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Johdanto 

 
Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ja 2018 
velvoittavat osin uusin käsittein suunnittelemaan ja toteuttamaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja 
kehittämään siinä tarvittavaa osaamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa olevat tieto- ja 
viestintäteknologian ja monilukutaidon osaaminen antaa lapsille valmiuksia ja taitoja toimia jatkuvasti 
muuttuvassa kasvu-ja toimintaympäristössään. 
 
Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) 
ovat laatineet kevään 2017 aikana yhteisen varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelman, 
joka otetaan käyttöön 1.8.2017.  Suunnitelma pohjautuu sekä varhaiskasvatuslakiin että 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016. Tämän varhaiskasvatuksen TVT- suunnitelman pohjalta 
kunnat laativat tarkemman kuntakohtaisen suunnitelman, jonka avulla linjaukset ja tavoitteet saavutetaan. 
Pirkkalan suunnitelma on laadittu keväällä 2019 ja sen laadinnassa on huomioitu vuoden 2018 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Suunnitelma on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 15.5.2019. 
Tavoitteena on taata, että kaikilla Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatusikäisillä lapsilla toteutuu 
oikeus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa aktiivisina toimijoina ja osallistujina alati muuttuvan 
yhteiskunnan jäseneksi. Tämä edellyttää muutoksia ja toimenpiteitä varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuurissa sekä toiveikasta ja innostavaa suhtautumista tulevaisuuteen. 
 
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan arjen vuorovaikutustilanteissa sekä 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja 
tuottamisen taitoja. Lasten vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa tekemät kokeilut ja omat 
sisällön tuottamiset tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen edistävät lasten luovaa ajattelua, lukutaitoa 
sekä yhteistoiminnallisia taitoja. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen merkitsee myös tutustumista 
erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa monilukutaitoon sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä 
keskeisiä oppimisen alueita ovat mediakasvatus ja teknologiakasvatus. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
tutustua yhdessä lasten kanssa median eri alueisiin sekä rohkaista lapsia vuorovaikutuksessa muiden lasten 
ja aikuisten kanssa tuottamaan mediasisältöjä itse. On tärkeää ohjata lapsia turvalliseen ja vastuulliseen 
median käyttöön ja edistää mediakriittisyyden kehittymistä ja kasvua. Teknologiakasvatuksen tarkoituksena 
varhaiskasvatuksessa on ohjata lapsia havainnoimaan ympäristössään olevaa teknologiaa ja tutustuttaa 
heitä teknologisiin laitteisiin ja niiden turvalliseen toimintaan.  Teknologiakasvatus kannustaa lapsia 
tutkimaan ja kokeilemaan erilaisten laitteiden ja lelujen toimintoja sekä erilaisia materiaaleja hyödyntäen ja 
kokeillen rakentamaan itse.       
 
Tämä varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelma kattaa kaikki varhaiskasvatuksen toimintamuodot sekä 
kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Pirkkalan kunnassa yksityiset palveluntuottajat 
toteuttavat suunnitelmaa kappaleen ”Tieto- ja viestintäteknologia osana varhaiskasvatuksen 
pedagogiikkaa” sekä ”Lapsi aktiivisena toimijana” osalta (s. 1-8).  
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Tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuurissa 

 

  

Moni-

lukutaito 

Teknologia-

kasvatus 

Media-

kasvatus 

Tampereen kaupunkiseudun kunnissa toteutuu lapsen 

oikeus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa jatkuvasti 

muuttuvan yhteiskunnan jäseneksi. 
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Tieto- ja viestintäteknologia osana 
varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologian käyttö tulee esille seuraavilla 
alueilla 

Laaja-alainen osaaminen ja tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö 

Tieto- ja viestintäteknologia on osa oppimisympäristöä ja pedagogista työtä. Tavoitteena on, että kaikilla 
varhaiskasvatuksen piirissä olevilla lapsilla on mahdollisuus käyttää tieto - ja viestintäteknologisia välineitä 
tarkoituksenmukaisesti. Tieto- ja viestintäteknologia tukee vuorovaikutusta, oppimista, osallisuutta, tiedon 
välittämistä ja hyödyntämistä sekä motivoi tekemään ja toimimaan. Lasten osallisuus toteutuu parhaiten 
leikissä, jossa lapset päättävät mitä tapahtuu ja millaisia välineitä leikkiin tarvitaan. Oppimista tukevat pelit 
ja lasten rohkea leikillinen kokeilu kuuluvat varhaiskasvatuksen tieto ja viestintäteknologian käyttöön.  

Monilukutaito 

Monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan. Lapsia kannustetaan 
tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Monilukutaidon pääpaino varhaiskasvatuksessa on 
erilaisten sosiaalisten tilanteiden tulkinnassa ja vertaisten kanssa toimeen tulemisessa. Lapset opettelevat 
havainnoimaan ja arvioimaan erilaisia kuvia ja tekstejä yhdessä aikuisen kanssa. Sanastoa ja yleistietoa 
kartutetaan kirjojen ja keskustelujen avulla. Tietoisuutta kehitetään erilaisten teema-alueiden avulla. 
Vertaisryhmän kanssa yhdessä tutkitaan ympäristöjä ja etsitään niistä erilaisia viestejä. Pohditaan, millaisia 
viestejä ympäristöstä voi löytyä ja miten ihmiset voivat viestiä toisilleen. Tutustutaan muun muassa leikin, 
taiteen ja TVT-laitteiden avulla viestien tuottamiseen, tulkitsemiseen, arvioimiseen ja muokkaamiseen. 

 

 

 

Monilukutaito 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) kuvataan viisi laaja-alaisen osaamisen 
kokonaisuutta, joista yksi on monilukutaito. Monilukutaito käsitetään tietojen ja taitojen 
kokonaisuudeksi, jonka avulla ymmärretään, viestitään ja toimitaan yhdessä toisten kanssa 
kulttuurisesti moninaisten tekstien kyllästämässä maailmassa. Monilukutaidolla viitataan erityisesti 
erilaisten viestien ja tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoihin.   
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Kuvio 1. 

 

Pedagoginen dokumentointi 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten 

elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän 

toiminnasta. Se on myös pedagogista työn tutkimista, suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Sen avulla 

varhaiskasvatuksessa saadaan pedagoginen toiminta näkyväksi niin lapsille, huoltajille, henkilökunnalle kuin 

muille tahoille. Pedagogisessa dokumentoinnissa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknisiä 

Tavoitteet ja 

lähtökohdat 

Leikin kautta 

Aikuisen ohjauksessa 

Aikuisen malli 

Kaikin aistein 

 

 

Keino ilmaista lapsen ajatuksia 

ja mielenkiinnon kohteita, 

ymmärtää muita ja eri tapoja 

ilmaista asioita. 

 

Oppiminen 

 
Sisällön kriittinen tarkastelu 

Viestinnän tavat 

Pohtiva, ihmettelevä näkökulma 

Avoimuus uusille asioille 

Oppimisalueita 

Symbolit;  

sanallinen, kuvallinen, 

numeerinen, auditiivinen, 

kehollinen ja 

digitaalinen viesti 

 

Lapsi ja 

moniluku- 

taito  
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laitteita ja sovelluksia, esimerkiksi valokuvia, videoita, haastatteluja, tarinoita, erilaisia kirjauksia, karttoja, 

piirroksia, maalauksia, veistoksia ja äänitteitä. 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisen alueilla 

Varhaiskasvatuksen arjessa käytetään erilaisia työskentely- ja ilmaisutapoja sekä välineitä. Lasten taidot ja 

osaaminen vahvistuvat, kun he ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa 

yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Kaikessa tulee huomioida lapselle ominainen tapa toimia: 

leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja ilmaisu. 

Mediakasvatus 

Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus sekä valmiudet elää ja toimia aktiivisesti 

mediakulttuurissa. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin sekä kokeillaan niiden tuottamista 

leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten kanssa pohditaan myös median merkitystä ja tiedon 

luotettavuutta. Mediakasvatuksessa huomioidaan seuraavat näkökulmat: 

 Taidekasvatuksellinen näkökulma keskittyy median sisältöihin ja omaan tuottamiseen. 

 Teknologiakasvatuksellinen näkökulma on tietotekniikan hyödyntämistä kasvatustyössä ja teknisten 

välineiden käyttöä joko opetuksen välineenä tai kohteena. 

 Yhteiskunta ja kulttuurikriittinen näkökulma pohtii median taustoja ja rakenteita sekä keskittyy 

median sisältöön ja vaikuttavuuteen.  

 Suojelullinen näkökulma korostaa lasten suojelua median haitallisilta vaikutuksilta. 

Lasten kanssa opetellaan yhteistyössä huoltajien kanssa tieto- ja viestintäteknologian turvallista ja eettistä 

käyttöä. Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun median tunteminen ja hyödyntäminen auttavat henkilöstöä 

ymmärtämään lasten leikkejä ja kokemusmaailmaa.  

 

 

Mediakasvatus 

”Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia 

aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan 

median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää 

mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan 

kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen 

huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa 

esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018, 45.)  
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Kuvio 2. 

 

 

Teknologiakasvatus 

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on saada lapset näkemään teknologian olemassaolo ja oivaltamaan 

teknologian merkitys arkielämässä, opettaa heitä käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa sekä 

ymmärtämään sen vaikutuksia. Tarkoitus on ohjata lapset teknologian vastuullisiksi käyttäjiksi, 

hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi. 

 

Tavoitteet ja 

lähtökohdat               
Lasten mediasuhteet        

Aikuisen ohjauksessa 

Ikä ja kehitystaso huomioiden 

Eettiset kysymykset 

Ajan ilmiöt 

Leikin kautta 

Mediakasvatus on keino 

käsitellä lasten 

mediakokemuksia, harjoitella 

mediataitoja, ilmaista lapsen 

ajatuksia ja mielenkiinnon 

kohteita. Lapsi on aktiivinen 

toimija. Tavoitteena on 

tasapainoinen mediasuhde ja 

kehittyvä medialukutaito. 

Oppiminen 
Lapsi median tuottajana ja 

vastaanottajana (kielen taito) 

Kielellinen identiteetti, kodin 

kulttuuri, medialeikit,          

Tutkin ja toimin, ilmaisun monet 

muodot 

Eettisyys (hyvä -paha) ja 

empaattisuus 

 

Mediavälineistöä 
Kuvat, kirjat, lehdet              

Lasten kohtaamat mediatekstit  

Kuvaaminen ja videointi     

Äänen tallentaminen ja sadutus  

Animaatiot                     

Tiedonhaku 

Oppimista tukevat pelit ja 

sovellukset 

 

 

Lapsi ja 

mediakasvatus 
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Teknologiakasvatus 

”Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan 

työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia 

ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja 

tekemään päätelmiä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 47.) 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3.  

Tavoitteet ja 

lähtökohdat   
Teknologiseen ympäristöön 

tutustuminen                      

Laitteen käsittely ja turvallinen 

käyttö 

Osa nykypäivää ja tulevaisuutta 

Aikuisen ohjauksessa 

 

Oppiminen 
Teknologia ennen ja nyt 

Monipuolinen ja turvallinen 

tutustuminen sekä käyttö 

toiminnan ja ilmaisun apuna 

Ideointi, keksiminen ja 

rakentelu erilaisiin tarkoituksiin 

Syyt ja seuraukset 

 

 

Oppimisvälineistöä 
Lasten kokemusmaailmaan liittyvät 

teknologiset ratkaisut ja laitteet                                         

Itse keksityt koneet ja laitteet  

Hankittu tvt-välineistö (pelit, lelut, 

tabletit, kamerat, tietokoneet, 

dataprojektorit, tulostin, 

äänentoistolaitteet) 

 

 

 

 

Lapsi ja 

teknologia-

kasvatus 

 

Teknologiakasvatus on keino 

ymmärtää ihmisen 

aikaansaamaa teknologista 

ympäristöä ja laitteiden 

toimintaa sekä tutkia, 

kokeilla, etsiä ratkaisuja ja 

toteuttaa omia ideoita. 
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Lapsi aktiivisena toimijana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moniluku-

taito  

Pedagoginen 

dokumen-

tointi 

Lapset 

dokumen-

toijina  

Tiedonhaku 

ja sähköiset 

materaalit  

Osallisuutta 

lisäävät 

toiminta-

tavat  
Oppi- ja 

leikki-

materiaalin 

luominen  
Kokeilut ja 

oma 

tuottaminen 

Lapsen 

kokemukset 

ja kiinnostuk-

sen kohteet 

Liikkumi-

seen kannus-

taminen 

Ilmaisuun 

kannusta-

minen 

Media-

kasvatus  

TVT- 

osaaminen  



9 

 

 

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa  

Varhaiskasvatuksessa huoltajat tavataan päivittäin. Päivittäisissä kohtaamisissa käydään läpi 
päivän tapahtumia. Lapsen varhaiskasvatukselle luodaan yhteiset tavoitteet lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelussa ja niitä arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien 
kanssa. Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, täytetään huoltajien ja henkilöstön kesken 
perustietolomake, joka sisältää keskustelun lapsen kuvaamiseen ja videointiin sekä kuvien 
tallentamiseen liittyen. Vanhemmat antavat tällöin kirjallisen luvan kuvien julkaisemiselle sovituissa 
paikoissa. Huoltajilla on oikeus myös kieltää kuvamateriaalin julkinen esittäminen.  

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi huoltajat ja henkilöstö käyttävät erilaisia sähköisiä välineitä ja 
kanavia kuten sähköpostia keskusteluun, dokumentointiin ja tiedottamiseen. Wilma toimii 
pääasiallisena tiedotuskanavana varhaiskasvatuksen ja huoltajien välillä. Päikky-järjestelmän 
kautta huoltajat ilmoittavat lasten hoitoajat ja henkilöstö lähettää viestejä, kyselyjä tai valokuvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. 

SÄHKÖINEN ASIOINTI 
/INTERNET-SIVUT 

Varhaiskasvatushakemus 
Hoitopaikan 

vahvistus/hylkäys 
Suostumus sähköiseen 

tiedonantoon 
Asiakasmaksuasiat 

Yhteystietojen muutokset 
Paikan irtisanominen 

PEDAGOGISEN 
DOKUMENTOINNIN 

VÄLINEITÄ 
Infotaulut, valokuvat, videot, 

kasvunkansiot, Päikyn 
muistilappu, älytaulut, 

digikehykset, sosiaalinen 
media 

PÄIKKY 
Lapsen läsnäolojen kirjaus 

Loma-aikojen kysely 
Viestien ja valokuvien 

lähettäminen 

PUHELIN 
Äkilliset tiedonsiirrot 

Nopean viestinnän väline 

WILMA 
Pääasiallinen viestintäväline 

Lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmien kirjaus 
Esikouluun lähtevien 

tiedonsiirto 
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Lasten valokuvaaminen 

Lapsia ja lapsiryhmiä valokuvataan ja videoidaan päivittäin. Kuvamateriaalia voidaan käyttää 
kuvien käyttöön liittyvien ohjeistusten mukaisesti. Lasten omia valokuvia voidaan lähettää 
huoltajille Päikky-sovelluksen kautta viesti-ominaisuudella. Lasten kuvia voidaan näyttää myös 
yksiköissä digitaalisissa valokuvakehyksissä. Huoltajien ja lapsen luvalla lasten kuvia voidaan esittää 
kunnan Internet-sivuilla tai yhteisessä sosiaalisessa mediassa mm. facebookissa tai instagramissa. 
Jokainen henkilö vastaa henkilökohtaisesti varhaiskasvatuksesta saamansa kuvan käytöstä. Kuvia 
voidaan säilyttää tietokoneen Y-asemalla. Pirkkalaan on tulossa vuonna 2019 aineistopankki, jossa 
kuvat säilytetään jatkossa. 

Varhaiskasvatusyksiköissä järjestettävät yhteiset tapahtumat tai juhlat ovat julkisia tilaisuuksia ja 
kutsutut asiakkaat tietävät, että tilaisuuksissa voidaan valokuvata tai videoida. Kuvausluvan 
kysyminen sekä lapselta että huoltajilta on suotavaa, vaikka tilaisuuksissa tai juhlissa valokuvaava 
tai videoiva henkilö ei tarvitsekaan varsinaista suostumusta toisen lapsen kuvaamiseen. Jokainen 
vastaa itse ottamiensa kuvien tai videoiden lain mukaisesta käytöstä.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
kehittäminen  

Tieto ja viestintäteknologian hyödyntäminen on luonnollinen osa varhaiskasvatuksen henkilöstön 
pedagogista työtä ja edellyttää myönteistä asennetta tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
kohtaan. Henkilöstöllä tulee olla uskallusta kokeilla tieto- viestintäteknologisia välineitä, ja oppia yhdessä 
lasten kanssa. Heillä tulee olla myös laitteiden teknistä perusosaamista, joka on edellytys kehittyneelle 
pedagogiikalle ja toimintakulttuurille.  

Peruosaamiseen liittyy myös tietosuojaan ja -turvaan sekä tekijänoikeuksiin liittyvien säännöksien 
tunteminen ja huomioiminen varhaiskasvatuksen arjessa. Sopivat laitteet, ohjelmistot sekä toimiva verkko 
luovat henkilöstön pedagogiselle toiminnalle teknisen perustan. Henkilöstölle tarjotaan heidän omista 
lähtökohdistaan tapahtuvaa osaamisen kehittämistä, jossa hyödynnetään monimuotoisia oppimistapoja 
(esim. työnantajan tarjoamat koulutukset, vertaistuki). Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksiköiden johtajat 
luovat edellytykset varhaiskasvatus- ja TVT-suunnitelman mukaisen oppimisen toteuttamiseen 
järjestämällä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittymistä tuetaan seutu-, kunta- ja 
yksikkötasolla.  

Seututasolla järjestetään prosessimaisia pedagogiikkaa ja pedagogista johtamista kehittäviä koulutuksia. 
Seudullisten koulutusten tavoitteena on tukea myös verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Osaamista jaetaan 
seudullisesti yhdestä kahteen kertaa vuodessa Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen 
kehittämispalvelu Osakkeen organisoimissa TVT-ajankohtaistapaamisissa, jotka ovat pedagogisten 
tukihenkilöiden, TVT-vastaavien, mikrotukihenkilöiden ja tietohallinnon edustajien yhteinen foorumi.  

Seudullisen varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelman toteutumista seuraa TVT-asiantuntijaryhmä, joka toimii 
Osakkeen Kasvu ja oppiminen asiantuntijaryhmän alaryhmänä. Ryhmän tehtävä on seurata ja arvioida TVT-
suunnitelman toteutumista, huolehtia että kehittäminen ja osaamisen lisäämisen prosessit ovat yksiköiden 
välillä.  Ryhmä myös ennakoi rahoitushakuja ja välittää tietoa rahoitusmahdollisuuksista kuntiin. 
Kuntatasolla varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii kunnassa käytettävien työvälineiden 
käyttökoulutuksesta sekä muista kuntakohtaisesti tärkeistä koulutusteemoista. Työnantaja huolehtii myös 
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teknisen perusosaamisen kehittämisen mahdollisuuksista ja organisoi lähituen yksiköihin. Tavoite on luoda 
vertaistuki, joka mahdollistaa toimintakulttuuria kehittävän oppimisen työn ohessa. Tavoitteena on 
vakiinnuttaa yhtenäinen vertaistukimalli, jota voidaan kehittää ja tukea seutuyhteistyönä. Osaamisen 
kehittämisen tueksi ja teknologiaan tutustumiseksi kunta voi esimerkiksi rakentaa materiaalipaketteja, 
joiden välineiden ja ohjeiden avulla pääsee tutustumaan monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaan. 

Yksikkötasolla huolehditaan osana pedagogista johtamista henkilöstön tieto- ja viestintäteknologisen 
osaamisen kehittymisestä sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen kokeilevan ja yhteistoiminnallisen 
toimintakulttuurin kehittämisestä, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa pedagogiikkaa ja 
viestintää.   

 

 

Porras 1

Tiedostan erilaisten 
välineiden 
olemassaolon. Käytän 
vain niitä, jotka tunnen 
edes hiukan osaavani.

Delegoin tehtäviä 
mielelläni muille, jotka 
osaavat paremmin.

Avaan puhelimen 
lukituksen, päikky-
sovelluksen ja osaan 
kirjata lapset päikkyyn 
ja pois.

Osaan kirjautua 
tunnuksillani 
tietokoneelle.

Pyydän tarvittaessa 
apua ja haluan oppia 
uutta.

Porras 2

Tunnen kunnassa 
olevat ohjelmistot 
(Populus, Wilma ja 
Päikky). Minulla on 
perustiedot niiden 
käytöstä.

Osaan ottaa kuvia 
tabletilla/kännykällä
/digikameralla.

Hallitsen Wordin 
peruskäytön.

Sähköpostin 
lukeminen ja 
lähettäminen on 
minulla hallussa.

Osaan Populuksen 
peruskäytön; 
sairauslomat, 
koulutuksiin 
ilmoittautuminen, 
lomien anominen.

Hallitsen 
tiedonhaun eri 
hakukoneilla (esim. 
Google).

Tunnistan ja 
tiedostan arjessa 
tietoturvan.

Porras 3

Osaan lukea 
Wilmaan tulleita 
viestejä sekä vastata 
niihin. Osaan luoda 
uusia viestejä ja 
valita niille useita 
vastaanottajia.

Käytän tablettia tai 
tietokonetta 
hyödyksi arjessa 
(esim. pedagoginen 
dokumentointi, 
musiikki, tiedon 
etsintä).

Olen tutustunut 
yksikössäni oleviin 
digivälineisiin sekä 
alueelliseen 
välinepakettiin.

Osaan käyttää 
Bluetooth-kaiutinta.

Otan tabletilla 
videoita ja 
harjoittelen jonkin 
tabletissa olevan 
kuvatyökalun 
käyttöä.

Haluan oppia uutta.

Hyödynnän 
koulutuksia ja 
työkavereiden 
osaamista uuden 
oppimisessa.

Porras 4

Hallitsen Wilman 
kautta tehtävän 
kokouskutsun 
tekemisen, jota voin 
käyttää esim. 
vanhempien 
vasuaikojen 
varauksessa.

Hallitsen valokuvien 
siirtämisen 
tietokoneelle ja 
niiden tulostamisen.

Osaan lähettää 
viestejä ja kuvia 
Päikyn kautta. 
Osaan katsoa 
Päikystä 
lomakyselyiden 
vastauksia sekä 
muuttaa omia 
työaikojani ja lasten 
hoitoaikoja 
tarvittaessa.

Tiedän, miten 
luodaan QR-koodeja 
ja miten niitä voi 
käyttää.

Osaan etsiä muiden 
luomaa 
mediasisältöä ja 
hyödyntää sitä 
pedagogisesti.

Porras 5

Pystyn luomaan 
mediasisältöä, 
esimerkiksi Stop 
Motionia tai erilaisia 
muita tabletin 
toimintoja käyttäen.

Käytän luontevasti 
saatavillani olevia 
välineitä osana 
suunnitelmallista 
pedagogista 
varhaiskasvatuk-sen 
toteuttamista.

Tutustun uusiin 
laitteisiin ja 
mahdollisuuksiin 
hyödyntää niitä 
arjessa.

Jaan omaa 
osaamistani 
työyhteisössäni ja 
mahdollisuuksien 
mukaan myös 
laajemmin.

.

Henkilöstön 

osaamisen 

kehittämisen portaat 
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Tekninen toimintaympäristö  

Tampereen seudun tietohallinto luo tietoteknistä toimintaympäristöä koskevat puitteet ja suuret linjaukset 
niiden kehittämiselle. Varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon yhteistyötä lisätään, jotta varhaiskasvatuksen 
tarpeet ja toiveet tiedostetaan.  

Seudun jokaisessa kunnassa tulee olla tieto- ja viestintäteknologinen nykytilan kuvaus. Siinä kartoitetaan 
yksikkötasolla verkkoyhteyksien ja laitteistojen nykyinen tilanne, jonka pohjalta kunnissa tehdään 
suunnitelma tarvittavista hankinnoista ja resursseista. Verkon, laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä, 
hankintaa ja ylläpitoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä seutukunnan kanssa, palveluiden toimintavarmuuden 
ja kustannussäästöjen saamiseksi.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa velvoitetaan: Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja 
viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin 
välineisiin, sovelluksiin ja peleihin.  

Tällä hetkellä (kevät 2017) seudun varhaiskasvatusyksiköissä henkilöstön käytössä on pöytä- ja kannettavia 
tietokoneita. Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen henkilöstön (myös perhepäivähoitajan) luonteva pääsy 
hallinnon palveluihin verkon kautta on otettava huomioon jo palveluita suunniteltaessa. Yksiköissä on 
käytössä muutamia tablet-laitteita, joiden ohjelmisto, verkkoyhteys ja tukipalvelujen kohdalla ei ole 
yhteistä linjaa. Olemassa olevia TVT-välineitä hyödynnetään arjen toiminnoissa ja mediakasvatuksessa 
esim. digitaaliset kamerat, koska tieto- ja viestintäteknologia on muutakin kuin tietokoneet.  

Toteuttaaksemme varhaiskasvatussuunnitelman velvoitteita, varhaiskasvatuksessa tulee olla monipuolinen 
välineistö (esim. tabletit, dokumenttikamera ja dataprojektori joka yksikössä), kiinteistöihin tulee saada 
toimiva 10 Mbit/s verkko (mieluiten langaton). 

Varhaiskasvatuksen tarjoamien laitteiden lisäksi määritellään omien laitteiden käyttöä. Lasten omia tieto- ja 
viestintä teknologisia laitteita käytetään varhaiskasvatuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. Omien 
laitteiden, lelujen ja välineiden käytöstä sovitaan huoltajien kanssa (BYOD-malli). Toiminnan järjestäjä 
määrittää kuitenkin viime kädessä lasten omien välineiden käyttötavat.  

Teknisen tuen järjestämisen vastuu jakautuu usealle eri toimijalle. Siihen kuuluvat ainakin 
perustietotekniikkatoimittaja, mahdolliset av-huoltosopimukset, kunnan omat ict-asiantuntijat sekä 
seudulliset palvelut. Vastuunjaon kaikkien toimijoiden välillä tulee olla selkeä ja varahenkilöjärjestelmä 
määriteltynä. Varhaiskasvatus tarvitsee oman TVT-asiantuntijan seutu- tai kuntatasolla ohjaamaan 
pedagogisessa käytössä, auttamaan ongelmatilanteissa sekä kehittämään henkilöstön ja lasten TVT-taitoja. 

Tampereen seudun kunnissa on tällä hetkellä käytössä kaksi tietoverkkoa: hallinnon verkko ja 
opetusverkko. Hallinnon verkko ja työasemat on tarkoitettu henkilökunnan hallinnolliseen käyttöön, niitä ei 
saa käyttää lasten kanssa.  Verkkoja käytetään noudattaen tietoturva ja tietosuoja lainsäädäntöä 
seudullisen tietohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti.  

Kunnan / kaupungin omassa suunnitelmassa määritellään tarkemmin nykytila, suunnitelma teknisen 
infrastruktuurin kuntoon saattamiseksi, osaamisen tavoitteet, hankintasuunnitelma (budjetti / resurssit, 
aikataulutus), tietoturvallisuus (tietohallinto määrittää, miten esim. kuvat säilytetään). 
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Pirkkalan tieto- ja viestintäteknologian nykytilan kuvaus 

Pirkkalan varhaiskasvatuksessa on tehty laitekartoitus marraskuussa 2018. Lasten käyttöön on 
hankittu iPad-laitteet jokaiseen ryhmään syksyllä 2017. Laitteet on liitetty opetusverkkoon ja niihin 
on ladattu useita sovelluksia. Jokaisessa yksikössä on lisäksi Päikky-tabletti, jota voi tarvittaessa 
käyttää myös opetusvälineenä. Päikky-tabletteihin ei ladata sovelluksia. Lisäksi ryhmissä on 
hallinnon verkossa olevia tietokoneita. Tietokoneita uusittaessa siirrytään vähitellen kokonaan 
kannettaviin tietokoneisiin. Myös perhepäivähoitajilla on omat kannettavat tietokoneet. 

Varhaiskasvatusyksiköissä on myös useita digikameroita ja muutamia videokameroita. 
Dataprojektoreita ei ole vielä kaikissa yksiköissä. Vastaavien laitteiden määrää tulee lisätä siten, että 
sähköisten välineiden käyttö on mahdollista myös henkilöstön palavereissa ja koulutuksissa sekä 
huoltajien tapaamisissa. 

Älypuhelimet (Päikky) löytyvät jokaisesta ryhmästä sekä perhepäivähoitajilta. Digitaalisia pelejä on 
hankittu yksiköihin yhteistilauksena. Tällä hetkellä yksiköistä löytyy digitaalisia mikroskooppeja, 
äänitettäviä kuvatauluja, erilaisia ohjelmointipelejä ja –leluja sekä mikrofoneja. Määrät ovat vielä 
pieniä, joten niiden hankintaa lisätään vähitellen. 

Varhaiskasvatuksen yksiköissä ei ole saatavilla langattomia verkkoyhteyksiä. Tabletit toimivat sim-
korteilla ja tietokoneet ovat johdon kautta verkossa. Uusiin yksiköihin kuten Soljan lastentaloon 
rakennetaan langattomat verkot. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokaisessa yksikössä 
käytössä olevien laitteiden verkkoyhteydet ovat käytettävissä yksikön eri tiloissa. 

Varhaiskasvatuksessa toimii työryhmä, jossa kehitetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 
Varhaiskasvatus saa tarvittaessa apua kunnan ict-asiantuntijoilta sekä opetuksen tvt-vastaavilta. 
Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetuksen tvt-työn välillä on käynnistetty. Varhaiskasvatuksesta 
puuttuu oma asiantuntija, joka ohjaa pedagogisessa käytössä, auttaa ongelmatilanteissa ja kehittää 
sekä henkilöstön että lasten tvt-taitoja. Tällä hetkellä pedagogisessa kehittämisessä käytetään 
ulkopuolisia kouluttajia ja hyödynnetään Osakkeen järjestämää koulutustarjontaa. Vuoden 2019 
aikana järjestetään koulutuskokonaisuus ulkopuolisen kouluttajan avulla. Koulutus sisältää 
henkilökohtaista opastusta ja erilaisia työpajoja. 
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Varhaiskasvatuksen seudullisen TVT-suunnitelman käyttöönotto 
ja arviointi 

Varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelman tehtävä on ohjata kehittämistä teknisen toimintaympäristön, 

pedagogisen laadun sekä henkilöstön osaamisen ja tukipalveluiden organisoinnin osalta. Tämä edellyttää 

toimia seutu-, kunta-ja yksikkötasolla.  

Jotta varhaiskasvatussuunnitelmaa pystyttäisiin toteuttamaan mahdollisimman hyvin tieto- ja 

viestintäteknologiaan liittyvien velvoitteiden osalta, edellyttää eri tasoilla se seuraavia toimia: 

Tampereen seudun tasolla tuetaan suunnitelman toteutumista verkostoyhteistyöllä sekä osaamista 

kehittämällä. Seututasolla seurataan suunnitelman toteutumista, jonka yhteydessä siirtyy tieto, 

kokemukset ja hyvät käytännöt kuntien välillä. Ryhmä ohjaa myös Osakkeen toteuttamaa seudullista 

teemaan liittyvää osaamisen kehittämistä. Prosessi käynnistyy suunnitelman valmistumisen jälkeen 

”Esimiehenä digiajan varhaiskasvatuksessa – eväitä pedagogiseen johtamiseen” -koulutuksella, jossa 

vahvistetaan esimiesten pedagogista johtamista, tuetaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistä sekä tutustutaan varhaiskasvatuksen TVT-

suunnitelmien keskeisiin sisältöihin ja opitaan hyödyntämään sitä kehittämistyön välineenä. 

Kuntatasolla huolehditaan yksikkötason edellytyksistä toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Käytännössä 

se tarkoittaa teknisten toimintaympäristöiden (verkkojen ja laitteiden) vaiheittaista kuntoon saattamista, 

riittävien teknisten ja pedagogisten tukipalveluiden organisoimista sekä osaamisen kehittämisen 

mahdollistamista. Kuntatasolla tulee myös huolehtia, että toimintasuunnitelma ohjaa kehittämään tieto- ja 

viestintäteknologian käyttöä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. 

Yksikkökohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään toimintasuunnitelmaan. 

  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

       

 

       

 

 

 

Kangasala Lempäälä 

Pirkkala 

 Orivesi 

Vesilahti Ylöjärvi 

Nokia 


