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1. JOHDANTO 

 
Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016 velvoittaa 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. 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. 

 

Kangasalan TVT-suunnitelma kattaa myös esiopetuksen. Kangasalan tarkennukset on 

kirjattu seutusuunnitelmaan kaupungin logolla erotettuna ja sinisenä tekstinä. 

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. Kunnan tehtävä 

on määritellä, miten suunnitelmaa toteutetaan. 
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2. 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.  

 

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 

laitteita ja sovelluksia, esimerkiksi valokuvia, videoita, haastatteluja, tarinoita, erilaisia 

kirjauksia, karttoja, piirroksia, maalauksia, veistoksia ja äänitteitä. 



       

4 
 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisen alueilla 

Varhaiskasvatuksen arjessa käytetään erilaisia työskentely- ja ilmaisutapoja sekä välineitä. 

Lasten taidot ja osaaminen vahvistuvat, kun he ovat mukana suunnitelmassa, 

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 ja 

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. 

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. 
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Kuvio 1 Lapsi aktiivisena toimijana 

 

Kuviossa 1 kuvataan missä eri toiminnoissa tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää 

ja miten lasten toimijuus toiminnassa huomioidaan. 

 

 

 
 

 

LAPSI  

AKTIIVISENA 

TOIMIJANA 

 
Tiedonhaku ja 

sähköiset 
materiaalit 

 
Osallisuutta 

lisäävät 
toimintatavat 

 
Pedagoginen 
dokumentointi 

 
Oppi - ja 

leikkimateriaalin 
luominen 

 
Ilmaisuun 

kannustaminen 

 
Liikkumiseen 

kannustaminen  Mediakasvatus 

 

Lapsen 
kokemukset ja 
kiinnostuksen 

kohteet 

 
Kokeilut ja oma 

tuottaminen 

 
Lapset 

dokumentoijina 

 Monilukutaito 
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2.1. Digitalisaation näkökulmat varhaiskasvatuksessa 

 

Lapsi 

 Kuvien ottaminen ja katsominen 

 Videoiden katsominen ja tekeminen 

 Sadutus (äänitys, videointi) 

 Oppi- ja leikkimateriaalin valmistus 

 Animaatiot 

 Tiedon etsintä 

 Tutkiminen 

 Oppimispelit 

 Näytelmien teko, videointi 

 Musiikin kuuntelu, äänittäminen 

 Leikkien kuvaaminen 

 Elokuvat ja ohjelmat 

 

 

 

 

 

 

Perhe 

 Sähköinen asiointi 

 Huoltajien mobiilisovellus 

 Valokuvat ja videot lapsen päivästä 

 Sähköinen viestintä (viikko/kk-kirjeet, blogit)  

 Lasten Kangasala -Facebook sivusto 

 Mediakasvatuksen tukeminen 

 

Henkilöstö 

 Toiminnan suunnittelu 

 Dokumentointi 

 Pedagogiikan kehittäminen 

 Yhteistyö perheiden kanssa 

 Ohjausjärjestelmät (mobiilit, asiakastieto- ja 

henkilötietojärjestelmä) 

 Lasten Kangasala -Facebook sivusto 

 Sähköinen asiointi 

 

Hallinto 

 Sähköinen asiointi 

 Lasten Kangasala -Facebook sivusto 

 Pedagogiikan kehittäminen 

 Ohjausjärjestelmät (mobiilit, asiakastieto- ja 

henkilötietojärjestelmä)  

 Yhteistyötahot 

 Taloussuunnittelu, laiteratkaisut 
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2.2. 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 mahdollisuuksia, 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 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. 
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Kangasalan varhaiskasvatuksessa tehtiin osaamiskartoitus syksyllä 2017. Kartoituksesta nousi 

esille, että tieto- ja viestintätekniikkaa on monipuolisesti käytössä osassa yksiköitä, mutta 

yksikkökohtaiset erot ovat suuret. Kooste TVT-laitteiden pedagogisesta käytöstä jaettiin 

kaikkiin yksiköihin (liite1). 

 

Osa yksiköistä toivoi kokonaisvaltaista koulutusta teknologiakasvatuksesta, 

mediakasvatuksesta ja monilukutaidosta. Tarkemmin määriteltyjä koulutustoiveita tuli alla 

olevista aiheista 

 Pedagoginen dokumentointi (mm Blogit) 

 Laitekoulutus (tabletit, dokumenttikamerat, älytaulut, digikamera) 

 Ohjelmistokoulutus: kuvan tallennus ja käsittely, videointi ja editointi, turvalliset 

ohjelmat 

 

Osaamisen tavoitteet Kangasalla ovat seuraavat: 

 

1. TVT-suunnitelman sisältö tunnetaan ja sitä osataan toteuttaa 

 Suunnitelman valmistuttua pidetään koulutus henkilöstölle 

2. Henkilöstöllä on riittävä osaaminen käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen 

käyttämiseen 

 Järjestetään yksiköiden tarpeista nousevia yhteisiä koulutuksia 

 Nimetään yksiköihin 1-3 TVT-vastaavaa, joille määritellään toimenkuvaus  

3. TVT:n pedagogisesta käytöstä on tehty yksiköissä linjaukset ja ne on kirjattu 

toimintasuunnitelmaan 

 TVT pedagogisessa toiminnassa 

 TVT viestinnässä 

 

Kasvatushenkilöstön tulee osata käytössä olevien laitteiden peruskäyttötaidot. Heidän tulee 

osata käyttää laitteita pedagogisesta näkökulmasta ja pystyä ohjaamaan lapsia niiden 

käytössä. Kasvatushenkilöstöltä edellytetään myönteistä asennetta tieto- ja 

viestintäteknologiaa kohtaan ja uskallusta kokeilla ja erehtyä yhdessä lasten kanssa. 

Tietotekniset välineet ovat luonteva osa dokumentointia, jota tehdään yhdessä lasten 

kanssa. 

 

Kasvatushenkilöstö hallitsee sähköisen viestinnän huoltajien ja yhteistyökumppanien kanssa 

tehtävässä yhteistyössä. 

 

 

2.3. 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.  
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Kangasalan varhaiskasvatuksessa tehtiin laitekartoitus syksyllä 2017. Kartoituksesta selvisi, 

että tablet-tietokoneita täytyy hankkia lisää jokaiseen yksikköön. Puhelimiin on tarve saada 

asentaa ohjelmia, joita voidaan hyödyntää pedagogisessa toiminnassa. Myös 

dokumenttikameroita on vasta osassa yksiköitä. 

 

Yksikön laitteiden lähtötavoitetaso tehdyn kartoituksen pohjalta 

 

 Pöytäkoneet vaihdetaan seuraavassa leasing-päivityksessä kannettaviin 

tietokoneisiin telakalla 

 Puhelimet päivitetään sopimuksen mukaan uudempaan malliin 

 Tablet-tietokoneita hankitaan jokaiseen ryhmään 2 ja esiopetusryhmiin 4 

suojakuorineen ja telakka sekä erityisopettajille omat 

 Dokumenttikamerat hankitaan puuttuviin yksiköihin, isoihin yksiköihin 2 

 Yksiköihin hankitaan erillinen DVD -asema ja Bluetooth-kaiutin 

 Perhepäivähoitajille hankitaan kaksi kiertävää materiaalipakettia (tablet-tietokone, 

digikamera, Dvd-asema, bluetooth-kaiutin) 

 

 

Yksityiset palveluntuottajat vastaavat omista laitehankinnoista, käytössä olevista 

ohjelmistoista, monipuolisesta oppimisympäristöstä ja henkilöstön osaamisesta niin, että 

tämän suunnitelman sisällöt toteutuvat myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. He vastaavat 

myös tietoturva-asioista omalta osaltaan. 
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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. 

 

Kangasalla käytetään toistaiseksi vain varhaiskasvatuksen yhteisiä laitteita (yhdenvertaisuus 

ja tasa-arvo näkökulma).  

Varhaiskasvatuksen laitteiden ohjelmistopaketit ja oppimispelit määritellään ja hankitaan 

keskitetysti. 

Laite Kannet-

tavat 

tietokoneet 

telakalla 

Tablet-tieto-

koneet 

Äly-

puhelimet 

Digi-

kamerat 

 

Data-

projektori 

Dokumentti-

kamera 

Dvd-

asema 

Bluetooth-

kaiutin 

Päiväkoti 1/pk-ryhmä 2/ryhmä 

4/esiopetus-

ikäisten 

ryhmä 

1/veo 

1/ryhmä 1/ryhmä 

tarvittaessa 

päivitetään  

¼ ryhmää ¼ ryhmää 

kaikissa 

esiopetus-

ikäisten 

ryhmissä 

oma 

1/yksikkö 

Pph  Pph 2 

materiaali-

paketissa 

 Pph 2 

materiaali-

paketissa 

Pph 

lainattavissa 

lähiyksi-

köstä 

Pph 

lainattavissa 

lähiyksiköstä 

Pph 1+1 

materiaali-

paketissa 

Muuta Opetusver-

kossa 

Opetusver-

kossa 

Aikuisten 

käytössä 
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Tekninen tuki 

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. 

 

Kangasalla pedagoginen tukiverkosto rakennetaan TVT-vastaavien mallilla, jossa jokaisesta 

yksiköstä nimetään 1-3 vastaavaa kehittämään TVT-osaamista yksikössään.  TVT-vastaavien 

ryhmää koordinoi varhaiskasvatuksen laaturyhmä. 

Lisäksi resursoidaan TVT-lähitukea yhdellä päiväkodinopettajalla, joka kiertää yksiköissä 

ohjeistamassa ongelmatilanteissa ja uusien taitojen oppimisessa. 

Tulevina vuosina pyritään saamaan tekninen tukihenkilö yhdessä opetuspalveluiden kanssa. 

Tieto tukipalveluista löytyy nettisivuilta. 

 

Verkko 

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.  Opetusverkko on tarkoitettu lasten käyttöön, 

mutta sitä ei ole saatavilla kuin harvoissa yksiköissä. Opetusverkon ja sen laitteiden saamiseen 

varhaiskasvatuksen yksiköihin on välttämätöntä. 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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 Verkkokartoitus tehtiin Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksessa syksyllä 2017. 

Suunnitelma 

Kangasalla nykyiset tietokoneet ovat hallinnon verkossa. Lapset voivat käyttää hallinnon 

verkossa olevaa tietokonetta kasvatushenkilöstön valvonnassa mm. tiedonhakuun ja 

näppäimistön ja hiiren käytön opetteluun. 

Yksiköihin täytyy saada langaton opetusverkko, jossa lasten kanssa voidaan TVT-laitteilla 

toimia. Myös hallinnon verkko tulee olla langaton sujuvan laitteiden käytön näkökulmasta. 

Yhteyksien nopeus tulee olla seutusuunnitelman mukaisesti 10 Mbit/s.  

Yhteistyössä ICT-palvelujen kanssa aloitetaan projekti langattoman hallinnon verkon ja 

langattoman opetusverkon laajentumisesta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.  

 

Tietoturvallisuus 

Kangasalla henkilöstö tuntee ja noudattaa Tampereen seudun henkilöstön tietoturva- ja 

tietosuojaopasta, jota täydentävät Sähköisen viestintävälineiden käyttösäännöt sekä 

Tampereen seudun mobiilipolitiikka. 

Tietoturvaan on tulossa lisää ohjeistusta seutukunnallisesti ja tätä kokonaisuutta kehitetään 

vielä.  

 Kuvat, videot ja tiedostot tallennetaan päiväkodin omalle H-asemalle tai muistitikulle  

 Tallennukseen on tulossa Office 365 -palvelu 

 Kuvia voidaan laittaa kasvun kansioihin ja/tai tallentaa lapsen omalle muistitikulle. 

 Huoltajilta kysytään tarvittavat luvat kuvien ja nimien julkaisemiseen 

 Puhelinlaitteen vaihtuessa huolehditaan kuvien ja muiden tallennettujen tietojen 

tyhjentämisestä. 

 

Tekijänoikeudet 

Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat kaikille peruskouluille ja lukioille, 

maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta 

saaville musiikkioppilaitoksille. Lupa kattaa myös esiopetuksen. Kopiointi oppilaitoksissa -

taulussa on esitetty tiivistetysti luvan eri osa-alueet. Muiden oppilaitosten tulee hankkia 

kopiointiluvat itse. 

Kopiointilupa ei koske varhaiskasvatusta, joten varhaiskasvatuksen osalta käytetään vain 

vapaasti kopioitavaa materiaalia 

Esiopetuksessa kopiointiluvalla opettaja tai muu päiväkodin henkilökuntaan kuuluva saa 

 kopioida osia painetuista julkaisuista valokopioimalla, skannaamalla tai vastaavilla 

menetelmillä 

 tulostaa ja tallentaa digitaalisessa muodossa olevia julkaisuja ja teoksia sekä 

 välittää tällä luvalla valmistettuja kopioita digitaalisesti siten, että ne ovat opettajan 

ja opetusryhmän saatavilla suljetussa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta 

 kopioida sekä kotimaista että ulkomaista materiaalia 

 

Teoksia saa kopioida opetus- ja oppimateriaalin täydentämiseksi sekä osaksi opettajan itse 

laatimaa opetusmateriaalia ja oppilaiden kanssa tehtäviä projektitöitä. 

http://kopiraitti.fi/wp-content/uploads/2018/04/Lupataulu_OPH18.pdf
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Kopiointiluvalla ei saa kopioida 

 Työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja 

 Skannata tai kopioida verkosta kotimaisia näytelmiä; kotimaisia näytelmätekstejä saa 

kuitenkin valokopioida ja tulostaa 

 Audio- ja audiovisuaalisia teoksia, kuten musiikkia, elokuvateoksia sekä radio- ja tv-

ohjelmia tai tietokoneohjelmia 

 Aineistoa, jonka kopioinnin ja käytön oikeudenhaltija on kieltänyt  

 

Musiikin esittäminen  

 Musiikkia saa soittaa ja esittää kuntien järjestämässä varhaiskasvatuksessa 

(kuntasopimukset Teoston ja Gramexin kanssa) 

 Musiikin tallentaminen osaksi omaa videota tms -> Tarvitaan erillinen lupa  

o mahdollista hankkia osaksi kuntasopimusta 

o tai käyttää musiikkia, jonka käyttö sallittua esim. CC-lisenssillä 

 Joidenkin palveluiden käyttöehdot voivat rajata palvelun käytön ainoastaan 

henkilökohtaiseen käyttöön, kuten Spotify ja Youtube 

 

 

TV-ohjelmat, elokuvat, videot 

 

Elokuvien esittämiseen on hankittava erillinen lupa 

 kotimaiset elokuvat: lupa Tuotos ry:ltä (Jatkuva esityslupa 2€/oppilas/kalenterivuosi, 

Kertaesitys <100 oppilasta 120€, > 100 oppilasta 240€, 27 elokuvaa vaihtoehtona) 

 ulkomaiset elokuvat: Elokuvalisenssi (vuosilisenssi 230€/vuosi/yksikkö, 

elokuvakohtainen esityslupa Hinnat alk. 185,- + alv 24%) 

 

Videot internetissä 

 Erillinen lupa tekijänoikeudenhaltijalta 

 Tekijänoikeudenhaltija on voinut sallia videon käytön opetuksessa CC-linsenssillä tai 

käyttöehdoissa 

 

TV:n katselu varhaiskasvatuksessa 

 Televisio-ohjelmia voi varhaiskasvatuksessa katsoa. Lupa ei koske tallenteita esim 

Yle-Areena, Elävä arkisto 

 

CC -lisenssit 

Creative Commons (CC) -lisenssit on kansainvälinen lisenssimalli, joka perustuu vakioehtoihin. 

Teoksen yhteydessä olevat kuvakkeet kertovat, millä ehdoilla tekijä on sallinut teoksen käytön. 

Lisenssi on aina merkittävä teoksen yhteyteen, samoin linkki teokseen. 
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3. 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. 

 

 
Kaupungin varhaiskasvatuksessa 

varataan vuosittain budjettiin 

suunnitelmallisesti resurssia teknisen 

ympäristön rakentumiseen ja 

osaamisen kehittämiseen. 

Yksikön toimintasuunnitelmaan 

sisällytetään yksikkökohtaiset tavoitteet 

ja toimenpiteet TVT- suunnitelman 

juurruttamisesta toimintakulttuuriin. 
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Suunnitelmayhteenveto 

 

 2018 2019 2020 

Osaamisen 

kehittäminen 

TVT-suunnitelma -koulutus 

Seudun TVT-koulutuksiin 

osallistuminen 

Tablet-tietokone -koulutus 

niihin yksiköihin, mihin uudet 

laitteet tulevat 

TVT-resurssihenkilön 

nimeäminen 

Tekninen 

tukihenkilö yhdessä 

opetuspalveluiden 

kanssa 

 

 

Laitehankinnat 

 

Tablet-tietokoneita 

hankitaan ja ne jaetaan 

kuuteen yksikköön 

(lataustelakka + kuoret + 

ohjelmistot) 

Dokumenttikamerat 

hankitaan kaikkiin yksiköihin 

(yksikön oma hankinta)  

Digikamerat päivitetään 

hyvin toimiviin laitteisiin 

(yksikön oma hankinta) 

Yksiköihin hankitaan Dvd-

asema ja bluetooth kaiutin 

(yksikön oma hankinta) 

Tablet-tietokoneita 

hankitaan  

Office 365 tulee 

tallennusvälineeksi 

 

Yksiköiden 

laitehankinnat 

jatkuvat 

 

Tekninen tuki 

 

Yksikköjen TVT-vastaavat 

nimetään 

TVT-lähitukiresurssi 

suunnitellaan ja nimetään 

  

Verkko 

 

Langattoman hallinnon ja 

opetusverkon laajentamisen 

projekti yhteistyössä ICT-

palveluiden ja 

opetuspalveluiden kanssa 
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Mitä laitteilla tehdään pedagogisesta näkökulmasta? 

Pöytä-koneet Kannettavat 

tietokoneet 

Tablet-tietokoneet 

myös merkki 

Älypuhelimet Digikamerat 

Tiedon etsintä lasten 

kanssa 

Kirjoittelu 

Opetuspelien pelaaminen 

Vasujen/viikkokirjeiden 

kirjoittaminen 

Kuvien katselu lasten 

kanssa 

Valokuvien tulostus 

Blogin teko lasten kanssa 

Katsellaan kuvia ja 

videoita, joita otettu 

Videoiden katselu (Mini-

Verso) 

Havainnollistuskuvien 

etsiminen  

Etsitään oppimateriaaleja, 

myös yhdessä lapsia 

kiinnostavaa tietoa, 

värityskuvia, 

hamahelmimalleja 

 

Blogi  

Valokuvat 

Viikkokirje 

Kuvahaku 

Vasut 

Tiedon haku 

Kirjoitetaan yhdessä satuja 

Katsotaan videoita 

Kirjoitetaan lasten tarinoita 

Musiikki, jumppa 

Digitaalisen 

esiopetusmateriaalin 

käyttö 

Ideoita ja materiaalia 

suunnitteluun 

Etsitään musiikkia, 

liikuntavinkkejä, katsotaan 

otettuja valokuvia 

5-vuotiailla säännöllisiä 

pelituokioita 

Eka-peli 

Kuvaaminen 

Kuvasuunnistus 

Opetuspelit 

Videon kuvaaminen / 

tekeminen aik.+ lapset 

Videoiden katselu 

Metsään voi ottaa mukaan 

ja tutkia kasveja yms.  

Urheilukisojen katselu 

Kuvien käsittely - erilaiset 

kuvaesitykset 

Musiikin kuuntelu 

Kuvan/musiikin/puheen 

yhdistäminen 

Käytetään ohjelmia (Molla, 

ABC, Quiver) 

Opetuspelejä 

Tiedon hankinta 

Sadut, videot 

Valokuvaus 

Videokuvaus 

Puheäänitys 

(haastattelut yms.) 

Kuvasuunnistus  

Ajastin leikeissä 

Musiikin kuuntelu 

Tiedon etsintä esim. 

retkillä 

Musiikki/video 

Youtubesta,  

Valokuvaus, 

vaikuttamismahdollisuus, 

osallisuus 

Videokuvaus esim. elokuva 

kevätjuhlaan, tervehdys 

vanhempainiltaan 

Dokumentointi (esim. 

kehonosien/asentojen 

havainnointi), lapset 

kuvaavat 

Leikin ja tapahtumien 

havainnointi ja 

dokumentointi 

Lasten ottamat valokuvat 

omista 

töistään/taideteoksistaan 

esim. metsässä 

Lasten tekemä toiminnan 

dokumentointi 

Kuvia tiloista <leikinvalinta 

Kuvasuunnistus 
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Muut  

Dokumentointikamera:  

Lasten töiden esittely koko ryhmälle 

Lasten itse suunnittelemien esitysten kuvaaminen 

Kirjojen lukeminen 

Liikuntaohjeet seinälle 

Varjoteatteri  

Katsotaan ohjelmia 

Tutkitaan esim. ötököitä< pystyy suurentamaan 

Digitaalisen esiopetusmateriaalin käyttö 

Havainnollistetaan tehtäviä  

Lapset näyttävät tekemisiään 

Kuvien katselu 

Synttärijuhlinnassa sankari saa ehdottaa mitä dokukameralla 

tehdään: musiikkivideo, kirja tms. 

Löydetyn tiedon esittäminen 

Lapset myös käyttää (tähtihenkilö, haastattelut) 

Dokumentointikamera + älytaulu kynineen: 

Luetaan kirjoja 

Katsotaan eskaritehtäviä ja tehdään niitä 

Videoiden katselu  

Lapset tekevät tehtäviä 

Käytetään liitutaulun tapaan 

 

Dvd-asema: 

pcs-kuvien tulostaminen 

 

Langaton mikrofoni 

 

Televisio, Dvd/cd soitin 

Erilaisten vhs- ja dvd tallenteiden näyttäminen 

 

Esikoululla käytettävissä koulun laitteistoa (HUU) 

 

Äänentallennin: 

äänen tallennus ja videoon/muuhun yhdistäminen 

Projektori: 

Katsotaan elokuvia tai netistä asioita 

Lasten omia elokuvia 

Ohjelmien/videoiden /kuvien heijastus 

Valmiiden ohjelmien katselu (Nenäpvä materiaalit) 

Ryhmät lasten kanssa Valokuvat, videot 

Valokuvien katselu - yhteiset kokemukset 

Youtube 

Diaprojektori: 

Sadut + C-kasetti Lasten 

Pelikone 

Opetuspelien pelaaminen 

 

Piirtoheitin 

 

CD - ja kasettisoitin/radio 

Musiikin ja äänikirjojen ym. kuunteluun 

Äänentoisto/kaiutin 


