tapahtunut, tehty, jne. (V9)

Lapsen innostus ja kiinnostus Jänis-
postia kohtaan tuli erityisesti esille viidessä 
vastauksessa (5/23).

Jänistarinat ovat olleet innostavia ja kiinnos-
tavia. Ne ovat herättäneet lapsessa ajatuksia 
ja poika on puhunut niistä paljon. (V5)
Lapsi esitteli kirjeen aina innostuneesti, joten 
yhtä innostuneesti se otettiin vastaan. (V18)

Vanhemmat ovat pitäneet myös itse 
tarinoita merkityksellisinä. Tarinoiden 
juoni ja aihepiiri nostettiin esille viidessä 
vastauksessa (5/23). 

Mukavaa luettavaa. Sopivasti tekstiä ja aina 
joku kiva tarina. (V3)
Se on tosi hyvä juttu ja mielenkiintoinen. 
(V14)
Niissä oli hyviä kysymyksiä, niihin vastaa-
minen vaatii lapselta todella pohtimista ja 
vastaukset ovatkin olleet aika kirjavia. (V4)

POHDINTA

Jänistarinat-ohjelman vaikuttavuus
Menetelmän vaikuttavuudesta saadut tu-
lokset osoittavat, että Jänistarinat-oh-
jelmaan osallistuneet lapset kehittyivät 
Kertomuksen oppimisen tehtävän osal-
ta Nallematikka-ryhmää enemmän. Jä-

nistarinat-ohjelmaan osallistuneet lapset 
paransivat suoritustaan jokaisella mitta-
uskerralla. Ero koeryhmän ja kontrolliryh-
män kehityksen välillä kasvoi tilastollisesti 
merkitseväksi viivästettyyn loppumittauk-
seen mentäessä. Tämä tarkoittaa, että oh-
jelmalla oli vaikutusta lasten taitojen ke-
hittymiseen vielä ohjelman loppumisen 
jälkeenkin.

Jänistarinat-ohjelmaan osallistuneis-
ta lapsista Kertomuksen oppimisen tehtä-
vässä oli selkeitä kehittyjiä huomattavasti 
enemmän (75 % koeryhmän lapsista) kuin 
Nallematikka-ryhmässä (46 % kontrolli-
ryhmän lapsista). Jänistarinat-ohjelmaan 
osallistuneiden lasten ryhmässä selkei-
tä kehittyjiä oli huomattavasti enemmän 
kuin sellaisia, joilla kehitys oli vähäisem-
pää. Nallematikka-ryhmässä puolestaan 
niukemmin kehittyviä lapsia oli enemmän 
kuin selkeästi kehittyviä. Tämän perus-
teella ohjelman vaikutukset näyttäisivät 
hyödyttäneen suurinta osaa Jänistarinat-
ohjelmaan osallistuneista lapsista.

Tulosten perusteella ohjelmalla oli 
vaikutusta lasten kuullun ymmärtämisen 
taitojen kehittymiseen. Tulos tukee aikai-
sempia interventiotutkimuksia, joiden 
mukaan lapsen ja aikuisen yhteisillä kir-
janlukuhetkillä on vaikutusta lasten kuul-
lun ymmärtämisen taitojen kehittymiseen 
(Arnold ym., 1994; Dickinson & Smith, 
1994; McKeown & Beck, 2006; Sénéchal & 
Le Ferve, 2002; Whitehurst ym., 1988). 

Jänistarinat-ohjelman käytettävyys
Vastausten perusteella sekä varhaiskasvat-
tajat että lasten vanhemmat olivat osallis-
tuneet aktiivisesti ohjelman toteuttami-
seen. Jänistarinoiden tapahtumat olivat 
kulkeutuneet myös lasten leikkeihin ja 
muuhun toimintaan. Mielenkiintoista oli, 
että kaikki vanhemmat ilmoittivat keskus-
telleensa Jänistarinoiden asioista lapsensa 
kanssa joko usein (52 % vanhemmista) tai 
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silloin tällöin (48 %). Vanhemmat olivat 
täten olleet varhaiskasvattajia aktiivisem-
pia keskustelijoita. Tulos osoittaa, että van-
hemmat ovat valmiita lapsen oppimista 
tukevaan tavoitteelliseen toimintaan, kun-
han he saavat tarvittavan materiaalin ja 
rohkaisun sen käyttämiseen. Valtakunnal-
lisen varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teissa (Stakes, 2005) korostetaan varhais-
kasvattajien ja lasten vanhempien välisen 
yhteistyön merkitystä. Tuloksemme osoit-
taa, että vanhemmat ovat valmiita tähän 
yhteistyöhön. 

Varhaiskasvattajien ja lasten vanhem-
pien välillä oli silloin tällöin käyty lapsen 
kielenkehitykseen ja Jänistarinoihin liitty-
viä keskusteluja. Varhaiskasvattajat muisti-
vat keskustelleensa asiasta useammin kuin 
vanhemmat. Jotkut vanhemmista tunsivat 
jääneensä kokonaan yhteydenpidon ulko-
puolelle. Vastaukset heijastavat vanhem-
pien ja varhaiskasvattajien näkökulmien 
eroja. Varhaiskasvattajien arvio perustuu 
kaikkien lapsiryhmän vanhempien kans-
sa käytyihin keskusteluihin. Vanhemmat 
puolestaan arvioivat tilannetta omasta 
lapsesta käytyjen keskustelujen valossa. 
Tilanne kuvastaa niitä haasteita, joita kas-
vatuskumppanuus asettaa varhaiskasvatta-
jalle: miten tulisi tasapuolisesti pitää yllä 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jossa lasta 
koskeva asiantuntijuus jaetaan varhais-
kasvattajien ja lasten vanhempien kesken 
(Alasuutari, 2010; ks. myös Karila, 2006 ja 
Rautamies, Laakso & Poikonen, 2011).

Sekä varhaiskasvattajien että lasten 
vanhempien arviointien perusteella lapset 
osallistuivat innokkaasti Jänistarinat-oh-
jelmaan. Lasten innostus tuli esille myös 
monissa varhaiskasvattajien ja vanhempi-
en avoimissa vastauksissa. Tämä on tärkeä 
tulos, sillä se osoittaa, että ohjelma on kiin-
nostanut kohderyhmäänsä. Varhaiskasvat-
tajat tunsivat hyötyneensä ohjelmasta sekä 
ammatillisesti että monella muulla tavalla. 

Jänistarinoiden myötä varhaiskasvattajille 
oli tarjoutunut mahdollisuus kokeilla ja to-
teuttaa pienryhmätoimintaa. Kokemukset 
olivat erittäin positiivisia. Pienryhmätoi-
minta tarjosi mahdollisuuden kiireettö-
mälle ja vastavuoroiselle lapsen kohtaami-
selle. Varhaiskasvattajat huomasivat, että 
pienryhmätoiminnan avulla lasten ha-
vainnoiminen ja oppimisen tukeminen 
sekä lapsen yksilöllinen huomioiminen on 
huomattavasti tehokkaampaa kuin isossa 
ryhmässä. Kotiin kulkenut jänisposti sai 
myönteisen vastaanoton lasten vanhem-
milta. Jänispostin lukeminen lapsen kanssa 
oli tarjonnut mahdollisuuden hyödyllisiin 
keskusteluhetkiin ja mukavaan yhdessä-
oloon. Lisäksi jänisposti tarjosi vanhem-
mille mahdollisuuden jakaa lapsen kanssa 
päiväkodin ja Jänistarinoiden maailmaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
varhaiskasvattajat ja lasten vanhemmat 
olivat aktiivisesti toteuttaneet Jänistarinat-
ohjelmaa, mutta keskinäinen yhteydenpito 
oli monien kohdalla jäänyt melko vähäi-
seksi. Lasten vanhemmat olivat kuiten-
kin halukkaita tukemaan lapsen tarinan 
ymmärtämisen taitoja lukemalla lapsille 
samoja tarinoita kuin päiväkodissakin. 
Lisäksi he näkivät yhteisten tarinoiden ja 
niistä keskustelemisen muodostavan sillan 
päiväkodin ja kodin välille. Myös varhais-
kasvattajat saisivat laajemman ja monipuo-
lisemman näkökulman lapsen maailmaan, 
mikäli heille kerrottaisiin kotona tapah-
tuneista lukuhetkistä ja niiden yhteydessä 
käydyistä keskusteluista. Tulokset kan-
nustavat kehittämään menetelmiä, jotka 
saavat aikaan ohjaajien ja vanhempien 
vastavuoroista keskustelua ja joissa huo-
mioidaan myös vanhempien kokemukset, 
oivallukset ja onnistumiset (ks. Lajunen & 
Laakso, 2011). 

Jänistarinat-ohjelma on tarkoitettu 
päiväkodin ja kodin yhteiseksi projektik-
si. Ohjelman käytettävyydestä saadut tu-
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lokset vahvistavat tämän yhteistyön mer-
kitystä. Tulokset saavat vahvistusta myös 
Whitehurstin ja kumppaneiden tutkimus-
tuloksista, joissa lapset hyötyivät eniten 
toimintamallista, jossa samat tarinat lue-
taan lapselle sekä päiväkodissa että ko-
tona (Whitehurst, Epstein, Angel, Payne, 
Crone & Fischel, 1994). Tutkimuksen tu-
lokset ovat rohkaisevia ja kannustavat ke-
hittämään Jänistarinat-ohjelmaa edelleen. 
Ohjelman jatkokehittelyn osalta tulokset 
osoittivat, että huomiota tulee kiinnittää 
erityisesti päiväkodin ja kodin välisen yh-
teistyön tukemiseen. Laajemman interven-
tiotutkimuksen aineisto kerätään vuosien 
2011–2013 aikana. Uusi interventiotutki-
mus ja laajempi aineisto tarjoavat mahdol-
lisuuden mallin syvempään analysointiin. 
Tulemme jatkossa esittelemään kyseisen 
interventiotutkimuksen tuloksia.
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