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Tiivistelmä

TÄSSÄ SELVITYKSESSÄ KARTOITETAAN, MILLÄ TAVALLA DIGITAALISUUTTA hyödynnetään tällä hetkellä Suomen evan-

kelis-luterilaisten seurakuntien varhaiskasvatuksessa. Tämä on ensimmäinen aihetta koskeva selvitys, 

joka kattaa kaikki evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat. Kyselyyn vastasi 2200 varhaiskasvatuksen 

työntekijästä yhteensä 300 työntekijää. 

Selvityksessä pureuduttiin varhaiskasvatuksen ja digitaalisuuden suhteeseen lähestyen aihetta viiden tee-

man kautta: varhaiskasvattajien suhtautuminen digitalisaatioon, toiminnan muodot ja käytössä olevat 

välineet, digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, digitaalisuuden hyödyntämistä mahdollistavat ja vai-

keuttavat tekijät sekä digitaalisen toiminnan strateginen kehittäminen. 

Tulosten perusteella varhaiskasvattajien suhtautuminen digitalisaation tuomiseksi osaksi varhaiskasva-

tuksen toimintaa oli kriittistä, mutta jossain määrin avointa ja positiivista. Digitalisaation koettiin avaavan 

uusia ovia sekä vaikuttavan tulevaisuudessa työnkuvaan. Suurin osa vastaajista koki, että digitalisaatio 

avaa perhetoiminnalle mahdollisuuden uusien palveluiden ja toimintamuotojen kehittämiselle, sekä uusien 

yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle. Samalla noin puolet vastaajista koki työyhteisössä olevan kan-

nustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen median hyödyntämiselle työssä, ja että digitaalisen osaamisen 

kehittämiseen kannustetaan.

Hyvin huomattava osa (93%) vastaajista koki digitalisaation edellyttävän työntekijöiltä uudenlaista osaa-

mista. Lisäksi noin puolet uskoi digitalisaation vaikuttavan oleellisesti seurakunnan varhaiskasvatukseen 

seuraavan viiden vuoden aikana. 67% vastaajista kaipasi työyhteisöltä monipuolisempia mahdollisuuksia 

digitaalisen osaamisen kehittämiseen. 

Digitaalisten laitteiden käyttämiseen lasten kanssa suhtauduttiin kuitenkin paikoitellen varauksella. 

Monissa vastauksissa tuli esille myös se, että vaikka asia koettiin jollain tavalla tärkeäksi, ei se kuitenkaan 

ole ensi sijalla seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 

Digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamuotoja selvitettäessä selvästi suosituimmat toimintamuodot liittyi-

vät yhteydenpitoon perheiden kanssa. Suurin osa varhaiskasvattajista oli pitänyt yhteyttä mukana oleviin 

perheisiin sosiaalisen median tai viestipalvelujen avulla (83% vastaajista) ja laittanut sosiaaliseen mediaan 

perheille suunnatun mainoksen (77%). Sen sijaan oman toiminnan tuomista verkkoon, esimerkiksi ohjatun 

ryhmätoiminnan tai etäosallistumisen kautta, ei oikeastaan oltu tehty lainkaan. 

Digitaalisista palveluista suosituimmat olivat sähköposti (74%), Facebook (73%) sekä WhatsApp (71%). 

Laitteistosta lähes kaikilla oli käytettävissä työnantajan tarjoama älypuhelin. Suurimpia tarpeita laitteiston 

suhteen oli tablettien käytössä (41% vastaajista ilmoitti tarvitsevansa), kannettavassa tietokoneessa (19%) 

ja digikamerassa (18%). Etenkin tablettien tarvetta voi pitää huomattavana.
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Suurimmat haasteet digitaalisuuden hyödyntämiselle olivat ajan puute (61%) sekä oman digitaalisen osaa-

misen riittämättömyys (55%). Tämän jälkeen moni mainitsi haasteiksi riittävän selkeiden tavoitteiden 

puuttumisen (47%) sekä käytettävissä olevan välineistön tai infrastruktuurin vaillinaisuuden (45%). Yli 

viidennes (23%) mainitsi työyhteisön tuen puutteen hankaloittavan digitaalisen varhaiskasvatuksen teke-

mistä. 

Tämän perusteella voidaan sanoa, että jos digitaalisuutta halutaan tuoda enemmän osaksi varhaiskasva-

tusta, sen hyödyntämiselle on oltava selkeät tavoitteet ja sen opetteluun on varattava aikaa. Varhaiskas-

vattajat kokivat oman osaamisensa paikoitellen puutteelliseksi, joten näiden käyttötapojen opettelu tulee 

viemään aikaa. 

Valtaosa vastaajista koki samalla nimenomaan ajanpuutteen olevan suurin digitaalista työtä hankaloit-

tava tekijä, eikä digitaalisen työn käyttötapojen opettelun haluta vievän aikaa lapsen kohtaamiselta. Tämä 

ristiriita tulisi jollain tavalla ratkaista jos digitaalista työtä halutaan käyttää toimintaa läpileikkaavana ja 

todellista hyötyä tuovana toimintamuotona. Samalla on haaste saada toiminta aitoa sisältöä tuottavaksi, 

joten yhteiselle ohjeistukselle on tarve. Konkreettiset esimerkit sellaisista digiä hyödyntävistä toiminta-

muodoista, jotka seurakunnat ovat kokeneet onnistuneiksi, lienee vastausten perusteella hyvä alku ja toive 

kirkon varhaiskasvattajien kesken. 
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Esipuhe

KIRKON JA SEURAKUNTIEN KONKREETTINEN LÄSNÄOLO maamme jokaisella paikkakunnalla on jo pitkään mah-

dollistanut hyvät lähtökohtaiset resurssit kasvatuksen erilaisten työmuotojen toteuttamiselle ja kehittä-

miselle. Yhteiskunnan digitalisaation ollessa Suomessa jo pitkään varsin edistyksellisellä tasolla verrattuna 

moneen muuhun Euroopan maahan, on se luonut luontevia väyliä toteuttaa seurakuntien kasvatustyötä 

myös digitaalisuutta hyödyntäen. 

Selkeät tavoitteet, strategiat ja työnjaot digitaalisuuden hyödyntämiselle ovat kuitenkin edelleen olleet 

lähtökuopissa verrattuna siihen konkreettiseen edistykselliseen digityöhön, jota monet yksittäiset seura-

kuntien kasvatuksen työntekijät ovat sekä varhaiskasvatuksessa että nuorisotyössä jo pitkään tehneet. Seu-

rakunnissa ja kirkossa on loistavia esimerkkejä Lastenkirkosta bittileireihin ja elokuvatoimintaan. Paljon on 

silti ollut yksittäisten innokkaiden ja osaavien tekijöiden varassa, ja vaikka henkinen tuki olisi työyhteisöltä 

ja esimieheltä ollut hyvä, on käytännön toteutus ollut enemmän soolotyötä kuin yhteisten suunnitelmien 

rakenteellista toteuttamista.

Innovaatiot ja uudet keksinnöt lähtevät usein ruohonjuuritasolta, joten sikäli digitalisaation hyödyntämi-

nen seurakuntien kasvatustyössä on kulkenut luontevaa reittiä. Haasteena, johon tämäkin tutkimusraportti 

osaltaan vastaa, on kuitenkin juurruttaa hyvät käytännöt osaksi työyhteisöjen yhteisiä strategioita, suun-

nitelmia ja konkreettista työnjakoa.

Seurakuntien tekemää digitaalista kasvatustyötä on pidetty kuntapuolen näkökulmasta monessa mielessä 

edistyksellisenä. Tästä on osoituksena yhteistyökumppanimme Verken (digitaalisen nuorisotyön valta-

kunnallinen osaamiskeskus) kautta monessa käänteessä saatu palaute sekä reaktiot kuntien ja järjestöjen 

työntekijöiltä yhteistyötilanteissa järjestetyissä koulutuksissa, joissa on esitelty kirkon tekemää digitaalista 

kasvatustyötä.

Tämän selvityksen kanssa samanaikaisesti on tehty paljon koko Suomen kattavaa kartoitusta. Verke toteutti 

tätä kyselyä vastaavan kyselytutkimuksen kunnalliselle nuorisotyön puolelle sekä aiemmin viime vuonna 

selvitti nuorisoalan järjestöjen digitalisaation tilaa. Digitalisaatio on siten vahvasti läsnä myös tutkimuk-

sellisesti, minkä myötä sopii toivoa, että tuloksia huomioidaan laajalti niin seurakuntien, kuntien kuin 

valtionkin päätöksenteossa ja kasvastustyön ja nuorisopolitiikan suuntaviivoja laadittaessa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia seurakuntien tutkimuksiin vastanneita, ja toivomme, että selvitys tarjoaa 

osaltaan apuvälineitä ja tukea oman toiminnan kehittämiseen sekä erityisesti lasten ja nuorten kanssa 

toimimiseen ja tavoittamiseen digimaailmassa.

Juho Niemelä  Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kirkkohallitus

Johanna Pietiläinen  Nuori kirkko ry

7

DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN KIRKON VARHAISKASVATUKSESSA • ESIPUHE



1. Johdanto - Digitaalisuuden 
hyödyntäminen kirkon
varhaiskasvatuksessa 

DIGITALISAATIO ON VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA läpileikannut yhteiskunnan ja muuttanut tapaamme kommuni-

koida keskenämme, viettää vapaa-aikaamme ja toimia käytännössä sekä työssä että päivittäisessä arjessa. 

Samalla se vaikuttaa siihen, minkälaisia taitoja tulevat lapset ja nuoret tarvitsevat pysyäkseen osallisina 

ympäröivän maailman toiminnassa. Tämä on tiedostettu myös varhaiskasvatuksen parissa. Uusimmassa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018) onkin tuotu esille se, että keskeinen osaamisen alue on tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen, jonka tulisi läpäistä kaiken toiminnan. 

Kirkon varhaiskasvatuksessa keskeisenä asiana on kristinuskon sanoman sisällyttäminen toimintaan kaut-

taaltaan sekä mahdollistaa lapsille tasavertainen kasvun tuki. Kaiken toiminnan keskiössä on lapsi, heidän 

perheitään tukien. Siksi digitalisaatio ja sen hyödyntäminen pelkästään kehityksellisenä teemana voi olla 

osin pulmallinen. Miten tasapainoilla sen kanssa, että digitalisaation hyödyntäminen ja sen tavoitteet eivät 

tulisi turhiksi strategisiksi säädöksiksi, joita toteutetaan vain koska niin kuuluu tehdä. Miten tasapainoilla 

myös sen kanssa, että pystytään tukemaan lapsen kasvua ja osallisuutta maailmassa. Kirkon varhais-

kasvatuksen läpileikkaavana voimana on kristillinen sanoma, ja pohdinnan arvoista on se, mitkä ovat ne 

digitalisaation osa-alueet ja tekijät, jotka halutaan siihen yhdistää. 

Tässä selvityksessä pyritään kartoittamaan, miten digitaalisuutta hyödynnetään tällä hetkellä kirkon var-

haiskasvatuksessa. Pyrimme selvittämään, minkälainen on varhaiskasvattajien oma näkemys ja suhtau-

tuminen aiheeseen, millä tavalla he hyödyntävät sitä työssään, ja millä he sitä tekevät. Pyrimme myös 

selvittämään, mitkä ovat toimintaa edesauttavia ja hankaloittavia tekijöitä, sekä mikä on varhaiskasvat-

tajien osaaminen näissä toimintatavoissa. Samoin tarkastelemme, minkälainen toimintaympäristö ja toi-

mintakulttuuri työpaikoilla vallitsee sekä minkälaisia strategista suunnittelua ja kehittämistä siihen liittyy. 

Lopuksi haluamme vielä selvittää, mitkä ovat varhaiskasvattajien omat toiveet ja näkemykset siitä, millä 

tavalla digitalisaatiota hyödyntävän toiminnan tulisi liittyä kirkon varhaiskasvatukseen ja minkälaista 

tukea varhaiskasvattajat tätä varten tarvitsevat. 

Valtakunnallisella tasolla tämä selvitys on ensimmäinen kysely tässä laajuudessa. Seurakuntien digityötä 

ja digitaalista kasvatustoimintaa on aikaisemmin selvitetty nuorisotyön osalta (Hintsala, 2016) ja tämän 

kyselyn kanssa rinnakkain (vuonna 2019). Selvityksen ovat toteuttaneet yhteistyössä Nuori kirkko ry ja 

Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat-yksikkö.
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2. Selvityksen toteutus

2.1 Kyselyn toteuttaminen

KYSELY TOTEUTETTIIN VERKKOKYSELYNÄ KEVÄÄLLÄ 2019 (12.3-17.4). Kysely lähetettiin sähköpostilla 2176:lle 

evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvattajalle. Sähköpostiosoitteet oli aikaisempana kesänä kerätty 

manuaalisesti käymällä läpi kaikkien seurakuntien internet-sivujen varhaiskasvattajien yhteystiedot. 

Henkilökohtaisten sähköpostilinkkien lisäksi kyselyä mainostettiin sosiaalisessa mediassa (Facebook, Ins-

tagram, Twitter), sekä Nuori kirkko ry:n ja Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön uutiskirjeissä. Kyse-

lylinkki oli avoin, mutta vastaajat käytiin läpi tulosten analysointivaiheessa niin, ettei lopullisiin vastauk-

siin päätynyt muita kuin kirkon työntekijöitä. Lisäksi lähetettiin muistutusviesti kolmesti - tällä pyrittiin 

tavoittamaan erityisesti myös ne vastaajat, jotka eivät lähtökohtaisesti suhtaudu digitalisaatioon positii-

visesti. 

Tämän selvityksen kanssa toteutettiin rinnakkain kysely seurakuntien nuorisotyöntekijöille aiheeseen liit-

tyen. Lisäksi Verke toteutti yhtä aikaa kyselyn digitaalisesta nuorisotyöstä kunnissa (Verke, 2019). Selvi-

tyksien kyselylomakkeet koostettiin yhteistyössä, ja olivat soveltuvilta osin samankaltaiset. Tällä haluttiin 

mahdollistaa varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kyselyiden vertailtavuus keskenään. 

2.2 Kyselylomakkeen rakenne

Kysely laadittiin tarkastelemaan varhaiskasvatuksen digitalisaatiota viiden teeman kautta: 1) työntekijöi-

den ja työyhteisön suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen; toimintatavat ja 

käytössä olevat välineet, 3) digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, 4) digitaalisuuden hyödyntämistä 

mahdollistavat ja vaikeuttavat tekijät sekä 5) digitaalisen varhaiskasvatuksen tavoitteellisuus ja strateginen 

kehittäminen.

Asenne väittämien paikkansapitävyyttä vastaajat arvioivat viisi- tai kuusiportaisella asteikolla: Täysin eri 

mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa. 

Osaamisen arvioinnissa käytettiin asteikkoa erinomainen, hyvä, tyydyttävä, heikko.

Lisäksi vastaajien mielipiteitä kartoitettiin avovastauksissa, joita on käytetty numeeristen taulukoiden 

arvioimisen tukena. 

Kokonaisuudessaan kyselylomake on esitettynä Liitteet-kohdassa.
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2.3 Vastaajat

Kyselyyn vastasi 300 henkilöä ja vastausprosentti oli 14%. Henkilöiden voidaan katsoa olevan suhteellisen 

edustava otos seurakuntien varhaiskasvattajien jakaumasta, kun asiaa tarkastellaan seurakunnan sijainnin 

ja kokoluokan sekä vastaajan iän ja työkokemuksen mukaan.

Suurimmat vastaajaryhmät olivat ikäluokissa 50-54 ja 55-59 (molemmissa 20%). Loput vastaajista muissa 

ikäluokissa jakautuivat; 20-24 (1%), 25-35 (4%), 30-34 (8%), 35-39 (12%), 40-44 (16%), 45-59 (14%) 

ja yli 60 (5%). 

Huomattavan suuri osa oli tehnyt työtä varhaiskasvatuksen parissa kauan. Suurin yksittäinen vastaaja-

ryhmä oli yli 20 vuotta (26%). Muut luokat olivat suuruudeltaan likipitäen samankokoiset; 16-20 vuotta 

(23%), 11-15 vuotta (24%), 6-10 vuotta (17%) ja 5 vuotta tai alle 10% vastaajista. 

71% vastaajista toimi lastenohjaajana ja 15% varhaiskasvatuksen-/lapsityönohjaajana. 1% vastaajista oli 

pappeja ja 13% vastasi toimivansa jossain muussa tehtävässä (vastaava lastenohjaaja, perheneuvoja, dia-

koni). Suurin osa teki työtä 3-4-vuotiaiden lasten parissa (46%) ja loput alle 3 (9%), 5-6 (10%) tai yli 7 

(19%) -vuotiaiden lasten parissa. 16% vastaajista toimi pelkästään esimiestehtävissä. 

Vastaajat työskentelivät (näistä vaihtoehdoista oli mahdollista valita useat) päiväkerhoissa (77%), per-

hekerhoissa (75%), iltapäiväkerhoissa (32%), muskarissa (16%), pyhäkoulussa (16%), kunnan varhais-

kasvatuksen ryhmissä (19%) tai jossain muussa toiminnassa (13%; esimerkiksi vauvaryhmä tai päiväkoti)

Työskentelyhiippakunnan suhteen vastaajat sijoittuivat seuraavasti; Arkkihippakunta (8%, 24 vastaajaa), 

Espoon hiippakunta (13%, 37 vastaajaa), Helsingin hiippakunta (11%, 29 vastaajaa), Kuopion hiippakunta 

(10%, 31 vastaajaa), Lapuan hiippakunta (11%, 34 vastaajaa), Mikkelin hiippakunta (13%, 33 vastaajaa), 

Oulun hiippakunta (15%, 44 vastaajaa), Tampereen hiippakunta (19%, 54 vastaajaa) sekä Porvoon hiip-

pakunta (0%, ei yhtään vastaajaa). 

Suhteessa seurakunnan kokoluokkaan vastaajat jakautuivat seuraavasti; 20 001- 50 000 (34%), 10 001- 20 

000 (24%), 5001- 10 000 (17%), 2000- 5000 (12%), 50 001- 100 000 (8%) ja alle 2000 (5%). 

Jonkinlaisena ongelmana voi pitää vastaajien painottumista digitalisaatioon positiivisesti suhtautuviin. 

Vaikka kyselystä lähetettiin useasti muistutusviesti koko kohderyhmälle, on oletettavaa, että kyselyyn 

vastasivat ennen kaikkea ne, jotka olivat aiheesta kiinnostuneita ja kokivat sen tärkeäksi. Tällä lienee selkeä 

vaikutus vastauksiin, mikä tulee ottaa huomioon kyselyn tulosten tulkitsemisessa.

2.4 Tulosanalyysi

Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmistolla. Pääasiassa käytettiin khii toiseen -testiä. Vastaajaryhmien ver-

tailuissa käytettiin suhteellisten osuuksien t-testiä. Kaikki raportoidut erot ovat merkitsevyystasolla .05 ja 

paikoitellen on raportoitu tuloksia, jotka ovat lähestyneet tilastollista merkitsevyyttä.   
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3. Tulokset 

3.1 Suhtautuminen -Varhaiskasvattajien suhtautuminen 
digitalisaation hyödyntämiseen on kriittistä 

ALUKSI SELVITIMME VASTAAJIEN SUHTAUTUMISTA DIGITALISAATIOON sekä tieto-ja viestintäteknologiaan ylipää-

tään. Molemmissa kohdissa suhtautuminen oli myönteistä, asteikolla 1-7 noin puolet oli arvioinut suhtau-

tumisensa 6:ksi tai 7:ksi, eli myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi. 

Suhtautuminen digitalisaatioon

 Kielteinen  Jokseenkin myönteinen  Neutraali 

 Jokseenkin myönteinen  Myönteinen  Erittäinen myönteinen

13 %
2 %
3 %

13 %

32 %

37 %

25 %
2 %
3 %

11 %

31 %

28 %

Vaikutti siltä, että lähtökohtaisesti positiivisen suhtautumisen kanssa kulki rinnakkain myös positiivinen 

suhtautuminen digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Suurin osa vastaajista koki, että digitalisaatio 

avaa perhetoiminnalle mahdollisuuden uusien palveluiden ja toimintamuotojen kehittämiselle sekä uusien 

yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle (Kuva 2). Samalla noin puolet vastaajista koki työyhteisössä 

olevan kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen median hyödyntämiseen työssä, ja että digitaalisen 

osaamisen kehittämiseen kannustetaan. Samoin puolet vastaajista koki, että työyhteisössä ollaan valmiita 

kokeilemaan digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja ja -palveluita. Kuitenkin noin 

neljännes vastaajista oli väittämien kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä, joten paikoitellen asian suhteen 

voi esiintyä suuriakin eroja. 

Kuva 1. Suhtautuminen digitalisaatioon sekä tieto- ja viestintäteknologiaan.

Suhtautuminen tieto- ja viestintäteknologiaan
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0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

 Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä  Ei samaa eikä eri mieltä 

 Ei osaa sanoa  Jokseenkin samaa mieltä  Täysin samaa mieltä

Digitalisaatio avaa perhetoiminnallemme 
mahdollisuuksia uusien palveluiden ja 

toimintamuotojen kehittämiselle

 13 39 16 83144

Digitalisaatio avaa varhaiskasvatukselle 
mahdollisuuksia uusien yhteistyökumppanuuksien 

rakentamiselle

1746 81143

Digitalisaatio edellyttää työntekijöiltämme 
uudenlaista osaamista

20871

Digitalisaatio ei vaikuta olennaisesti 
seurakuntamme varhaiskasvatukseen 

seuraavan 5 vuoden aikana

305257 106 44

Työyhteisössämme on kannustava ja rohkaiseva 
ilmapiiri digitaalisen median hyödyntämiseen 

lasten ja perheiden kanssa

21 61 74 121

27 7269 28

23

104

Työyhteisössämme ollaan valmiita kokeilemaan 
digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä 

toimintamalleja ja palveluita
13564 186518

Työyhteisössämme kannustetaan 
digitaalisen osaamisen kehittämiseen

5

8

Hyvin huomattava osa vastaajista koki digitalisaation edellyttävän työntekijöiltä uudenlaista osaamista 

(69% täysin samaa mieltä, 24% jokseenkin samaa mieltä). Lisäksi noin puolet uskoi digitalisaation vai-

kuttavan oleellisesti seurakunnan varhaiskasvatukseen seuraavan viiden vuoden aikana (Kuva 2).

Tämän perusteella vaikuttaisi, että valtaosassa työyhteisöjä on jokseenkin positiivinen asenne digitali-

saatiota ja sen tuomia mahdollisuuksia kohtaan, ja että digitalisaation vaikutukset työhön tunnistetaan. 

Työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden asenteet digitalisaation hyödyntämisessä varhaiskasvatuksessa

Kuva 2. Työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden asenteet digitalisaation hyödyntämisessä varhaiskasvatuksessa. 

Tämän jälkeen selvitimme tarkemmin varhaiskasvattajien asennetta monilukutaidon tukemista kohtaan. 

Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) periaatteissa korostetaan monilukutaitoa sekä tieto- ja vies-

tintäteknologiaa. Siinä monilukutaito on määritelty erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taidoiksi, 

johon sisältyy erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja 

medialukutaidon. Lisäksi se sisältää laaja-alaisen tekstikäsityksen, jossa tekstit voivat olla muun muassa 

kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia.

Suhtautuminen monilukutaidon tukemiseen varhaiskasvatuksessa on esitetty kuvassa 3. Sen perusteella 

noin kolme neljästä pitää sitä vähintäänkin jokseenkin tärkeänä osana varhaiskasvatuksen sisältöä. Tär-

keäksi tai hyvin tärkeäksi sen oli kokenut 41% vastaajista. 

11
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Kuitenkin kun vastaajia pyydettiin arvioimaan tarkemmin omaa monilukutaidon sekä tieto-ja viestintätek-

nologisen osaamisen tukemista työssään, eivät he oman kokemuksensa mukaan toiminnassaan juurikaan 

olleet pystyneet näissä asioissa tukemaan (Kuva 4). Parhaiten he kokivat pystyneensä tukemaan juurikin 

monilukutaidossa, digitaalisessa dokumentoinnissa sekä digilaitteiden turvallisessa käytössä. On kuitenkin 

huomattavaa että suurin osa (55%) vastaajista työskenteli alle 5 vuotiaiden lasten kanssa, ja jotkut näistä 

kohdista voivat olla “oleellisempia” hieman vanhemmille lapsille. 

                                                        

Kun avovastauksissa pyydettiin tarkemmin kertomaan ajatuksista, joita varhaiskasvatussuunnitelman 

määritelmä monilukutaidon sekä tieto-ja viestintäteknologian osaamisen tärkeydestä herättää, esille tuli 

paikoitellen kriittinen asenne sitä sekä digitaalisuuden hyödyntämistä kohtaan. 

”Kirkon työssä pienten lasten ja heidän perheidensä kanssa on pidettävä kirkkaana mielessä kirkon olemus ja 

sanoma. Meidän kasvatustavoitteet ovat evankeliumista lähtöisin ja kaikki mikä edistää sitä on hyvästä. ”

Monissa vastauksissa tuli esille myös se, että vaikka asia koettiin jollain tavalla tärkeäksi, ei se kuitenkaan 

ole ensisijalla seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 

”Omassa seurakunnassani ryhmät kokoontuvat vain kerran viikossa ja toistaiseksi olen kokenut yhteisen leikin ja 

sosiaalisten taitojen (ilman teknologian apuvälineitä) kehittämisen, läsnäolon ja pyhän kokemisen tärkeämmiksi 

aiheiksi kuin laitteiden turvallisen käytön opettelun. Kuvanneet olemme välillä ja kuunnelleet musiikkia, mutta 

muuten olen kokenut, että lapset viettävät kotona jo paljon aikaa esim. tablettien äärellä. ”

”Meillä ko. kasvatus on lähinnä keskusteluja ja aikuisten tukemista. Kaksi-kolmevuotiailla on paljon muita taitoja 

otettavaksi haltuun elämänsä ensimmäisissä ryhmätilanteissa. ” 

Kuinka tärkeää on monilukutaidon tukeminen seurakuntien varhaiskasvatuksessa (asteikolla 1-7)

 Kielteinen 

 Jokseenkin kielteinen 

 Neutraali 

 Jokseenkin myönteinen 

 Myönteinen 

 Erittäinen myönteinen

11 %

2 %

11 %

16 %

30 %

30 %

Kuva 3. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaito sisältää erilaisia 
lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon. Monilukutaitoon liittyy laaja 
tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia.
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Joissain kohdin kriittisen asenteen takana saattaa nimenomaan olla se, ettei sen mahdollisia hyötyjä nähdä 

tai osata kuvitella. Tässä korostuisi tarve selkeälle näkemykselle siitä, millä tavoin kristinuskon sanomaa 

ja siihen liittyviä arvoja voi yhdistää digitaaliseen toimintaan. Yksi selkeä tällainen asia on ihmisten tavoi-

tettavuus.

”Toisaalta ihan hieno asia. Luulen, että eniten asiaa jarruttaa omalla kohdallani tietämättömyys ja ymmärtämät-

tömyys sekä pieni alitajuntainen vastustus koko asiaan. ”

”Tätä ei olla vielä sisäistetty seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Toisaalta lastenohjaajilla on vahva vakaumus siitä, 

että ei tarvitsekaan, päinvastoin seurakunnan toiminnan tulisi olla digivapaa vyöhyke. Lasten ei tulisi liian pienenä 

käyttää liikaa digivälineitä, kun he käyttävät niitä kuitenkin jo kodeissaan, jotkut todella paljonkin. ”

Digitaalisuuden hyödyntäminen ei ole itsestäänselvyys, eikä myöskään välttämätöntä kirkon varhaiskasva-

tuksessa. Toiminnan pohtimisessa ja kehittämisessä korostuu se, löydetäänkö keinoja, joilla digitalisaatio 

voisi tukea kristillisessä varhaiskasvatuksessa tärkeiksi koettujen arvojen toteuttamista. Ratkaisu tähän 

vaatii osaltaan tämän hetken tilan selvittämistä. Seuraavassa on tarkemmin kuvattu, minkälaista tämän 

hetken toiminta on, millaisilla laitteilla ja palveluilla sitä tehdään ja mitkä ovat tämän hetken selvimmät 

Arvio toiminnan toteuttamisesta

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

 Ei ollenkaan  Heikosti  Tyydyttävästi  Hyvin  Erinomaisesti

Tutustumista digitaalisiin kulttuuripalveluihin 100114 2555

Havainnointia digitaalisuuden 
roolista arkielämässä

6311190 34

Tutustumista digitaalisiin välineisiin, 
sovelluksiin ja peleihin

174 193372

Omaa digitaalista dokumentointia leikissä, 
tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa 

kokemisessa ja tuottamisessa

83105

119

3472

Taitoja käyttää digiteknologiaa turvallisesti 6184 28

Kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa 
esim. tarjoamalla mahdollisuuden digitaalisiin 

laitteisiin ja sisältöihin tutustumiseen
117 120 46  15

56 106101 35

Kykyä tulkita ja tuottaa digitaalisia sisältöjä 264482145

Monilukutaitoa eli kykyä tulkita 
ja tuottaa erilaisia viestejä

Kuva 4. Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) määrittelee, monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
osaksi lapselle tärkeitä laaja-alaisen osaamisen taitoja. Pyysimme vastaajia arvioimaan kuinka hyvin he ovat toiminnassaan 
viimeisen vuoden aikana onnistuneet tukemaan lasten osaamista näissä alueissa. 

2

2

2

2

6

8

3

6

14

DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN KIRKON VARHAISKASVATUKSESSA • TULOKSET



haasteet. Lisäksi tarkastellaan varhaiskasvattajien osaamista digitaalisuuteen liittyen, sekä millä tavalla he 

toivoisivat hyödyntävänsä sitä työssään. Näiden vastausten avulla voidaan mahdollisesti valottaa suuntaa, 

jolla digitaalisuutta tulisi hyödyntää kirkon varhaiskasvatuksessa.

3.2 Hyödyntäminen - perinteiset mediat jyräävät  
myös varhaiskasvattajien toiminnassa

Tässä luvussa käsitellään sitä, minkälaista on varhaiskasvattajien työhön liittyvä digitaalinen toiminta, 

mitä digitaalisia palveluita he työssään käyttävät sekä millä laitteilla he sitä tekevät.

Digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamuotoja selvitettäessä suosituimmat toimintamuodot liittyivät yhtey-

denpitoon perheiden kanssa sekä tapahtumien mainontaan (Kuva 5). Suurin osa varhaiskasvattajista oli 

pitänyt yhteyttä mukana oleviin perheisiin sosiaalisen median tai viestipalvelinten avulla (83% vastaajista) 

ja laittanut sosiaaliseen mediaan perheille suunnatun mainoksen (77% vastaajista). Noin puolet vastaajista 

oli jakanut perheitä kiinnostavaa tietoa sosiaalisessa mediassa ja noin kolmannes oli käynyt kahdenkeskisiä 

lapsen kerhoon liittyviä keskusteluja vanhempien kanssa verkossa tai viestipalveluissa. Sen sijaan oman 

toiminnan tuomista verkkoon, esimerkiksi ohjatun ryhmätoiminnan tai etäosallistumisen kautta, ei oike-

astaan oltu tehty lainkaan (Kuva 5). 

Kuva 5. Verkkoa hyödyntävä toiminta varhaiskasvatuksessa.

Käynyt kahdenkeskeisiä lapsen kerhoon tms. 
liittyviä keskusteluja vanhempien kanssa 

verkossa tai viestipalvelimessa

Tuottanut verkkoon videomuotoista 
materiaalia lapsille ja perheille

Tarjonnut julkaisukanavan lasten 
mielipiteille ja mediatuotoksille

Mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan 
tai toimintaan verkon kautta

Järjestänyt ohjattua ryhmätoimintaa verkossa

Ei mitään edellä mainituista

29

11

8

3

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Laittanut sosiaaliseen mediaan perheille 
suunnatun mainoksen

Jakanut perheitä kiinnostavaa tietoa (esim. 
uutiset, lehtijutut) julkisesti sosiaalisessa mediassa

52

77

83
Pitänyt yhteyttä seurakuntamme toiminnassa 

mukanaoleviin perheisiin sosaalisen 
median tai viestipalvelun avulla

Verkkoa hyödyntävä toiminta varhaiskasvatuksessa

10

1
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Digitaalinen toiminta ei rajoittunut kuitenkaan pelkästään verkkoa hyödyntävään toimintaan, vaan piti 

sisällään myös aiheeseen liittyvää keskustelua, turvalliseen käyttöön liittyvää selvitystä sekä digitaali-

suuden hyödyntämistä esimerkiksi messuissa tai jumalanpalveluksissa. 82% oli käyttänyt työssään digi-

taalista dokumentointia lasten kanssa, esimerkiksi lasten tuottaman sisällön tallentamista ja jakamista 

valokuvin tai videoin. Moni mainitsi hyödyntäneensä digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai 

hartauselämässä (47%), keskustelevansa lasten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista (43%) tai tur-

vallisuudesta (41%), sekä selvitelleensä onko lasten sosiaalisen median käyttö ikärajojen puitteissa (37%). 

Sen sijaan harvempi oli harjoittanut lasten loogisia taitoja (21%), mahdollistanut lapsille osallistumisen 

tapahtumien markkinointiin tai viestintään (esimerkiksi piirtämällä tai ideoimalla mainoksia, joita on 

jaettu sosiaalisissa kanavissa; 13%) tai hyödyntänyt teknologiaa lasten ryhmäyttämisessä (6%). 

Pyysimme vastaajia myös kertomaan, minkälaista yhteistyötä aiheen parissa oli tehty. Yhteistyötä monilu-

kutaidon sekä digitaalisuutta hyödyntävän toiminnan saralla oli toteutettu 50% vastaajan osalta. Yleisim-

mät yhteistyökumppanit olivat muut seurakunnan toimintamuodot (32%), yhteiskunnan varhaiskasvatus 

(20%) sekä kirjastot (15%). Muista kumppaneista mainittiin muiden seurakuntien varhaiskasvatuksen toi-

mijat (12%), järjestöt (10%), perusopetus ja yleissivistävä koulutus (8%), oppilaitokset (6%), liikuntatoimi 

(2%) sekä yritykset (2%). 

Kuva 6. Digitaalisuutta hyödyntävät toimintamuodot varhaiskasvatuksessa.

Selvitellyt käyttävätkö lapset sosiaalista 
mediaa ikärajoista huolimatta

Harjoittanut lasten loogisia taitoja

Mahdollistanut lapsille osallistumisen
 tapahtumien markkinointiin tai viestintään

Hyödyntänyt teknologiaa lasten 
ryhmäyttämisessä

En mitään edellä mainituista

37

21

13

6

21

0 %    10 %    20 %    30 %    40 %    50 %

Keskustellut lasten kanssa digitaalisuuteen 
liittyvistä teemoista

Keskustellut lasten kanssa turvallisesta 
median käytöstä

41

43

47Hyödyntänyt digitaalisuutta messuissa, 
jumalanpalveluksissa ja hartauselämässä

Digitaalisuutta hyödyntävät toimintamuodot varhaiskasvatuksessa
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Yhteistyökumppanit olivat tuoneet toimintaan laajemman osallistujajoukon (34%), uutta näkökulmaa 

digitaalisuuden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa (33%), sisällöllistä osaamista (27%), kattavampaa 

toimintaa (23%), teknistä osaamista (19%), tekniikkaa ja laitteita (16%) sekä tiloja toiminnalle (9%). Kun 

vastaajia pyydettiin kertomaan esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä, vastauksissa tuli esille tapahtu-

mien mainostaminen sekä koulutukset. 

Palvelut, joita varhaiskasvattajat käyttivät työssään säännöllisesti, olivat pitkälti samoja suosittuja digitaa-

lisen median palveluita, joita käytetään arkipäivässä viestimiseen. Suosituimmat digitaaliset palvelut oli-

vat perheiden tavoittamiseen liittyvät palvelut, sähköposti (74%), Facebook (73%) sekä WhatsApp (71%). 

Toiminnan tarkoitus näkyi siis selkeästi työhön käytetyissä palveluissa.

Huomattavasti harvempi käyttää muita digitaalisia palveluita päivittäin tai viikoittain toimiessaan nuorten 

kanssa. Näistä suosituimpia ovat seurakunnan oma lapsille ja nuorille suunnattu verkkosivusto (43%), Ins-

tagram (37%), lastenkirkko.fi (35%) ja YouTube (31%). Sisällön tuottaminen oli huomattavasti vähäisempi 

tarkoitus digitaalisten palvelujen käyttämisessä. Näistä suosituin oli videoiden ja kuvien editointisovellus, 

jota kertoi käyttäneensä viidennes. 

0 %      20 %      40 %     60 %     80 %

74Sähköposti

73Facebook

71WhatsApp

43Seurakunnan oma lapsille ja
nuorille suunnattu verkkosivusto

37Instagram

35lastenkirkko.fi

31YouTube

31Facebook Messenger

20Kuvien ja videoiden edintointisovellukset

18Yhteisöllisen tuottamisen palvelut

11Keskustelufoorumit

6Blogit

5Kyselytyökalut

5Seurakunnan oma perheille suunnattu sovellus

Varhaiskasvattajien käyttämät digitaaliset palvelut

Kuva 7. Listattuna kaikki ne palvelut ja sovellukset, joita vastaaja on hyödyntänyt säännöllisesti viimeisen 6 kuukauden aikana 
toimiessaan lasten ja perheiden kanssa.
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Työntekijöiden käytettävissä oleva laitteisto on esitetty kuvassa 8. Toimintatapoja mukaillen, käytössä oli 

nimenomaan älypuhelin. Päällisin puolin suurin osa tarvittavista laitteista on joko käytössä tai sitten lait-

teelle ei koettu tarvetta.  Kuvassa punaisella on merkitty laitteet, joita työntekijä tarvitsisi työssään, mutta 

joita hänellä ei työnantajan puolesta ole käytettävissä. Suurimpia tarpeita oli tablettien käytössä (41%), kan-

nettavassa tietokoneessa (19%) ja digikamerassa (18%). Etenkin tablettien tarvetta voi pitää huomattavana. 

Laitteiston suhteen lähes puolet vastaajista ilmoitti, ettei koe työntekijänä pystyvänsä vaikuttamaan siihen, 

että käytettävissä olevat välineet ovat riittävät ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset (14% oli väitteen 

kanssa täysin eri mieltä ja 33% jokseenkin eri mieltä, väite oli esitetty muodossa ”koen että voin vaikutta...”). 

Lähes 40% sen sijaan koki pystyvänsä vaikuttamaan asiaan, joten eroja työyhteisöjen välillä on (6% oli täy-

Käytettävissä oleva laitteisto

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

 On, tarvittaessa  On, mutta ei aina tarvittaessa  Ei, mutta tarvitsisin  Ei, enkä tarvitse 

Digikamera / digitaalinen videokamera 104100 5541

Tabletti (esim. iPad) 1528 134123

Pelikonsoli 512 27112

3D-tulostin tai muu 3D-teknologia 11 26421

Tekniset rakentelusarjat 272 25

Drone 282

VR-lasit tai muu VR-teknologia 289

360-kamera  25 270

Joku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto) 904 3

Älypuhelin 275 9 11

178 36 7 79

Kannettava tietokone 375631176

Pöytätietokone

5

1

Kuva 8. Käytettävissä oleva laitteisto. 
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sin samaa mieltä ja 32% jokseenkin samaa mieltä). Kuitenkin on huomattavaa, että 45% vastaajista ilmoitti 

yhden suurimmista haasteista digitaalisessa työssä olevan infrastruktuurin puute, joten on oletettavaa, että 

tässä kohtaa puutteellinen laitteisto voi olla asia, johon jatkossa tulisi kiinnittää huomiota (Kuva 13).

On tietenkin järkevää kysyä missä määrin digitaalinen laitteisto on se mihin rajallisia resursseja kannattaa 

käyttää. Tässä kohdin voi tuoda esille sen, että ulkopuolisen rahoituksen (esim. AVI, ESR, Erasmus+) hake-

minen seurakuntien varhaiskasvatuksessa on hyvin vähäistä, sillä vain 2% vastasi väittämään myöntävästi 

(55% täysin eri mieltä, 13% jokseenkin eri mieltä, 14% ei samaa eikä eri mieltä, 17% ei osannut sanoa, 1% 

jokseenkin samaa mieltä, 1% täysin samaa mieltä). Rajallisten resurssien tapauksessa ulkopuolisen rahoi-

tuksen hakemista voisi lisätä. 

3.3 Digitaalinen osaaminen ja kehitystarpeet  
– osaamisessa on paikoitellen puutteita

Seuraavassa osiossa käsitellään varhaiskasvattajien osaamista digitalisaatioon liittyvissä eri aihealueissa, 

sekä osaamista digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisessä varhaiskasvatuksessa. On huomatta-

vaa, että vastaukset ovat henkilöiden omia arvioita, eivätkä välttämättä edusta todellista osaamista. 

Digitaalinen osaaminen oman arvion perusteella oli perustasolla (Kuva 9). 42% varhaiskasvattajista oli täy-

sin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että heidän on helppoa ja luontevaa käyttää digitaalista mediaa 

ja teknologiaa seurakunnassa lasten ja perheiden kanssa toimiessaan.  Kuitenkin 37% vastaajista koki digi-

taidoissaan puutteita. Tämä oli yhteydessä vastaajien ikään, missä yli 50 vuotiaista 50% koki digitaidoissaan 

puutteita. Sen sijaan osaamisella ei ollut yhteyttä vastaajan seurakuntaan, eikä seurakunnan kokoon. 

Kuva 9. Työntekijöitä pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan viisiportaisella asteikolla; 5 - olen digiasioissa asiantuntia ja 
kehitän tarvittaessa myös muiden työtä, 4 – olen monipuolinen digiosaaja, 3 – minulla on hyvät digitaidot, 2 - minulla on 
perustason digitaidot, 1 - digitaidoissani on merkittäviä puutteita.  

Oman osaamisen arvio

 Digiosaamisessani on puutteita

 Minulla on perustason digitaidot

 Minulla on hyvät digitaidot

 Olen monipuolinen osaaja 

 Olen digiasioissa asiantuntija ja 

      kehitän myös muiden osaamista

45 %

12 %

5 %

1 %

37 %
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Melkein 70% kaipasi työyhteisöltään monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen. 

Ehkä jokseenkin yllättävästi tämä ei korostunut vastaajilla, jotka kokivat digitaitonsa puutteellisiksi, vaan 

niillä, jotka kokivat ne hyviksi. Toisin sanoen digitaalisen osaamisen kehitysmahdollisuuksia toivotaan 

kauttaaltaan ja etenkin hyvien digiosaajien puolelta. 

Vaikka osaaminen oli monilta osin siis perustasolla, vastauksissa ilmeni myös osaamisen alueita, joissa 

vastaajat toivoivat eritystä kehitystä. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin osaamista eri digitaalisuuteen 

liittyvissä osa-alueissa ja kehitystarpeissa. 

Kartoitettaessa osaamista digitaalisuuteen liittyvissä aihealueissa erikseen (Kuva 10), vahvimmiksi alueiksi 

nousivat kriittinen media ja informaatiolukutaito, verkkoviestintä ja vuorovaikuttaminen sekä digitaalinen 

turvallisuus. Tekninen osaaminen oli perustasolla, mutta sisällön tuottamisessa vastaajat kokivat osaami-

sensa pääasiassa tyydyttäväksi tai heikoksi.

Vastaajia pyydettiin nimeämään enintään kolme digitaalisuuteen liittyvää osaamisaluetta, jossa haluaisi 

kehittää eniten osaamistaan. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen (72%), verkkoviestintä ja vuorovaikutus 

(50%), tekninen osaaminen (48%), tieto- ja viestintäteknologinen turvallisuus (32%), verkkovaikuttami-

nen (27%), ohjelmointi (16%) ja kriittinen media- ja informaatiolukutaito (12%)

Kuva 10. Osaamisalueet oman arvion mukaan olivat järjestyksessä vahvimmasta heikoimpaan; Digitaalinen turvallisuus (esim. 
tietoturva, tietosuoja, yksityisyys), kriittinen media- ja informaatiotaito, viestintä ja vuorovaikutus, tietotekninen osaaminen 
(esim. ohjelmistot, käyttöjärjestelmät), digitaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) ja 
ohjelmointi.

Osaaminen digitaalisuuteen liittyvissä aihealueissa

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

 Erinomainen  Hyvä  Tyydyttävä  Heikko

Tietotekninen osaaminen 9114 58137

Verkkovaikuttaminen 122739 96

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen 14911136

Ohjelmointi 53 237

Digitaalinen turvallisuus 40 171 75  14

44 73162 21

Verkkoviestintä ja vuorovaikutus 449613624

Kriittinen media- ja informaatiolukutaito

4

1 •9
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Kun vastaajia pyydettiin kuvailemaan tarkemmin, minkälaisia osaamistarpeita heillä on digitaalisuuteen 

liittyen ja mitä he haluaisivat erityisesti oppia lisää, suurimmassa osassa vastauksia korostui yksinkertai-

sesti perusasioiden haltuun ottaminen. Lisäksi esille tuli, että innostusta ”kaikenlaiseen” voisi olla, mutta 

ajanpuute ei tätä mahdollista. 

”Jos pääsisi Facebookin ja Instagramin päivittämisestä seuraavalle tasolle, ehkä tuottamaan jonkinlaisia sisältöjä, 

käyttämään esim. Lastenkirkkoa jossain määrin. Kovin monimutkaisiin juttuihin ei nyt vaan ole aikaa ja mahdol-

lisuuksia. ”

Kun kartoitettiin osaamista varhaiskasvatuksen ja digitaalisen toiminnan yhdistämisessä, vahvimmaksi 

alueeksi vastaajat kokivat mobiililaitteiden hyödyntämisen lasten toiminnassa (Kuva 11). Kuitenkin päälli-

sin puolin näissä kartoitetuissa toiminnoissa vastaajien osaaminen ei heidän oman arvionsa mukaan ollut 

kovinkaan vahvalla tasolla. Keskimäärin vastaajat eivät kokeneet pystyvänsä sisällyttämään digitaalista 

mediaa ja teknologiaa tavoitteellisesti työhönsä. Lasten omaehtoisen mediatuotannon tukeminen ja tek-

nologiakasvatus sekä lasten teknologiataitojen vahvistaminen arvioitiin pääasiassa heikoksi.

Osaaminen digitaalisen teknologian ja median hyödyntämisessä varhaiskasvatuksessa

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Digitaalisen median ja teknologian 
sisällyttäminen tavoitteellisesti omaan työhöni

2313010241

Verkkovälitteinen perheiden tieto-, 
neuvonta- ja ohjaustyö

9934 42121

Lasten omaehtoisen 
mediatuotannon tukeminen

9140 44124

Teknologiakasvatus ja lasten 
teknologiataitojen vahvistaminen

95

78

27

40

44133

Pelikasvatus ja digitaalisten pelien 
hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa

57124

Digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntäminen lasten ryhmäyttämisessä

23 5214976

Nuorten aikuisten digitaalisten kulttuurien 
ja verkkokäyttäytymisen tuntemus

92724 35 97

Mobiililaitteiden hyödyntäminen 
lasten toiminnassa

8

7

73 27107 85

65 112 95 21

Mediakasvatus ja lasten 
mediataitojen vahvistaminen

297911872

Mobiililaitteiden hyödyntäminen 
perhetoiminnassa

Kuva 11. Osaaminen digitaalisen teknologian ja median hyödyntämisessä varhaiskasvatuksessa.

 Erinomainen  Hyvä  Tyydyttävä  Heikko  Ei koske työtäni

2

4

4

1

1

1
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Mielenkiintoinen huomio oli, että 32% vastaajista koki, ettei nuorten aikuisten digitaalisen kulttuurien ja 

verkkokäyttäytymisen tuntemus kuulunut heidän työnkuvaansa (Kuva 11). Vaikka tämä ei suoranaisesti liity 

varhaiskasvatukseen, sillä on kuitenkin epäsuora yhteys. Lasten vanhemmat toimivat paljon verkossa, ja 

näiden toimintatapojen ja ilmiöiden tunteminen tuo toiminnalle mahdollisesti enemmän näkyvyyttä, jonka 

avulla pystytään myös tavoittamaan laajempi osallistujajoukko.  

3.4 Digitaalisen työn suunnittelu ja kehittäminen 
– yhteiset pelisäännöt ja strategia hukassa 

Tässä luvussa käsitellään digitaalisuuden hyödyntämistä koskevaa ohjeistusta, toiminnan tavoitteita ja 

strategista suunnittelua seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Lisäksi selvitetään, onko digitalisaation hyö-

dyntämisessä tapahtunut muutosta viimeisen vuoden aikana.

Vain 18% vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, että työpaikassa olisi luotu 

tavoitteet digitaaliselle toiminnalle. 35% vastaajista arvioi, että digitalisaatio on otettu huomioon seura-

kunnan strategiassa tai toimintasuunnitelmassa ylipäätään. Digitaalisuutta ei juurikaan huomioida työn-

tekijöiden työnkuvissa, eikä digitaalisen työn tekemiseen tai kehittämiseen ole varattu aikaa kuin harvoin 

(Kuva 12). 

”Eipä asiasta ole juurikaan keskusteltu.”

Samalla 72% vastaajista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että digitalisaatio tulee paremmin huomioida 

varhaiskasvatuksen strategiassa. Vaikuttaa siis siltä, että tämän kyselyn vastaajien kesken strateginen 

kehittäminen ja ohjeistus on selkeä toive. 

Vaikkei strategista suunnittelua laajamittaisesti toteutettu, paikoitellen tuli kuitenkin esille, että sitä on 

tehty jossain määrin. Tällaisissa tapauksissa yksi tapa oli ottaa selvää muiden toimijoiden hyvistä käytän-

nöistä. Noin kolmannes vastaajista koki työyhteisön ottavan selvää muiden toimijoiden hyvistä digitaalisen 

työn käytännöistä (5% täysin samaa mieltä, 24% jokseenkin samaa mieltä, 27% ei samaa eikä eri mieltä, 

10% eos., 20% jokseenkin eri mieltä, 13% täysin eri mieltä). 

Vanhempien mielipiteitä ja palautteita oli hyödynnetty jonkin verran. Noin neljännes kertoi, että van-

hempien mielipiteitä ja palautteita hyödynnetään osana digitaalisen työn suunnitteluprosessia (5% täysin 

samaa mieltä, 20% jokseenkin samaa mieltä, 26% ei samaa eikä eri mieltä, 8% eos., 24% jokseenkin eri 

mieltä, 16% täysin eri mieltä).

Hieman yli kolmannes vastaajista ilmoitti, että hyödyntää työn suunnittelun tukena tietoa lasten ja perhei-

den digitaalisen median ja teknologian käytöstä (6% täysin samaa mieltä, 29% jokseenkin samaa mieltä, 

23% ei samaa eikä eri mieltä, 6% eos., 27% jokseenkin eri mieltä, 9% täysin eri mieltä). Noin neljännes 

ilmoitti huomioivansa yhdenvertaisuuden (esim. saavutettavuus ja esteettömyys) digitaalisten toimintojen 

ja palveluiden suunnittelussa (5% täysin samaa mieltä, 21% jokseenkin samaa mieltä, 30% ei samaa eikä 

eri mieltä, 9% eos., 27% jokseenkin eri mieltä, 8% täysin eri mieltä)
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Lasten mielipiteitä hyödynnettiin huomattavasti harvemmin (4% täysin samaa mieltä, 9% jokseenkin 

samaa mieltä, 24% ei samaa eikä eri mieltä, 9% eos., 28% jokseenkin eri mieltä, 25% täysin eri mieltä). 

Lisäksi hieman harvempi ilmoitti, että sidosryhmien osaamista hyödynnettäisiin digitaalisten toimintojen 

ja palveluiden suunnittelussa (3% täysin samaa mieltä, 19% jokseenkin samaa mieltä, 33% ei samaa eikä 

eri mieltä, 11% eos., 19% jokseenkin eri mieltä, 14% täysin eri mieltä). 31% vastaajista koki, että työyhteisö 

hyödyntää varhaiskasvatuksen suunnittelun tukena tietoa digitalisaation vaikutuksista yhteiskuntaan. 

Kun kysyimme tarkemmin millä arviointitavoilla seurataan monilukutaidolle sekä digitaaliselle osaamiselle 

asetettujen tavoitteiden toteuttamista, 79% vastasi, ettei osaamiselle ole asetettu tavoitteita. Niiden, jotka 

tavoitteiden toteutumista arvioivat, arvioivat niitä lapsille ja perheille suunnatuilla palaute- ja tyytyväi-

syyskyselyillä (25%), työyhteisökeskusteluilla (24%), työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyys-

kyselyillä (14%). Harvemmin sitä arvioitiin lasten kanssa tehtävien vuorovaikutteisten arviointien (esim. 

haastattelut) avulla (10%), itse- ja vertaisarviointien avulla (3%) organisaation sisäisillä vaikuttavuusar-

vioinneilla (3%) tai organisaation asettamilla tunnusluvuilla (2%). 

Pyysimme vastaajia arvioimaan viimeisen vuoden aikana digitalisaation hyödyntämisessä tapahtunutta 

kehitystä seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Kaikissa arviointikohdissa enemmistö koki tilanteen pysy-

neen ennallaan. Jonkin asteista parannusta voidaan kuitenkin olettaa tapahtuneen. Lähes puolet kokivat, 

että lapsille ja perheille suunnatut digitaaliset palvelut olivat parantuneet (merkittävästi 6%, jonkin verran 

Työyhteisön käytännöt ja strategia digitaalisuuden hyödyntämiselle kirkon varhaiskasvatuksessa

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Työyhteisössämme on ohjeet tieto ja 
viestintäteknologian hyödyntämiseen

287182

Huomioimme digitaalisuuden 
työntekijöiden työnkuvissa

9969 59 15 9

9

49

Varaamme työntekijöille työaikaa digitaalisen 
työn tekemiseen ja kehittämiseen

11777 4746

Työyhteisömme on vaikea hahmottaa 
digitaalisuuden hyödyllisyyttä

8030 70 2595

Olemme huomioineet digitalisaation seura-
kuntamme strategiassa/toimintasuunnitelmassa

7824

58

62

61

70 2773 28

7879 39 15 31

Työyhteisössämme on sovittu vastuunjako 
digitaalisuuden hyödyntämiseen 

varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa

27845968

68

Olemme luoneet organisaatiossamme 
tavoitteet digitaaliselle toiminnalle

Kuva 12. Työyhteisön käytännöt ja strategia digitaalisuuden hyödyntämiselle kirkon varhaiskasvatuksessa. 

 Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä  Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä  Täysin samaa mieltä  Ei osaa sanoa

4
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39%). Lähes 40% koki digitaalisen infrastruktuurin parantuneen (merkittävästi 5%, jonkin verran 30%), 

samoin kun työyhteisön digitaalisen osaamisen (merkittävästi 3%, jonkin verran 35%). Lähes kolmannes 

koki digitaalisen toiminnan laadun varhaiskasvatuksessa parantuneen (merkittävästi 2%, jonkin verran 

26%) ja samoin liki kolmannes koki uudenlaisten digikokeilujen parantuneen viimeisen vuoden aikana 

(merkittävästi 3%, jonkin verran 24%).

3.5 Digitaalisuuden hyödyntämistä hankaloittavat  
tekijät – ajan puute on digitaalisen työn suurin haaste

Kuva 13. Digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä hankaloittavat tekijät.

Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä
 tai infrastruktuuria

Työyhteisössämme digitaalisesta 
toiminnasta vastaa joku muu

Työyhteisömme ei tue / kannusta 
digitaalisuuden hyödyntämiseen 

Koen, ettei digitaalisuuden hyödyntäminen 
tuo työhöni lisäarvoa

Joku muu tekijä
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Koen, että digitaalinen osaamiseni 
ei ole riittävää

Digitaaliselle varhaiskasvatukselle ja perhetoi-
minnalle ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita

47

55

61Aikani ei riitä digitaalisen 
toiminnan toteuttamiseen

Digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä hankaloittavat tekijät

”Aika ei vaan riitä tutustumiseen työajalla. ”

”Olisi oikeasti aikaa miettiä vlogia, nettipyhistä, ja uusia toimintatapoja, joita voisi hyödyntää päiväkerhoissa ja 

perhekerhoissa. Miettiä työporukalla, kuinka ruuhkavuosien perheet saadaan kiinni netissä. ”

Ajan puute on teema, joka tulee usein esille aihetta kartoittavissa tutkimuksissa, ja sama kävi ilmi myös 

tässä selvityksessä. Vaikka vastaajilla periaatteessa olisi kiinnostusta hyödyntää digitaalisuutta toiminnas-

saan, ei toiminnalle yksinkertaisesti ole aikaa, jos selkeitä ohjeita ja tarvittavaa osaamista ei ole.
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Ajan puute ei ole täysin yksiselitteinen haaste, vaan on yhteydessä juuri osaamiseen ja ohjeistukseen. Tutut 

ja selkeät toimintatavat vaativat huomattavasti vähemmän aikaa, kun taas uuden ideoiminen ja oppiminen 

vie sitä enemmän. Lisäksi, koska valtaosa vastaajista mainitsi ettei digitaaliselle toiminnalle ole varattu 

aikaa työnkuvassa, on se konkreettisesti pois jostain muusta työstä. 

”Lisää työaikaa tai sitten ei vaatimuksia ja painetta, kun ei ehdi hoitaa asioita. Ei liikaa digitaalisuutta. Kohtaami-

nen jää, jopa työyhteisössä, sillä se on pieni ...sähköinen viestintä joskus jopa turhauttaa, kun voimme nähdä/soittaa. 

Meitä ei ole niin monta. ”

Yhteiset tavoitteet ja ohjeistus osaltaan selkeyttäisivät asiaa. Lähes puolet vastaajista koki toimintaansa 

haittaavaksi tekijäksi sen, ettei digitaalisuudelle ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita. Tätä lukua voi-

daan jo pitää suurena. 

Oman digitaalisen osaamisen ja infrastruktuurin puute digitaalisuuden hyödyntämistä haittaavana tekijänä 

on yhtenevä aikaisemmissa kappaleissa ilmenneiden tulosten kanssa. Varhaiskasvattajat kokevat osaami-

sensa paikoitellen puutteelliseksi, samoin laitteiston mikä heillä on käytettävissä. Nämä myös vaikuttavat 

siihen, minkälaista digitaalista työtä he pystyvät tekemään, ja minkä he kokevat haasteeksi. Toisin sanoen, 

jos digitaalista työtä halutaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa, ovat nämä niitä osa-alueita, jotka kaipaa-

vat kehitystä. 

Kysyimme myös mitkä osa-alueet vastaajat kokevat vaikeuttavan digitalisaation hyödyntämistä organi-

saation tasolla. Vastaukset olivat samansuuntaiset kuin ne, joiden he kokivat vaikeuttavan omaa työtänsä. 

Suurimmiksi ongelmiksi vastaajat kokivat työyhteisön digitaalisen osaamisen (68%), työntekijöiden ajan-

puutteen (63%), käytettävissä olevan välineistön tai infran (52%), selkeiden tavoitteiden (33%), työnteki-

jöiden kielteisen asenteen varhaiskasvatuksen digitalisaatiota kohtaan (27%), selkeän vastuunjaon (6%) 

sekä esimiesten kielteisen asenteen digitalisaatiota kohtaan (6%). 

3.6 Toiveet digitalisaation hyödyntämisestä  
vastaisuudessa – jotain konkreettista ja kättä pidempää

Lopuksi käsitellään vielä sitä, minkälaista tukea vastaajat toivoisivat saavansa työyhteisöltä digitaalisen 

toiminnan kehittämiseen, ja millä tavalla he haluaisivat sitä toiminnassaan ylipäätänsä hyödyntää tule-

vaisuudessa. 

Vastauksissa tuli esille pääasiassa neljä asiaa toivottuun tukeen liittyen, jotka ovat hyvin samassa linjassa 

jo aikaisemmin esitettyjen tulosten kanssa. 

Ensinnäkin, työntekijät toivoivat aikaa digitaaliseen työhön, etenkin jos sellaista vaadittiin ns. yleisellä 

tasolla. Sen lisäksi toivottiin koulutusta, etenkin perusasioissa, konkretia edellä ja kädestä pitäen. Samalla 

koulutukseen toivottiin henkistä tukea. 

Kolmas toive liittyi yhteisiin ohjeistuksiin. Kuten edellä on mainittu, työyhteisön yhteinen strategia, 

ohjeistus sekä työhön varattu aika ovat suhteellisen vähäisiä. Tämä näkyi siinä, että vastaajat kertoivat 
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toivovansa yhteistä suunnitelmaa sekä yhteisiä tavoitteita ja päämääriä digitaalisuuden hyödyntämiselle. 

Samalla toivottiin yhdessä tekemistä, (keskustelu, ohjeistus, koulutus), sekä vinkkejä/ideoita/konkreet-

tisia esimerkkejä (muiden toimijoiden hyvistä käytännöistä), jotain kättä pitempää sekä selkeää sovittua 

vastuunjakoa.

Neljäs esille tullut toive liittyi laitteistoon. Työyhteisöjen välillä oli havaittavissa jonkin verran eroavai-

suuksia suhteessa tähän, ja vähintäänkin osassa oli selkeä tarve saada laitteisto peruskuntoon. Toisaalta 

laitteiden puute/tilanne ei vastauksissa välttämättä tullut ilmi, jos vastaaja ei ole alun perinkään kokenut 

tarvitsevansa niitä. 

Avovastauksissa tuli esille myös näkökulmat, joissa vastaaaja ei kokenut digitaalisuuden olevan tarpeel-

lista, eikä haluaisi hyödyntää/kehittää digitaalista toimintaa. Tällaisten vastaajien määrä ei ollut suuri, 

mutta kuitenkin maininnan arvoinen. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että muiden toimijoiden hyvät esimerkit ja konkreettinen ohjeistus ovat tar-

peellisia. Työyhteisössä, jossa kenelläkään ei ole varsinaisesti vahvoja digitaitoja eikä yhteistä ohjeistusta, 

digityötä on varmasti hyvin vaikea lähteä tekemään, eikä siihen auta ylemmän tason strategiset säännökset 

eikä koulutus. Konkreettiset esimerkit siitä, miten muut ovat digitaalisuutta hyödyntäneet, ja konkreettiset 

hyvät ideat, miten kirkon sanomaa on voitu yhdistää digityöhön, vaikuttaisivat kaikkein toivotuimmilta 

tukimuodoilta.

”Koulutus - ohjeistus – aikaa. ”

”Että tajuttaisiin sen merkitys tänä päivänä ja asiasta puhuttaisiin, siihen koulutettaisiin, annettaisiin määrärahoja 

ja ennen kaikkea aikaa sisällön tuottamiseen.”

”Sitä ”kädestä pitäen” ohjaamista.”

”Pitäisi olla yhteinen halu lähteä tuomaan digitalisaatiota seurakunnan toimintaan.”

”Toivoisin asioiden esiin ottamista (miten voisimme kehittää digitaalista toimintaa) ja koulutusmahdollisuuksia eri 

digivälineiden haltuunottoon ja hyödyntämiseen, sen näkemistä, että digitaalisuuden hyödyntäminen on osa työtä, 

ei irrallinen saareke.”

Lisäksi avovastauksissa pyysimme vastaajia myös kertomaan, millä tavoin he haluaisivat tulevaisuudessa 

hyödyntää digitaalista teknologiaa lasten ja perheiden kanssa. Tässä kohtaa ei esille tullut kovinkaan 

moniulotteisia ja selkeitä toiveita, mikä voi heijastaa sitä, ettei vastaajilla ollut selkeää käsitystä millä 

tavalla digitalisaatiota voisi hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Toisaalta tämä saattaa kuvastaa myös sitä, 

että kyselyssä esiin nostetut asiat ovat nimenomaan niitä, joita halutaan tehdä ja jotka koetaan tärkeiksi.

Suurin yksittäinen esille tullut toive digitaalisuuden hyödyntämisestä liittyi perheiden tavoittamiseen ja 

oman toiminnan näkyväksi tekemiseen. Moni mainitsi toivovansa omia sosiaalisen median kanavia var-

haiskasvatuksen ryhmille sekä lapsille omia somekanavia. Sen lisäksi toivottiin entistä vahvempia kei-

noja dokumentoida lasten tekemistä sekä mahdollistaa lasten oma sisällöntuotanto (esimerkiksi videoiden 

tekeminen), jossa hyödynnetään teknologiaa. Tämä tosin korostui vanhemmilla lapsilla, eikä pienten lasten 

26

DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN KIRKON VARHAISKASVATUKSESSA • TULOKSET



suhdetta teknologiaan nähty oleellisena toiveena. Jonkin verran toivottiin myös mahdollisuksia hyödyntää 

digitaalisuutta sisällön tuottamisessa, esimerkiksi jonkinlaisena osana hartauksia. Jonkin verran tuli esille 

myös vastauksia, joissa kerrottiin, ettei toivoisi käyttävänsä digitaalista teknologiaa työssään. Kuitenkin 

päällisin puolin ajatus siitä, että digitaalisella toiminnalla on oltava selkeä hyöty, eikä itsetarkoitus, tuli 

esille.

”Ajattelen, ettei se ole itsetarkoitus, vaan että siitä tulee olla hyötyä ja sen pitää olla halpaa ja helppoa.” 
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4. Yhteenveto

DIGITALISAATION VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN ja yhteiskunnassa kasvaviin lapsiin tiedostetaan. Samalla moni 

kokee, että kirkon varhaiskasvatuksen pääpaino on jossain muualla (lapsen kohtaamisessa, kristillisen 

sanoman jakamisessa), kuin teknologiakasvatuksessa, vaikka se koetaankin tärkeäksi. Liika digitaalisten 

laitteiden käyttö pienten lasten kanssa kyseenalaistetaan. Digitaalisen toiminnan hyödyntäminen näkyykin 

pääasiassa perheiden tavoittamisessa.

Kyselyn vastaajien kesken oli kuitenkin havaittavissa halua hyödyntää digitalisaatiota varhaiskasvatuk-

sessa. Moni vastaajista halusi kehittyä digitaalisten sisältöjen tuottamisessa sekä verkkoviestinnässä ja 

vuorovaikutuksessa. Samoin moni kaipasi työyhteisöltään monipuolisempia mahdollisuuksia digitaalisen 

osaamisen kehittämiseen. 

Haasteiksi digitaalisuuden hyödyntämiselle muodostuvat ajan puute ja oma osaaminen. Kun nämä kaksi 

haastetta ovat olemassa, on vaikea hyödyntää digitaalisuutta niin, että digitaalinen toiminta olisi sisällölli-

sesti mielekästä ja kirkon sanomaa tukevaa. Kuitenkin digitalisaation mukaan ottamisella on selkeitä hyö-

tyjä, kuten perheiden tavoitettavuus sekä kriittisen tarkastelutavan ylläpitäminen digitaalisten laitteiden 

käyttöön liittyen. Nämä osaltaan voivat auttaa kirkon varhaiskasvatusta lasten ja perheiden tukemisessa 

entistä enemmän. 
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Liitteet



Liite 1 

 
Kysely digitaalisuuden hyödyntämisestä  
seurakuntien varhaiskasvatuksessa 

1. ASENTEET

Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) periaatteissa korostetaan monilukutaitoa sekä tieto- ja vies-

tintäteknologiaa. 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaito sisältää 

erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon. 

Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, 

puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia. 

. Asteikolla 1-7, kuinka tärkeää lasten monilukutaidon tukeminen seurakuntien varhaiskasvatuksessa 

mielestäsi on? (1= ei ole tärkeää, 7= on erittäin tärkeää)

Tieto- ja viestintäteknologialla tarkoitetaan kaikkia niitä sähköisiä medioita, joita voidaan käyttää apuna 

tietojen käsittelyssä. Tällaisia ovat esimerkiksi analogiset mediat kuten radio ja televisio, sekä  digitaaliset 

laitteet kuten tietokoneet, tabletit, mobiilipuhelimet, webkamerat, mikrofonit, kaiuttimet, dataprojektorit, 

CDt, DVDt, muistitikut, verkkoyhteydet, Internet jne. 

. Asteikolla 1-7, mikä on suhtautumisesi tieto- ja viestintäteknologiaan? (1= suhtaudun erittäin kieltei-

sesti, 7= suhtaudun erittäin myönteisesti)

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä kyselyssä yksinkertaistetusti digitaalisen teknologian hyödyntämistä ja 

yleistymistä arjen toiminnoissa.) (1= suhtaudun erittäin kielteisesti, 7 = suhtaudun erittäin myönteisesti

. Asteikolla 1-7, mikä on suhtautumisesi digitalisaatioon? 

Jatkossa kysymykset liittyvät erityisesti digitaalisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) määrittelee, monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen 

osaamisen osaksi lapselle tärkeitä laaja-alaisen osaamisen taitoja. 

Arvioi, kuinka olette onnistuneet toiminnassanne viimeisen vuoden aikana tukemaan lasten...

. kasvatuksellista ja koulutuksellisesta tasa-arvoa esim. tarjoamalla mahdollisuuden 

digitaalisiin laitteisiin ja sisältöihin tutustumiseen (1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

. monilukutaitoa eli kykyä tulkita ja tuottaa erilaisia viestejä (1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

. kykyä tulkita ja tuottaa digitaalisia sisältöjä (esimerkiksi video, sosiaalisen median sisällöt, animaatiot)

(1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

. tutustumista digitaalisiin kulttuuripalveluihin (esim. Lastenkirkko, Pikku kakkonen)

(1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

. havainnointia digitaalisuuden roolista arkielämässä (1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)
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. tutustumista digitaalisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin (esim. padit, älypuhelimet, tietokoneet, peli-

konsolit) (1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

. omaa digitaalista dokumentointia leikissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa 

ja tuottamisessa (1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

. taitoja käyttää digiteknologiaa turvallisesti (1-ei ollenkaan 5-erinomaisesti)

Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä välineitä ja miten olet käyttänyt?

Lainaus VASUSTA:

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. Lasten kanssa havainnoidaan 

arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä 

huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa 

omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannus-

tetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että 

lasten omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaa-

maa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden 

toimintaperiaatteita.

Mitä ajatuksia teksti sinussa herättää?

Käytätkö työssäsi lasten kanssa digitaalista dokumentointia (esim lasten tekemisten ja tuotosten tallenta-

mista ja jakamista valokuvin ja/tai videoin)? 

. kyllä 

. ei 

. en osaa sanoa

Kuvaile halutessasi tarkemmin, miten olette dokumentoineet lasten tekemisiä ja tuotoksia digitaali-

sesti? Miten seuraavat väittämät kuvaavat työyhteisöäsi digitaalisuuden hyödyntämisen osalta? 

(Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä)

. Työyhteisössämme on kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen median hyödyntämiseen lasten 

ja perheiden kanssa

. Työyhteisössämme ollaan valmiita kokeilemaan digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä toimin-

tamalleja ja palveluita

. Työyhteisössämme on sovittu vastuunjako digitaalisuuden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja 

perhetoiminnassa

. Työyhteisössämme on ohjeet tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen

. Työyhteisössämme kannustetaan digitaalisen osaamisen kehittämiseen

. Työyhteisömme on vaikea hahmottaa digitaalisuuden hyödyllisyyttä

Mitä seuraavista toimintamuodoista olet toteuttanut viimeisen 6 kk aikana? (Valitse kaikki sopivat.) 

. Keskustellut lasten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista (esim. mikä internet on, keihin lapset ovat 

yhteydessä verkon välityksellä, mitä lapset pelaavat)
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. Mahdollistanut lapsille osallistumisen tapahtumien tai palveluiden markkinointiin tai viestintään (esim. 

piirtämällä ideoimalla mainoksia, joita on jaettu digitaalisissa kanavissa)

. Hyödyntänyt digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä

. Selvitellyt käyttävätkö lapset sosiaalista mediaa ikärajoista huolimatta

. Järjestänyt lasten digitaalista osaamista tai medialukutaitoa edistävää kerhotoimintaa (esim. mediakerho, 

koodikerho, pelinkehityskerho, robottikerho)

. Mahdollistanut nuorten toimimisen lasten kerhoohjaajina (esim. mediakerho, koodikerho, pelinkehitys-

kerho, robottikerho)

. Käynyt pitämässä digitaalisuuden käyttöä koskevan työskentelyn varhaiskasvatuksen ryhmässä

. Järjestänyt pelaamiseen liittyvää ohjattua toimintaa esim. Minecraftiin ja Lastenkirkon palvelimeen 

Fisucraftiin tutustumista

. Järjestänyt tai mahdollistanut digitaalisiin kulttuureihin liittyvän tapahtuman (esim. Pokémonien keräily, 

tubettajamiitti)

. Tukenut lapsia digitaalisessa vaikuttamistoiminnassa (esim. aloitteiden tekeminen verkossa, vuoropuhelu 

päättäjien kanssa)

. Hyödyntänyt teknologiaa lasten ryhmäyttämisessä

. Tarjonnut mahdollisuuden teknologiseen värkkäilyyn eli makertoimintaan

(esim. 3Dtulostus, digitaalinen käsityö)

. Harjoittanut lasten loogisia taitoja

. Tarjonnut mahdollisuuden koodaamisen harjoitteluun

. En mitään edellä mainituista

. Jotain muuta, mitä?

Mitä seuraavista toimintamuodoista olet toteuttanut viimeisen 6 kk aikana? (Valitse kaikki sopivat.)

. Pitänyt yhteyttä seurakuntamme toiminnassa mukana oleviin perheisiin sosiaalisen median tai vies-

tipalvelun avulla

. Laittanut sosiaaliseen mediaan perheille suunnatun mainoksen (esim. seurakunnan tapahtumasta)

. Jakanut perheitä kiinnostavaa tietoa (esim. uutiset, lehtijutut) julkisesti sosiaalisessa mediassa

. Käynyt kahdenkeskisiä lapsen kerhoon tms. liittyviä keskusteluja vanhempien kanssa verkossa tai vies-

tipalvelussa (esim. chat)

. Tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia lapsille ja perheille (esim. vlogannut, snäppäillyt)

. Tarjonnut julkaisukanavan lasten mielipiteille ja mediatuotoksille (esim. some, verkkosivut, nettiradio tai 

-lehti)

. Järjestänyt ohjattua ryhmätoimintaa verkossa

. Mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan tai toimintaan verkon kautta (esim. striimin, chatin, 

videopuhelun tai pelin välityksellä)

. En mitään edellä mainituista

. Jotain muuta, mitä?

Valitse listalta kaikki ne palvelut ja sovellukset, joita olet hyödyntänyt säännöllisesti viimeisen 6 kk 

aikana toimiessasi lasten ja perheiden kanssa (Säännöllisyydellä tarkoitetaan tässä kyselyssä toistuvaa, vähin-

tään kuukausittain tapahtuvaa käyttöä.) 

. Blogit (esim. WordPress, Blogger, Tumblr)

. Digitaaliset osaamismerkit (esim. Badgecraft, Badge Wallet)

. Digitaaliset pelit (PC, konsoli- tai mobiilipelit)
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. Facebook

. Facebook Messenger

. Instagram

. Keskustelufoorumit (esim. Vauva.fi, Suomi24, Demi, ASKfm, Jodel, Ylilauta)

. Kuvien ja videoiden editointisovellukset

. Kyselytyökalut (esim. Kahoot, Quizizz, PollEv, Typeform)

. Lisättyä todellisuutta hyödyntävät palvelut (esim. Pokémon Go; Zombies, Run!)

. Ohjelmointityökalut (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorms)

. Seurakunnan oma lapsille ja perheille suunnattu verkkosivu

. lastenkirkko.fi

. fisucraft.net

. Seurakunnan oma perheille suunnattu sovellus

. Paikkatietoa hyödyntävät toiminnalliset palvelut (esim. Actionbound, ActionTrack, Seppo.io)

. Pelien yhteisö- ja hallintapalvelut (esim. PlayStation Network, Steam, Origin)

. Skype

. Snapchat

. SoundCloud

. Sähköposti

. Telegram

. Tik Tok (Musical.ly)

. Vimeo

. WhatsApp

. Yhteisöllisen tuottamisen palvelut (esim. Google Drive, Padlet, Pinterest, Wiki)

. YouTube

. Muuta, mitä?

Mikä on viimeisin sovellus tai digitaalinen palvelu, jonka olet ottanut lasten ja perheiden toiminnassa 

käyttöön? Kuvaile halutessasi, kuinka olet hyödyntänyt kyseistä palvelua. 

Onko sinulla käytössäsi seuraavia työnantajan tarjoamia laitteita?

(On, tarvittaessa / On, mutta ei aina tarvittaessa / Ei, mutta tarvitsisin / Ei, enkä tarvitse) 

. Älypuhelin

. Tabletti (esim. iPad)

. Kannettava tietokone

. Pöytätietokone

. Pelikonsoli

. Digikamera / digitaalinen videokamera

. 360-kamera

. 3D-tulostin tai muu 3D-teknologia

. Drone

. VR-lasit tai muu VR-teknologia

. Tekniset rakentelusarjat (esim. robotiikka, mBot, LittleBits, MakeyMakey)

. Joku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto)
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2. OSAAMINEN

Arvioi osaamistasi seuraavilla liittyvillä osa-alueilla (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, heikko) 

. Digitaalinen turvallisuus (esim. tietoturva, tietosuoja, yksityisyys)

. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit)

. Kriittinen media- ja informaatiolukutaito

. Ohjelmointi

. Tietotekninen osaaminen (esim. ohjelmistot, käyttöjärjestelmät)

. Verkkovaikuttaminen

. Verkkoviestintä ja vuorovaikutus

Valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa parhaiten digitaalista osaamistasi. 

. Digiosaamisessani on puutteita

. Minulla on perustason digitaidot

. Minulla on hyvät digitaidot

. Olen monipuolinen digiosaaja

. Olen digiasioissa asiantuntija ja kehitän myös muiden digiosaamista

Valitse seuraavista max. 3 osa-aluetta, jonka osaamista haluaisit erityisesti kehittää.

. Tieto- ja viestintäteknologinen turvallisuus (esim. tietoturva, tietosuoja, yksityisyys)

. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit)

. Kriittinen media- ja informaatiolukutaito

. Ohjelmointi

. Tietotekninen osaaminen (esim. ohjelmistot, käyttöjärjestelmät)

. Verkkovaikuttaminen

. Verkkoviestintä ja vuorovaikutus

Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavilla osa-alueilla (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, heikko, ei koske työtäni) 

. Pelikasvatus ja digitaalisten pelien hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa

. Lasten omaehtoisen mediatuotannon tukeminen

. Teknologiakasvatus ja lasten teknologiataitojen vahvistaminen

. Mediakasvatus ja lasten mediataitojen vahvistaminen

. Mobiililaitteiden hyödyntäminen lasten toiminnassa

. Mobiililaitteiden hyödyntäminen perhetoiminnassa

. Nuorten aikuisten digitaalisten kulttuurien ja verkkokäyttäytymisen tuntemus

. Digitaalisen median ja teknologian hyödyntäminen lasten 

ryhmäyttämisessä

. Verkkovälitteinen perheiden tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö

. Digitaalisen median ja teknologian sisällyttäminen tavoitteellisesti omaan työhöni

Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä digitaalisuuteen liittyviä osaamistarpeita sinulla on tai mitä halu-

aisit erityisesti oppia lisää. 
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3. TOIMINTAKULTTUURI

Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien digitaalisuuden hyödyntämistä työssäsi (Täysin eri mieltä,  

Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä) 

. Minulle on helppoa ja luontevaa käyttää digitaalista mediaa ja teknologiaa seurakunnassa lasten ja 

perheiden kanssa toimiessa.

. Kaipaisin työyhteisöltämme monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen

. Hyödynnän toiminnassa työyhteisömme/Nuoren kirkon/ Kirkkohallituksen tuottamia digitaalisuuteen 

ja mediakasvatukseen liittyviä materiaaleja / toimintamalleja

. Minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työyhteisömme digitaalisen toiminnan kehittymiseen (esim. 

välineet, palvelut, toimintamuodot, koulutukset)

Arvioi, miten seuraavat asiat ovat muuttuneet omalla kohdallasi viimeisen vuoden aikana 

(Huonontunut merkittävästi, Huonontunut jonkin verran, Pysynyt ennallaan, Parantunut jonkin verran, Parantunut 

merkittävästi)

. Mahdollisuus hyödyntää digitaalisuutta varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa

. Mahdollisuus vahvistaa omaa digitaalista osaamista

. Mahdollisuus kokeilla työajalla uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamuotoja

. Mahdollisuus vaikuttaa työyhteisömme digitaalisen varhaiskasvatuksen kehittymiseen (esim. välineet, 

palvelut, toimintamuodot, koulutukset)

Mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat digitaalisuuden hyödyntämistä omassa työssäsi? 

(Valitse sopivimmat) 

. Koen, ettei digitaalisuuden hyödyntäminen tuo työhöni lisäarvoa

. Koen, että digitaalinen osaamiseni ei ole riittävää

. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä tai infrastruktuuria

. Aikani ei riitä digitaalisen toiminnan toteuttamiseen

. Työyhteisössämme digitaalisesta toiminnasta vastaa joku muu

. Digitaaliselle varhaiskasvatukselle ja perhetoiminnalle ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita

. Työyhteisömme ei tue / kannusta digitaalisuuden hyödyntämiseen 

. Joku muu tekijä, mikä?

Mitä hyötyä digitaalisesta toiminnasta on ollut omassa työssäsi? 

Millaista tukea toivot työyhteisöltäsi digitaalisen toiminnan kehittämiseen? 

Miten haluaisit hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa lasten ja perheiden kanssa tulevaisuu-

dessa? 
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4. STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Ota kantaa seuraaviin strategista suunnittelua koskeviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, 

Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa) 

. Olemme huomioineet digitalisaation seurakuntamme strategiassa / toimintasuunnitelmassa

. Hyödynnämme työn suunnittelun tukena tietoa digitalisaation vaikutuksista yhteiskuntaan

. Hyödynnämme työn suunnittelun tukena tietoa lasten ja perheiden digitaalisen median ja teknologian 

käytöstä

. Huomioimme yhdenvertaisuuden digitaalisten toimintojen ja palvelujen suunnittelussa (esim. saavu-

tettavuus ja esteettömyys)

. Olemme luoneet organisaatiossamme tavoitteet digitaaliselle toiminnalle

. Hyödynnämme lasten mielipiteitä ja palautteita osana digitaalisen työn suunnitteluprosessia

. Hyödynnämme vanhempien mielipiteitä ja palautteita osana digitaalisen työn suunnitteluprosessia

. Otamme selvää muiden toimijoiden hyvistä digitaalisen työn käytännöistä

. Hyödynnämme sidosryhmien osaamista digitaalisten toimintojen ja palvelujen suunnittelussa

Arvioi, miten seuraavat asiat ovat kehittyneet seurakuntasi varhaiskasvatuksen osalta viimeisen vuoden 

aikana (Huonontunut merkittävästi, Huonontunut jonkin verran, Pysynyt ennallaan, Parantunut jonkin verran, 

Parantunut merkittävästi)

. Lapsille ja perheille suunnatut digitaalisten palvelut

. Varhaiskasvatuksen käytössä oleva digitaalinen infrastruktuuri (esim. laitteet, verkkoyhteydet)

. Työyhteisön digitaalinen osaaminen

. Uudenlaiset digikokeilut

. Digitaalisen toiminnan laatu varhaiskasvatuksessa

Ota kantaa seuraaviin resurssien käyttöä koskeviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei 

samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa) 

. Työntekijänä voin vaikuttaa siihen, että käytettävissä olevat digitaaliset välineet ovat riittävät ja toi-

minnan kannalta tarkoituksenmukaiset

. Varaamme työntekijöille työaikaa digitaalisen työn tekemiseen ja kehittämiseen

. Huomioimme digitaalisuuden työntekijöiden työnkuvissa

. Haemme aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta (esim. AVI, ESR, Erasmus+) digitaalisen työn toteuttamiseen 

ja kehittämiseen lasten ja perheiden kanssa

. Arvioimme säännöllisesti digitaalisen varhaiskasvatuksen resurssien käyttöä ja tarpeellisuutta

Millä arviointitavoilla seuraatte varhaiskasvatuksen monilukutaidolle sekä digitaaliselle osaamiselle 

asetettujen tavoitteiden toteutumista? (Valitse kaikki sopivat) 

. Emme ole asettaneet tavoitteita monilukutaitoon ja digitaaliseen osaamiseen liittyviä tavoitteita

. Organisaation asettamilla tunnusluvuilla

. Itse- ja vertaisarviointien avulla (esim. auditoinnit)

. Työyhteisökeskusteluilla

. Organisaation sisäisillä vaikuttavuusarvioinneilla

. Organisaation ulkopuolisilla asiantuntija-arvioinneilla (esim. selvitykset, vaikuttavuusarvioinnit)

. Lapsille ja perheille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä

. Työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä
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. Lasten kanssa tehtävien vuorovaikutteisten arviointien avulla (esim. haastattelut)

. Joku muu, mikä?

Minkä seuraavien toimijoiden kanssa olette tehneet yhteistyötä monilukutaidon sekä digitaalisuutta 

hyödyntävän  toiminnan osalta viimeisen 6 kk aikana? (Valitse kaikki sopivat.) 

. Emme ole tehneet yhteistyötä

. Muut seurakunnan toimintamuodot

. Kirjastot

. Yhteiskunnan varhaiskasvatus

. Perusopetus ja yleissivistävä koulutus

. Liikuntatoimi

. Yritykset

. Oppilaitokset

. Järjestöt

. Muiden seurakuntien varhaiskasvatuksen toimijat

. Muu, mikä?

Mitä yhteistyökumppanit ovat tuoneet toimintaan lisää? (Valitse kaikki sopivat. Jos ette ole tehneet yhteis-

työtä, voit ohittaa tämän kysymyksen.) 

. Sisällöllistä osaamista digitaalisuudesta

. Digitaalisen toteuttamisen vaadittavaa teknistä osaamista

. Tekniikkaa ja laitteita

. Kattavampaa toimintaa

. Laajemman osallistujajoukon

. Tiloja toiminnalle

. Uutta näkökulmaa digitaalisuuden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa

. Jotain muuta, mitä?

Kuvaile halutessasi tarkemmin esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä liittyen digitaalisuuden hyö-

dyntämiseen varhaiskasvatuksessa 

Ota kantaa seuraaviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa

eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa) 

. Digitalisaatio tulee huomioida paremmin varhaiskasvatuksen strategiassa

. Digitalisaatio avaa perhetoiminnallemme mahdollisuuksia uusien palveluiden ja toimintamuotojen 

kehittämiselle

. Digitalisaatio avaa varhaiskasvatukselle mahdollisuuksia uusien yhteistyökumppanuuksien rakenta-

miselle

. Digitalisaatio edellyttää työntekijöiltämme uudenlaista osaamista

. Digitalisaatio ei vaikuta olennaisesti seurakuntamme varhaiskasvatukseen seuraavan 5 vuoden aikana

Mitä hyötyä digitaalisuudesta on ollut organisaatiollenne? 

38

DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN KIRKON VARHAISKASVATUKSESSA • LIITTEET



Mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat digitaalisuuden hyödyntämistä organisaatiosi 

varhaiskasvatuksessa? (Valitse max. 3) 

. Työntekijöiden kielteinen asenne varhaiskasvatuksen digitalisaatiota kohtaan

. Esimiesten kielteinen asenne varhaiskasvatuksen digitalisaatiota kohtaan

. Työyhteisön digitaalinen osaaminen ei ole riittävää

. Työntekijöiden käytettävissä ei ole riittävää välineistöä tai infrastruktuuria

. Työntekijöiden työaika ei riitä digitaalisen toiminnan toteuttamiseen

. Työyhteisömme digitaalisessa varhaiskasvatuksessa ei ole riittävää vastuunjakoa

. Digitaaliselle varhaiskasvatuksellemme ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita

. Joku muu tekijä, mikä?

Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä digitalisaatioon liittyviä haasteita olet kohdannut organisaatiosi 

toiminnassa tai omassa työssäsi? 

5. TAUSTATIEDOT

Minkä ikäisten lasten kanssa työskentelet pääsääntöisesti?

. alle 3-vuotiaiden

. 3-4-vuotiaiden

. 5-6-vuotiaiden

. yli 7-vuotiaiden 

Jos teet työtä lasten kanssa, rastita toimintamuodot (voit valita useamman)

. päiväkerho

. pyhäkoulu

. perhekerho

. muskari

. iltapäiväkerho

. kunnan varhaiskasvatuksen ryhmät

. muu, mikä

Työkokemuksesi lasten ja perheiden kanssa työskentelystä?

. Alle 1 vuotta

. 1–2 vuotta

. 3–5 vuotta

. 6–10 vuotta

. 11–15 vuotta

. 16–20 vuotta

. Yli 20 vuotta, kuinka kauan?

Minkä ikäinen itse olet?

. alle 20 vuotta

. 20-24 vuotta

. 25-29 vuotta
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. 30-34 vuotta

. 35-39 vuotta

. 40-44 vuotta

. 45-49 vuotta

. 50-54 vuotta

. 55-59 vuotta

. yli 60 vuotta

Valitse pääasiallista toimenkuvaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto 

. Toimin suoraan lasten ja perheiden parissa

. Toimin johto- ja kehittämistehtävissä

Missä tehtävissä toimit?

. Lastenohjaaja

. Varhaiskasvatuksen/ lapsityönohjaaja

. Pappi

. Muu, mikä______________

Seurakunta, jossa työskentelet. (Jos työskentelet useamman seurakunnan alueella, nimeä se seurakunta, joka on 

työnantajasi. Vastauksia ei tulla yksilöimään henkilötasolla.)

Mihin kokoluokkaan työskentelyseurakuntasi kuuluu? 

. Alle 2 000 jäsentä

. 2 000–5 000 jäsentä

. 5 001–10 000 jäsentä

. 10 001–20 000 jäsentä

. 20 001 –50 000 jäsentä

. 50 001–100 000 jäsentä

Hiippakunta

. Arkkihiippakunta

. Espoon hiippakunta

. Helsingin hiippakunta

. Kuopion hiippakunta

. Lapuan hiippakunta

. Mikkelin hiippakunta

. Oulun hiippakunta

. Tampereen hiippakunta

. Borgå stift
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6. LOPUKSI

Toiveita ja terveisiä kirkon digitaalisen työn kehittämiseksi kirkkohallitukselle ja Nuori kirkko ry:lle. 

(Kirkkohallitus ja Nuori kirkko ry toteuttavat tämän kyselyn yhteistyössä Verken (digitaalisen nuorisotyön osaamis-

keskus) kanssa.)

Nuori kirkko ja kirkkohallitus julkaisevat yhteistyössä seurakuntien kanssa Lastenkirkko-mediaan, 

joka on tarkoitettu 3-8-vuotiaille lapsille, heidän perheilleen ja heidän kanssaan toimiville kasvattajille. 

Kuinka hyvin Lastenkirkko-media palvelee toimintaanne? (1- en käytä, 2-välttävästi 5-erinomaisesti)

. Kuinka hyvin Lastenkirkko-median eri julkaisukanavat palvelevat seurakuntaanne?

. Lastenkirkko-lehti (1- en käytä, 2-välttävästi 5-erinomaisesti)

. Lastenkirkko.fi sivusto (1- en käytä, 2-välttävästi 5-erinomaisesti)

. Lastenkirkko Youtube-kanava (1- en käytä, 2-välttävästi 5-erinomaisesti)

. Fisucraft.net (1- en käytä, 2-välttävästi 5-erinomaisesti)

. Fisucraft palvelin Minecraftissa (1- en käytä, 2-välttävästi 5-erinomaisesti)

Kuinka todennäköisesti tulet tuottamaan lasten kanssa videosisältöä Lastenkirkkoon tulevan vuoden aikana

(1- en varmasti tuota  5-olemme jo aloittaneet videotuotannon)

Millainen olisi unelmiesi Lastenkirkko-media?

Mikäli haluat osallistua Verkkokauppa.comin arvontaan (arvo 100 €), kirjoita alle sähköpostiosoitteesi. 

Osoitteita ei tulla yhdistämään kyselyn vastauksiin.

. Sähköposti
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