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DIGITAALINEN VARHAISKASVATUS SEURAKUNNISSA 2022 — TIIVISTELMÄ

Tiivistelmä

Tämä selvitys käsittelee digitaalisuuden hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa Suomen evankelisluterilaisissa seurakunnissa. Selvitys on jo toinen aihetta koskeva selvitys, edellinen laadittiin vuonna 2019. Kysely toteutettiin keväällä 2022 rinnakkain seurakuntien nuorisotyön kyselyn kanssa, ja siihen osallistui 120 vastaajaa seurakunnan noin 1941 varhaiskasvattajasta.
Hiippakunnista edustettuina olivat muut paitsi Porvoon hiippakunta.
Selvitys tarkastelee digitaalisuutta varhaiskasvatuksessa viidessä teemassa: suhtautuminen digitalisaatioon, digitaalisuuden hyödyntäminen, digitaalinen osaaminen, digitalisaation haasteet
ja mahdollisuudet sekä digitalisaation strateginen kehittäminen. Selvityksessä ollaan kiinnostuneita alan digitalisaatiokehityksestä suhteessa edelliseen selvitykseen ja toisaalta rinnakkain
nuorisotyön alan kanssa. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa.
Kyselyn vastausten perusteella suhtautuminen digitalisaatioon on varhaiskasvatuksessa aiempaa myönteisempää ja verrattavissa suhtautumiseen nuorisotyön parissa. Kaksi kolmesta vastaajasta katsoo, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa enemmän. Toisaalta vain joka kolmas varhaiskasvattaja
koki lasten tai perheiden kohtaamisen digitaalisissa ympäristöissä yhtä aidoksi kuin kasvokkain, kun nuorisotyöntekijöistä näin koki lähes kaksi kolmesta.
Digitaalisista toimintamuodoista keskeiseksi nousi sosiaalisen median hyödyntäminen tapahtumien mainonnassa ja yhteydenpidossa perheisiin. Digitaalisuutta oli myös hyödynnetty messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä. Reilu kolmannes ilmoitti keskustelleensa
lasten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista. Verrattuna aiempaan joitain toimintamuotoja toteutettiin nyt selvästi enemmän, kuten videomuotoisen materiaalin tuottaminen (45 %
vs. 11 %), kahdenkeskiset keskustelut verkossa vanhempien kanssa (40 % vs. 29 %) tai ohjattu
ryhmätoiminta verkossa (13 % vs. 1 %).
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Sovelluksista tai palveluista yleisimmin käytössä oli Facebook (87 % vastaajista), mutta myös
pikaviestimet kuten WhatsApp tai Signal (64 %) ja Instagram (57 %), jonka käyttö oli yleistynyt
vuodesta 2019. Myös Lastenkirkko.fi-sivusto oli suosittu (47 %).
Lähes kaikilla vastaajilla oli työssään mahdollisuus käyttää nettiä ja älypuhelinta, ja mahdollisuus kannettavan tietokoneenkin käyttöön oli yli neljällä viidestä. Samalla käytettävissä olevaan välineistöön oli jossain määrin tyytymättömyyttä: joka viides ei esimerkiksi kokenut älypuhelimen vastaavan tarpeitaan.
Omaa digitaalista osaamista arvioitiin nyt jonkin verran vahvemmaksi kuin vuonna 2019. Hieman vajaa kolmannes arvioi omaavansa hyvän tai erinomaisen digiosaamisen. Suurin osa
(59 %) koki osaamisensa tyydyttäväksi eli omaavansa perustason digitaidot. Nuorisotyössä
osaaminen koettiin hieman vahvemmaksi: yli puolet nuorisotyöntekijöistä arvioi osaamisensa
hyväksi tai erinomaiseksi. Vahvimmaksi osaaminen arvioitiin digitaalisessa turvallisuudessa
ja media- ja informaatiolukutaidossa. Ammatillisen digiosaamisensa vastaajat arvioivat matalammalle kuin yleisen digiosaamisen osa-alueita.
Uutena aiheena tämän vuoden kyselyssä oli seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä ja
sen tunnistaminen. Varhaiskasvatuksessa harvempi kuin nuorisotyössä (10 % vs. 51 %) oli huomannut lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä.
Yli puolet vastasi tarvitsevansa aiheesta lisää tietoa. Lähes kaksi kolmesta kuitenkin koki osaavansa tunnistaa seksuaaliväkivallan tilanteita digitaalisissa ympäristöissä.
Kuten nuorisotyössä, myös varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät arvioivat digitalisaation
tilaa keskimäärin tyydyttäväksi tai hyväksi. Noin puolet koki mahdollisuutensa vaikuttaa digitaalisen toiminnan kehittymiseen hyväksi ja yhtä suuri joukko mahdollisuuksiensa hyödyntää
digitaalisuutta parantuneen viimeisen vuoden aikana. Yli kaksi kolmesta kaipasi työyhteisöltään monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen.
Suurimmaksi esteeksi digitaalisuuden hyödyntämiselle koettiin työajan riittämättömyys (83 %
työntekijöistä). 63 prosenttia piti työnantajan asettamien tavoitteiden puutetta melko tai erittäin
merkittävänä esteenä tai hidasteena digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle, mikä on suurempi osuus kuin nuorisotyön parissa työskentelevillä. Esihenkilöiden arvioissa osaamisen puute
nousi keskeisimmäksi haasteeksi.
Esihenkilöille esitettiin erikseen kysymyksiä strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen.
Toiminnansuunnittelussa digitaalisuus huomioitiin ennen kaikkea työnkuvissa (74 %) sekä digikokeiluille (65 %) että työntekijöiden digiosaamisen kehittämiselle varatussa työajassa (61 %).
Noin puolet vastasi digitalisaation olevan huomioitu seurakunnan strategiassa, ja alle viidennes, että seurakunnassa oli asetettu tavoitteet digitaalisuuden hyödyntämiselle.
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Tavoitteita arvioitiin yleisimmin työyhteisökeskusteluilla (61 % esihenkilöistä), itse- ja vertaisarvioinnilla (43 %) sekä lapsille ja perheille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä (35 %).
Joka viidennes esihenkilöistä ilmoitti, ettei digitaalisuuden hyödyntämistä arvioida lainkaan.
Yli kaksi kolmesta esihenkilöstä koki työyhteisön digitaalisen osaamisen, lapsille ja perheille
suunnattujen digitaalisten palveluiden sekä toiminnan monipuolisuuden parantuneen vähintään jonkin verran. Digitalisaation vauhdittajiksi he kokivat paitsi koronakriisin synnyttämät
kokemukset onnistuneista toimintamalleista, myös valmiit tekniset ratkaisut. Työyhteisön sisäisten digiosaajien rooli koettiin lisäksi tärkeäksi, samoin kuin arviot saavutettavuuden paranemisesta.
Avoimissa vastauksissaan varhaiskasvatuksen työntekijät kuvasivat koronapandemian aikaista siirtymää verkkoon ja digitaalisten menetelmien pariin. Uudet menetelmät ja taidot olivat luoneet innostavan ilmapiirin, jonka turvin työyhteisöissä oli kehitytty digitaalisuuden hyödyntämisessä. Myös esihenkilöiden vastausten perusteella koronakriisi oli vauhdittanut digitalisaatiota.
Tämä näkyikin niin toimintamuodoissa, sovellusten käytössä kuin arvioissa omasta digiosaamisesta, jotka olivat kaikki nyt korkeammalla tasolla kuin edellisen kyselyn aikaan vuonna 2019.
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Esipuhe
Digitaalinen media ja teknologia – netti, some, pelaaminen, mainokset, sovellukset ja älypuhelimet ovat kaikki tiivis osa monen lapsen ja nuoren elämää. Digitaalisesti liitytään yhteen: oli kyse
sitten yhteydenpidosta perheeseen tai koulukavereihin tai parasosiaalisesta suhteesta somevaikuttajiin. Digitaalisuus avaa myös mahdollisuuksia yhdenvertaisuuteen, kun entistä moniäänisempi joukko pääsee ääneen. Digitaalisuus liittyy ihmissuhteisiin, hyvinvointiin, vapaa-ajanviettoon, koulunkäyntiin ja opiskeluihin.
Digitaalisilta alustoilta voidaan hakea myös turvaa, kuuntelevaa tahoa tai vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin. Lapsille ja nuorille, joille verkko ei ole koskaan ollut mikään erillinen osa
elämää, vaan nivoutunut koko elämänkaaren halki kaikkeen toimintaan, on verkossa keskustelu kynnykseltään matalampaa kuin kasvokkain puhuminen. Digitaalisuudessa ei ole mitään
erikoista tai epäaitoa.
Evankelisluterilaisten seurakuntien työntekijöillä on tärkeä rooli olla läsnä turvallisina aikuisina
lasten ja nuorten elämässä digitaalisesti sekä tukea lasten ja nuorten digiosaamista ja digiturvataitoja. Siksi Lasten ja nuorten keskus ja Kirkkohallitus ovat halunneet selvittää ja seurata
seurakuntien nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen digitalisaation tilaa. Ensimmäisen kerran kirkon digitaalista nuorisotyötä tutki Meri-Anna Hintsala vuonna 2016 ja vuonna 2019 Lasten ja
nuorten keskus ja Kirkkohallitus tekivät kaksi selvitystä digitalisaatiosta – toisen kirkon varhaiskasvatuksesta ja toisen nuorisotyöstä. Konsultaatioapua selvityksen toteutukseen on saatu digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta koordinoivasta Verkestä niin vuonna 2019 kuin nytkin.
Tämän selvityksen kanssa samanaikaisesti on tehty paljon koko Suomen kattavaa kartoitusta. Seurakunnille suunnattu kysely pohjautui pitkälti Verken vuonna 2021 toteuttamaan kyselykartoitukseen digitaalisuuden hyödyntämisestä kunnallisen nuorisotyön puolella ja selvityksen
analyysissa onkin tehty vertailuja kuntien ja seurakuntien välillä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Muutakin selvitystä on tehty samanaikaisesti: Sami Ritokoski ja Jouko Porkka Diakonia-am-

7

DIGITAALINEN VARHAISKASVATUS KIRKOSSA 2022 — ESIPUHE

mattikorkeakoulusta tutkivat vuonna 2021 koronapandemian poikkeusolojen vaikutuksia kirkon nuorisotyöhön. Toivomme, että tämän selvityksen tuloksia huomioidaan niin seurakuntien,
järjestöjen, kuntien kuin valtionkin päätöksenteossa ja kasvatustyön ja nuorisopolitiikan suuntaviivoja laadittaessa.
Lämmin kiitoksemme jokaiselle kyselyyn vastanneelle. Toivomme, että tämä selvitys tarjoaa
seurakuntien arkeen apuvälineitä ja tukea toiminnan kehittämiseen sekä erityisesti lasten ja
nuorten kanssa toimimiseen ja tavoittamiseen digitaalisessa maailmassa.

Nelli Jäntti-Tuominen, Lasten ja nuorten keskus
Jarmo Kokkonen, Kirkkohallitus
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1. Selvityksen toteutus
1.1 Kyselyn toteuttaminen
Kysely toteutettiin verkkokyselynä Webropolia hyödyntäen keväällä 2022 (11.4.–9.5.2022). Kysely lähetettiin sähköpostitse 1 436 evankelisluterilaisen kirkon varhaiskasvattajalle ja esihenkilölle.
Sähköpostiosoitteet kerättiin maaliskuussa 2022 manuaalisesti seurakuntien verkkosivuilta
käymällä läpi kaikkien varhaiskasvattajien yhteystiedot. Aivan kaikkia varhaiskasvattajia ei tällä menetelmällä tavoitettu sähköpostitse, sillä kaikkiaan varhaiskasvatuksen työntekijöitä on
1 941. Henkilökohtaisten sähköpostilinkkien lisäksi kyselyä mainostettiin Lasten ja nuorten
keskuksen uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter). Kyselylinkki oli
avoin. Lisäksi lähetettiin muistutusviesti kolmesti. Tämän selvityksen kanssa rinnakkain toteutettiin kysely seurakuntien nuorisotyöntekijöille samaan aihepiiriin liittyen.

1.2 Kyselylomakkeen rakenne
Kysely laadittiin tarkastelemaan varhaiskasvatuksen digitalisaatiota viiden teeman kautta:
1) 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.
Asenneväittämiä ja kokemuksiaan digitalisaatiosta vastaajat arvioivat viisiportaisella likert-asteikolla: Täysin eri mieltä – Jokseenkin eri mieltä – Ei samaa eikä eri mieltä – Jokseenkin samaa
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mieltä – Täysin samaa mieltä. Osassa kysymyksiä annettiin mahdollisuus vastausvaihtoehtoon
En osaa sanoa. Oman osaamisen arvioinnissa käytettiin asteikkoa erinomainen – hyvä – tyydyttävä – heikko. Lisäksi kysymyksissä arvioitiin erilaisten tekijöiden haasteita ja mahdollisuuksia
erilaisin asteikoin, digitaalisten toimintojen muotoja taas monivalikoin. Vastaajien näkemyksiä
kartoitettiin myös avovastauksilla. Kyselylomake on esitettynä Liitteet-kohdassa.

1.3 Vastaajat
Kyselyyn vastasi 120 henkilöä ja vastausprosentti oli 8 %. Pienestä vastaajamäärästä huolimatta vastaajien voidaan katsoa edustavan seurakuntien varhaiskasvattajien jakaumaa kohtuullisesti, kun asiaa tarkastellaan hiippakuntien sijainnin sekä vastaajien ikäluokkien perusteella.
Vastaajissa korostuivat jossain määrin 40–60-vuotiaat sekä Lapuan ja Oulun hiippakunta.
Vastaajista 92 (77 %) teki työtä vain lasten ja perheiden parissa, 13 (11 %) toimi pelkästään
esihenkilötehtävissä ja loput 15 vastaajaa (14 %) toimi sekä lasten parissa että esihenkilötehtävissä. 81 % vastaajista vastasi kyselyyn työntekijän ja 19 % esihenkilön ominaisuudessa.
Koronapandemian vuoksi kyselyssä haluttiin ottaa huomioon mahdollisten rajoitusten vaikutus
kasvokkaiseen toimintaan. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat kohdanneet
työssään kasvokkain lapsia ja perheitä viimeisen kolmen kuukauden aikana vähintään viikoittain.
Yli kaksi kolmesta kuului ikäluokkiin 40–59 vuotta, joista vastaajia oli 55–59-vuotiaissa 22 prosenttia, 50–54-vuotiaissa 18 prosenttia, 45–49-vuotiaissa 15 prosenttia ja 40–44-vuotiaissa 17
prosenttia. Loput vastaajista muissa ikäluokissa jakautuivat: 20–24 (3 %), 25–29 (4 %), 30–34
(7 %), 35–39 (6 %) ja yli 60 (8 %). Vastaajien joukossa 40–59-vuotiaiden osuus korostui verrattuna seurakunnan varhaiskasvattajien todelliseen ikäjakaumaan (72 % vs. 59 %).
Työskentelyhiippakunnan suhteen vastaajat sijoittuivat seuraavasti: Turun arkkihippakunta (11
%, 13 vastaajaa), Espoon hiippakunta (10 %, 11 vastaajaa), Helsingin hiippakunta (13 %, 16
vastaajaa), Kuopion hiippakunta (10 %, 11 vastaajaa), Lapuan hiippakunta (20 %, 17 vastaajaa),
Mikkelin hiippakunta (13 %, 16 vastaajaa), Oulun hiippakunta (18 %, 21 vastaajaa), Tampereen
hiippakunta (10 %, 12 vastaajaa) sekä Porvoon hiippakunta (0 %, ei yhtään vastaajaa). Hiippakunnista yliedustettuina olivat Lapua (11 % seurakunnan varhaiskasvattajista työskentelee
Lapuan hiippakunnassa) ja Oulu (11 %), ja erityisesti Porvoo oli aliedustettuna (9 %).
Suhteessa seurakunnan kokoluokkaan vastaajat jakautuivat seuraavasti: pienistä, alle 10 000
jäsenen seurakunnista vastaajia oli 35 %, keskisuurista (10 000–50 0000 jäsentä) 49 % ja suu-
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rista (yli 50 000 jäsentä) 16 %.
Huomattavan suuri osa oli tehnyt työtä varhaiskasvatuksen parissa kauan, reilu kolmannes yli
20 vuotta. Lopuilla vastaajista työkokemus jakautui seuraavasti: 16–20 vuotta (15 %), 11–15
vuotta (18 %), 6–10 vuotta (13 %) ja 5 vuotta tai vähemmän (18 %).
Suurin osa teki työtä 3–4-vuotiaiden lasten parissa (38 %) ja loput alle 3-vuotiaiden (16 %),
5–6-vuotiaiden (11 %) tai yli 7-vuotiaiden (17 %) lasten parissa. Vastaajat työskentelivät perhekerhoissa (81 %), päiväkerhoissa (68 %), iltapäiväkerhoissa (35 %), muskarissa (25 %), pyhäkoulussa (16 %) ja perheisiin jalkautuvassa työssä (30 %). Tämän lisäksi toimintamuotoina olivat
edustettuina tapahtumien järjestäminen (82 %), lastenkirkot tai perhemessut (76 %) ja yhteistyö
kunnan varhaiskasvatuksen kanssa (45 %).

1.4 Tulosanalyysi
Kyselyn vastausten jakaumia analysoitiin paitsi silmämääräisesti kuvaillen, myös soveltuvilta
osin tilastollisin testein suhteellisia osuuksia sekä keskiarvoja vertaillen.
Analyysissä oltiin kiinnostuneita paitsi vastaajien tämänhetkisestä kokemuksesta kyselyn tekijöiden suhteen, myös muutoksesta aiempaan kyselyyn vuonna 2019. Eroa vuoden 2019 kyselyyn sekä toisaalta Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken vuoden 2021 kyselyyn
arvioitiin soveltuvin kohdin.
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2. Tulokset
Noora Lehtonen

2.1 Suhtautumisessa digitalisaatioon voi havaita
monenlaisia sävyjä
Suhtautuminen digitalisaatioon, eli digitaalisen teknologian hyödyntämiseen ja yleistymiseen
arjen toiminnoissa, on kyselyn vastausten perusteella varhaiskasvattajien parissa keskimäärin
hyvin myönteistä (kuva 1). Asteikolla 1–7 (erittäin kielteinen – erittäin myönteinen) pyydetyn
arvion keskiarvo oli 5,8 (kh = 1,0) ja alin annettu arvo oli 2. Suurin osa (34 %) vastaajista arvioi
suhtautumistaan digitalisaatioon toiseksi korkeimmalla arvolla 6.
Verrattaessa suhtautumista vuoden 2019 kyselyn tuloksiin, oli suhtautuminen vastaajien keskuudessa nyt myönteisempää. Asteikolla 1–7 keskiarvo oli tuolloin 5,4 (kh = 1,1). Ero oli tilastollisesti merkitsevä, mutta arvioitaessa mahdollista muutosta varhaiskasvatuksen kentällä kyselyhetkien välillä, on huomioitava, että vastaajajoukko oli tämän vuoden kyselyssä suppeahko.
Kun tarkasteltiin asenneväittämien avulla suhtautumista digitalisaatioon varhaiskasvatuksen
kontekstissa, löytyi vastauksista enemmän hajontaa (kuva 2). Lähes kaikki vastaajat (95 %) halusivat pysyä kartalla digitalisaation ja teknologian kehityksestä vähintään jossain määrin. Jopa
kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää enemmän
seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa. Samalla vain vajaa kolmannes piti
varhaiskasvatuksen yhtenä keskeisimpänä tehtävänä lasten digitaalisen osaamisen vahvistamista.
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Kuva 1. Suhtautuminen digitalisaatioon asteikolla 1–7 (1 = erittäin kielteinen, 7 = erittäin myönteinen), N = 120.

Kuva 2. Suhtautuminen digitaalisuuden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen parissa (%, N =
120).
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Noin puolet vastaajista koki, että varhaiskasvatuksessa tulisi käsitellä enemmän digitalisaation
riskejä ja kielteisiä vaikutuksia. Samoin noin puolet vastaajista ei pitänyt lasten ja perheiden
kohtaamista digitaalisissa ympäristöissä yhtä aitona kuin kasvokkaista kohtaamista. 41 prosenttia vastasi hahmottavansa digitaalisuuden hyötyä varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa vaikeasti.
Jos suhtautumista digitalisaatioon seurakuntien varhaiskasvatuksen parissa verrataan kunnalliseen nuorisotyöhön (Verke 2021), on suhtautuminen digitalisaatioon yleisellä tasolla huomattavan samankaltaista myönteisyydessään. Samalla eroja voidaan havaita erityisesti asennoitumisessa digitaalisuuden hyödyntämiseen omassa työssä: vuonna 2021 kunnallisessa
nuorisotyössä noin puolet piti yhtenä keskeisenä tehtävänä nuorten digitaalisen osaamisen
vahvistamisen (Verke), kun seurakunnan varhaiskasvatuksessa näin koki alle kolmannes tämän kyselyn vastaajista.

2.2 Digitaalisuuden hyödyntäminen –
verkkovälitteisyys näkyy ja kuuluu
2.2.1 Digitaalisuutta hyödyntävät toimintamuodot
Varhaiskasvattajien digitaaliset toimintamuodot painottuivat sosiaalisen median hyödyntämiseen tapahtumien mainonnassa ja yhteydenpitoon perheisiin: neljä viidestä varhaiskasvattajasta oli käyttänyt näitä työssään (kuva 3). Samalla lähes puolet (45 %) oli tuottanut verkkoon
videomuotoista materiaalia lapsille ja perheille ja lähes yhtä moni (40 %) oli käynyt vanhempien
kanssa keskusteluja verkossa tai viestipalvelussa. Joka viides oli mahdollistanut etäosallistumisen toimintaan verkon kautta ja julkaissut lasten mielipiteitä ja mediatuotoksia digitaalisissa
kanavissa. Harvemmin hyödynnettyjä verkkotoimintoja olivat ryhmätoiminta verkossa (13 %)
sekä lasten osallistaminen digitaalisissa toimintaympäristöissä (6 % vastaajista). Vain 6 prosenttia työntekijöistä ilmoitti, ettei hyödynnä mitään mainituista verkkotoiminnoista työssään.
Koronapandemian aikana verkkotoimintoja otettiin laajalti käyttöön myös seurakuntien varhaiskasvatuksen parissa. Onkin mielenkiintoista jatkossa tarkastella, miten uudet toimintamuodot
näkyvät varhaiskasvatuksen arjessa pandemian tuoman muutoksen jälkeen. Verrattuna aiempaan, vuonna 2019 toteutettuun kyselyyn, näyttäisi verkkoa hyödyntävä toiminta varhaiskasvatuksessa monipuolistuneen: useampi tuotti nyt verkkoon videomuotoista materiaalia lapsille ja
perheille (45 % vs. 11 %), kävi kahdenkeskisiä keskusteluja vanhempien kanssa verkossa (40
% vs. 29 %), mahdollisti etäosallistumisen tapahtumaan tai toimintaan (22 % vs. 3 %), tarjosi
lasten tuotoksille julkaisukanavan (20 % vs. 8 %) sekä järjesti ohjattua ryhmätoimintaa verkossa
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Kuva 3. Verkkoa hyödyntävä toiminta varhaiskasvatuksessa viimeisen 6 kk aikana (n = 98),
monivalinta (%)

(13 % vs. 1 %).
Kun tarkasteltiin muita digitaalisuutta hyödyntäviä toimintoja verkkotoimintojen lisäksi, oli digitaalisuutta hyödynnetty useimmiten messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä
(45 % varhaiskasvattajista, kuva 4). Myös lasten kanssa oli keskusteltu verrattain usein digitaalisuuteen liittyvistä teemoista (37 %). Noin joka viides oli selvittänyt, että käyttävätkö lapset sosiaalista mediaa ikärajoista huolimatta ja käsitellyt lasten kanssa tiedon luotettavuutta.
Hieman tätä harvempi oli mahdollistanut lapsille osallistumisen tapahtumien tai palveluiden
markkinointiin tai viestintään (17 %). Vajaa kolmannes vastaajista ei ollut toteuttanut mitään
listatuista digitaalisuutta hyödyntävistä toiminnoista.
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Kuva 4. Digitaalisuutta hyödyntävät toimintamuodot varhaiskasvatuksessa viimeisen 6 kk
aikana (n = 98), monivalinta (%).

Verrattaessa vuoteen 2019 digitaalisuutta hyödyntävät toimintamuodot eivät vaikuttaneet olevan laajemmin käytössä. Osittain vaikutti päinvastoin jopa siltä, että joitain toimintoja toteutettiin aiempaa harvemmin, kuten turvalliseen median käyttöön liittyviä keskusteluja ja sosiaalisen
median ikärajojen seuraamista. Verkkoa hyödyntävien toimintojen monipuolistuminen verrattuna edellisen kyselyn tuloksiin ei siis näkynyt muissa digitaalisuutta hyödyntävissä toiminnoissa.
Kun toimintamuotoja tarkasteltiin seurakunnan koon mukaan, oli pienissä seurakunnissa digitaalisuutta hyödynnetty useammin messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä (60
% pienten seurakuntien vastaajista) kuin keskisuurissa (34 %) tai suurissa (31 %) seurakunnissa.
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2.2.2 Palveluiden ja sovellusten käyttö
Palveluista ja sovelluksista useimmiten käytössä oli Facebook (87 %, kuva 5). Myös sähköpostia (68 %) ja pikaviestimiä kuten WhatsAppia tai Signalia (64 %) käytettiin usein. Reilu puolet
(57 %) käytti työssään Instagramia, ja tätä hieman harvempi (47 %) sivustoa lastenkirkko.fi. Lähes puolet (45 %) vastaajista ilmoitti käyttäneensä videoneuvotteluohjelmia. Joka kymmenes
ilmoitti käyttäneensä varhaiskasvatuksessa Päkän päivä -peliä, joka on Lastenkirkon 3–6-vuotiaille suunnattu mobiilipeli.

Kuva 5. Säännöllisessä varhaiskasvatuksellisessa käytössä olevat digipalvelut viimeisen 6 kk
aikana (n = 98), monivalinta (%).
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Verrattuna vuoden 2019 kyselyyn käytti Facebookia nyt hieman useampi varhaiskasvattajista
(87 % vs. 73 %). Erityisesti Instagramin (57 % vs. 37 %) sekä kuvien ja videoiden editointisovellusten (41 % vs. 20 %) käyttö oli yleistynyt. Myös lastenkirkko.fi-sivustoa käytettiin nyt hieman
laajemmin (47 % vs. 35 %). Toisaalta seurakunnan oma, lapsille suunnattu verkkosivu oli nyt
käytössä harvemmalla (15 % vs. 43 %). Myös keskustelufoorumeita käytettiin harvemmin (1 %
vs. 11 % varhaiskasvattajista).
Seurakunnan koon mukaan tarkasteltuna käytettiin suurissa seurakunnissa Instagramia
useammin (77 %) kuin keskisuurissa (61 %) tai pienissä (45 %), samoin kuin kuvien ja videoiden
editointisovelluksia (69 % vs. 39 % ja 33 %). Myös äänisuoratoistopalveluita, kuten Spotifyta,
käytettiin enemmän suurissa (54 %) kuin keskisuurissa tai pienissä seurakunnissa (kummissakin 20 %). Pikaviestimiä taas oli laajimmin käytössä pienissä seurakunnissa (75 %) verrattuna
keskisuuriin (57 %) tai suuriin (54 %) seurakuntiin.

2.2.3 Digitaalinen välineistö
Varhaiskasvatuksessa työnantajan tarjoamaa välineistöä tai tekniikkaa edustavat kyselyn vastausten perusteella ennen kaikkea älypuhelin (99 % vastaajista mahdollisuus käyttää) sekä kannettava tietokone (84 % vastaajista mahdollisuus käyttää, kuva 6). Kaikki vastaajat ilmoittivat,
että heillä on mahdollisuus käyttää internetiä. Kannettava tietokone tai tabletti oli nyt käytössä
useammalla kuin vuonna 2019 (83 % vs. 69 %), kun taas pöytätietokone oli yhä harvemmalla
käytössä: noin puolella vastaajista, kun vuonna 2019 osuus oli kahdella kolmesta. Älypuhelinten kameroiden kehittyminen vaikuttaisi näkyvän digikameran käytössä: digikameroita oli vastaajilla harvemmin käytettävissä kuin vuonna 2019 (24 % vs. 47 %).
Samalla on huomattava, ettei kaikki työnantajan tarjoama välineistö vastaa käyttäjän tarpeita.
Joka viides vastaaja esimerkiksi ilmoitti, ettei älypuhelin vastaa tarpeita. Noin joka kymmenes
koki näin nettiyhteyden, kannettavan tietokoneen ja pöytätietokoneen osalta, ja hieman tätä
harvempi tabletin tai digikameran osalta.
Välineistöä, jota varhaiskasvatuksessa kaivattiin, olivat tabletti, digitaalinen äänitekniikka, digikamera ja 360-kamera. Jopa kolmasosa varhaiskasvattajista ilmoitti tarvitsevansa tablettia,
jota heillä ei ole mahdollista käyttää. Joka viides toivoi käyttöönsä digikameraa tai digitaalista
äänitekniikkaa, ja noin joka kymmenes 360-kameraa.
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Kuva 6. Nuorisotyöntekijöiden käytössä oleva välineistö (n = 98), ilmoitetut osuudet (%).

2.3 Digitaalinen osaaminen – onnistumisen
kokemuksia ja osaamisen vahvistumista
2.3.1 Oman digiosaamisen arviointi kokonaisuutena
Vastaajat arvioivat omaa digiosaamistaan kokonaisuutena neliportaisella asteikolla (erinomainen – hyvä – tyydyttävä – heikko). Yleisimmin oma osaaminen arvioitiin tyydyttäväksi, eli vastaaja arvioi, että hänellä on perustason digitaidot (59 %, kuva 7). Joka kymmenes arvioi osaamisensa heikoksi, eli osaamisessa koettiin olevan puutteita. Hieman vajaa kolmannes arvioi
kuitenkin osaamisensa vähintään hyväksi, eli arvioi olevansa monipuolinen digiosaaja (hyvä, 28
%) tai digiasioiden asiantuntija (erinomainen, 2 %).

19

DIGITAALINEN VARHAISKASVATUS SEURAKUNNISSA 2022 — TULOKSET

Kuva 7. Oman osaamisen kokonaisarviot neliportaisella asteikolla (erinomainen – hyvä –
tyydyttävä – heikko), n = 120.

Varovaisesti tulkiten omaa osaamista arvioidaan nyt hieman vahvemmaksi kuin vuonna 2019.
Tuolloin arviointiasteikko oli viisiportainen, eikä suoraan verrattavissa tämän vuoden arvioihin.
Kuitenkin heikon ja tyydyttävän osaamisen määritelmät olivat yhteneväisiä tämän vuoden määritelmien kanssa. Heikoksi tai tyydyttäväksi arvioi osaamisensa tuolloin 82 prosenttia työntekijöistä, kun osuus työntekijöillä oli nyt 68 prosenttia. Myös Verken toteuttamissa selvityksissä
kunnallisen nuorisotyöntekijöiden arviot omasta digiosaamisestaan olivat kohentuneet vuodesta 2019: tyydyttäväksi tai heikoksi omaa osaamistaan arvioi 57 prosenttia vuoden 2021
kyselyn vastaajista, kun vuonna 2019 osuus oli vielä 70 prosenttia (Verke 2021).

2.3.2 Yleinen digiosaaminen
Yksittäisissä tekijöissä varhaiskasvattajat arvioivat digiosaamistaan yleisimmin joko hyväksi
tai tyydyttäväksi (kuva 8). Vahvimmaksi osaaminen koettiin digitaalisessa turvallisuudessa,
media- ja informaatiolukutaidossa sekä digitaalisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa. Heikoimmaksi osaaminen koettiin sisältöjen tuottamisessa, mutta tässäkin lähes 80 prosenttia koki osaamisensa vähintään tyydyttäväksi.
Kunnallisilla nuorisotyöntekijöillä oman osaamisen arviot olivat vuonna 2021 hieman korkeampia verrattuna varhaiskasvattajiin. Erityisesti tämä näkyi media- ja informaatiolukutaidossa
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Kuva 8. Yleisen digiosaamisen itsearviot asteikolla erinomainen – hyvä – tyydyttävä – heikko,
n = 120.

sekä digitaalisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, joita nuorisotyöntekijät arvioivat
osatuimmiksi alueikseen (Verke 2021).

2.3.3 Varhaiskasvatuksellinen digiosaaminen
Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan ammatillista digiosaamistaan eri tekijöissä, olivat arviot
matalampia kuin yleisen digiosaamisen tekijöissä. Vahvimpina osaamisalueina näyttäytyivät
lasten digihyvinvoinnin edistäminen ja lasten media- ja digiturvallisuustaitojen sekä digiosaamisen vahvistaminen, joissa noin kolmannes vastaajista koki osaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi (kuva 9). Heikommaksi osaaminen koettiin pelikasvatuksessa, lasten digiosallisuuden
vahvistamisessa sekä lasten omaehtoisen mediatuotannon tukemisessa. Arviot ammatillisesta digiosaamisesta heijastelevat kunnallisen nuorisotyön selvityksissä koettua osaamista erityisesti nuorten digihyvinvoinnin edistämisen sekä digiosaamisen vahvistamisen suhteen (Verke 2021).
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Kuva 9. Varhaiskasvatuksellisen digiosaamisen itsearviot asteikolla erinomainen – hyvä – tyydyttävä – heikko, n = 120.

2.3.4 Seksuaalisen häirinnän tunnistaminen
Seurakunnan varhaiskasvatuksen toimijat eivät vaikuta kyselyn vastausten perusteella kohtaavan seksuaalista häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä kovin laajalti (kuva 10).
Kuitenkin noin joka kymmenes vastaajista oli huomannut itse tai kuullut lapsen puhuvan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta digitaalisissa ympäristöissä. Lähes yhdeksän kymmenestä ei ollut kuullut lasten puhuneen häirinnästä. Toisaalta 15 prosenttia ei osannut sanoa, oliko
huomannut lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä.
Digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta kaivattiinkin lisää tietoa, näin
vastasi yli puolet kyselyn vastaajista. Samalla joka neljäs vastasi, ettei tarvitse lisää tietoa aihepiiristä. Luottamus seksuaaliväkivallan tunnistamiseen ja käsittelemiseen oli melko korkealla:
lähes kaksi kolmesta koki osaavansa tunnistaa seksuaalisen väkivallan tilanteita digitaalisissa
ympäristöissä ja osaavansa tukea seksuaalista väkivaltaa kokenutta lasta. Toisaalta joka kolmas ei osannut sanoa, osaisiko tunnistaa häirintää tai tukea lasta näissä tilanteissa.
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Kuva 10. Seksuaaliväkivallan tunnistaminen digitaalisilla alustoilla, n = 120.

2.3.5 Koulutukseen osallistuminen ja osaamistarpeet
Noin puolet vastaajista oli osallistunut viimeisen vuoden aikana työajalla digitaalisiin alustoihin
tai digitaaliseen mediaan liittyvään koulutukseen. Suurin osa vastaajista (82 %) koki kaipaavansa (lisä-)koulutusta digiaiheisiin liittyen. Pienissä seurakunnissa digiaiheiseen koulutukseen oli
osallistuttu hieman harvemmin kuin suuremmissa seurakunnissa, kiinnostusta osallistua koulutuksiin löytyi kuitenkin seurakunnan koosta riippumatta.
Kyselyn vastaajia pyydettiin kuvailemaan osaamistarpeitaan vielä sanallisesti. Vastauksista
nousseita osaamisen teemoja olivat sovellusten ja alustojen käyttö, materiaalin ja sisältöjen
tuottaminen sekä erilaiset tavat hyödyntää digitaalisuutta varhaiskasvatuksessa.
Osa vastaajista toivoi apua lasten ja nuorten käyttämien sovellusten ja alustojen tunnistamiseen sekä käytön opetteluun. Toisilla oli mielessä jokin tietty palvelu, jonka hyödyntämisestä he
olivat kiinnostuneita.
”Aina voi oppia uutta ja löytää uusia palveluita ja sovelluksia, joiden hyödyntäminen helpottaa työtä ja vahvistaa digitaalisen median hyödyntämistä työssä. Tällä hetkellä Tiktok
ehkä olisi sellainen, jonka suhteen kaipaisin lisäideoita.”
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Osaamista kaivattiin perustaidoissa ja näiden vahvistamisessa osaksi arkea, niin että syntyisi
...
myös luottamusta oman osaamisen hyödyntämiseen ja ylläpitoon. Toisaalta perustaidot saattoivat olla jo hallussa, ja osaamista haluttiin kehittää pidemmälle.
”Ihan tavallisia taitoja digityöskentelyyn ja materiaalien tuottamiseen.”
”Kuvien ja videoiden laadun parantaminen. Tekstien ja musiikin lisääminen.”
Lasten digitaitojen vahvistaminen eri muodoissaan sekä erilaiset ammatillisen osaamisen tekijät kiinnostivat vastaajia. Digitaalisuuden ja esimerkiksi pelikasvatuksen hyödyntämisen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa nousivat vastauksista esiin.
”Toivoisin koulutusta menetelmistä ja työtavoista lasten digitaitojen, osallisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseen.”
”Osallistamisen kanssa olisi lisätöitä. Samoin erilaisten pelialustojen tutustuminen ja
käyttäminen toiminnassa.”

2.4 Digitaalisuuden hyödyntämisen haasteet ja
mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa
Sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiltä että esihenkilöiltä kysyttiin kouluarvosanaa seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan digitalisaation tilasta (kuva 11). Yleisimmät annetut
arvosanat olivat kahdeksan (36 % vastaajista) ja seitsemän (32 % vastaajista).
Annetut kouluarvosanat olivat yhteydessä muun muassa digiaiheiseen koulutukseen osallistumiseen sekä arvioihin omasta digiosaamisesta: korkeintaan arvosanan seitsemän antaneet
vastaajat olivat osallistuneet koulutukseen harvemmin, kaipasivat koulutusta ja kokivat osaamisensa heikommaksi. He myös kokivat muita useammin digitaalisuuden hyödyn varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa vaikeaksi hahmottaa.
Tässä kyselyssä annetut kouluarvosanat vastaavat pitkälti kunnallisen nuorisotyön kokemuksia digitalisaation tilasta (Verke 2021). Verken kunnallisen digitalisaation selvityksessä todettiin, että paremmat arvosanat olivat yhteydessä muun muassa kokemukseen siitä, onko työyhteisössä jaettua käsitystä ja tavoitteita digitaalisesta nuorisotyöstä. Työyhteisön yhteisillä
tavoitteilla voikin olla laajasti yhteys niin työyhteisön luottamukseen omasta osaamisestaan
kuin asenteisiin digitaalisuuden hyödyntämisessä osana arkea.
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Kuva 11. Kouluarvosana (4–10) digitalisaation tilasta seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa (n = 120).

Niin ikään kouluarvosanat digitalisaation tilasta olivat yhteydessä siihen, miten varhaiskasvattajat kokivat mahdollisuuksia ja esteitä digitaalisuuden hyödyntämiseen työssään: seurakunnan digitalisaation tilasta huonomman kouluarvosanan antaneet vastaajat kokivat mahdollisuutensa vaikuttaa huonommiksi.
Kun työntekijöiltä kysyttiin heidän mahdollisuudestaan hyödyntää digitaalisuutta työssään, yli
kaksi kolmesta kaipasi työyhteisöltään monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen (kuva 12). Samalla yli puolet koki mahdollisuutensa hyödyntää digitaalisuutta ja
kokeilla uusia toimintoja varhaiskasvatuksessa parantuneen. Kaikkiaan noin puolet koki mahdollisuutensa vaikuttaa digitaalisen toiminnan kehittymiseen hyviksi.
Joka viides taas koki mahdollisuutensa vaikuttaa toiminnan kehittymiseen huonoiksi, ja lähes
yhtä moni koki, etteivät mahdollisuudet olleet viimeisen vuoden aikana parantuneet digitaalisuuden hyödyntämisen tai uusien toimintojen kokeilemisen suhteen. Suurien seurakuntien vastaajat kokivat hieman muita useammin mahdollisuutensa vaikuttaa toiminnan kehittymiseen
huonommiksi ja kaipasivat useammin työyhteisöltä monipuolisempia mahdollisuuksia.
Yli 60 prosenttia vastaajista hyödynsi toiminnassaan vähintään jossain määrin työyhteisön,
Lasten ja nuorten keskuksen tai Kirkkohallituksen tuottamia digitaalisuuteen ja mediakasvatukseen liittyviä materiaaleja ja/tai toimintamalleja.
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Kuva 12. Työntekijöiden mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta työssään, likert-asteikolliset
väittämät, n = 98.

Seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemia esteitä tai hidasteita digitaalisuuden
hyödyntämisessä olivat erityisesti työajan riittämättömyys, jonka 83 prosenttia työntekijöistä
koki melko tai erittäin merkittävänä esteenä (kuva 13). Myös välineistön riittämättömyys, osaamisen puute sekä työnantajien asettamien tavoitteiden tai työyhteisön tuen puute koettiin usein
esteenä. Vähäisimmäksi esteeksi arvioitiin kiinnostuksen puute.
Työntekijöitä pyydettiin vielä sanallisesti kuvailemaan omassa työssään kokemiaan haasteita
tai esteitä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Vastauksissa painottui selkeästi resurssien puute
– niin työajan, osaamisen kehittämisen kuin välineistönkin suhteen. Työntekijät olisivat kaivanneet myös enemmän ohjausta ja arvostusta työlleen.
”Osaaminen ja osittain kiinnostuksen puute. En käytä henkilökohtaisessa elämässä somea lainkaan joten verkkotyöskentely ja digitaalisuus on kokonaan uusi alue.”
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Kuva 13. Työntekijöiden kokemat esteet tai hidasteet digitaalisuuden hyödyntämisessä arviointiasteikolla ei lainkaan merkittävä – vähäisesti merkittävä – melko merkittävä – erittäin merkittävä, vastausosuudet (%) melko ja erittäin merkittävä, n = 98

”Työajan puute, esimiestason ohjaamisen ja osaamisen puute, välineistön puute.”
”Ei ole resursseja eikä aikaa edes kunnolla pyörittää arjen livetöitä enää. Työstä on tullut
tulipalojen sammuttamista.”
Toisaalta koettiin ristiriitaa digitaalisuuden hyödyntämisen suhteen työssä lasten ja perheiden
kanssa. Osa olisi ehkä halunnut hyödyntää digitaalisuutta laajemmin, mutta koki arvostuksen
puutetta työlleen työyhteisössä sekä vanhempien suunnalta. Osa taas halusi suojata lasten
arkea liialliselta laitteiden käytöltä ja toisaalta koki, että digitaalisuutta on hankala tuoda osaksi
muita toimintoja.
”Vanhempien epäluulo digitaalisuutta kohtaan, esim. ruutuaika.”
”Erityisesti lapsiryhmissä en haluaisi kuvata tms. käyttää puhelinta, sillä ne täyttävät las-
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ten arkea muutenkin ellei liikaakin kotona.”
”Somea varten on otettava kuvia yms. Tämä hiukan häiritsee muuta toimintaa ja vaatii
muistamista. Someen ei kuitenkaan voi tuutata tavaraa sen mitä ehtii, vaan on seurattava
tilastoja ja saavutettavuuksia yms. Ihmisten kohtaaminen kasvokkain on aivan eri asia
kuin verkon tai videoiden välityksellä. Perheitä ei kiinnosta verkossa tapaaminen.”
Digitaalisuuden tuomiksi merkittäviksi hyödyiksi työntekijät kokivat erityisesti laajemman näkyvyyden esimerkiksi erilaisissa sosiaalisen median palveluissa ja tätä kautta perheiden tavoittamisen aiempaa paremmin. Saavutettavuus oli hyödyksi paitsi jo aiemmin toiminnassa mukana
olleiden perheiden kanssa, myös uusien perheiden tavoittamisen kannalta.
”Pidän merkittävämpänä hyötynä varmaankin somen voiman mainostuksessa.”
”Mainosten teko esim canvalla on tuonut elävyyttä ja lisää väriä/ilmettä mainoksiin.”
”Ihmisten tavoittaminen nopeammin. Perheille saa jaettua tietoa ilman paperilappusia
(kestävä kehitys).”

Kuva 14. Esihenkilöiden kokemat esteet tai hidasteet digitaalisuuden hyödyntämisessä arviointiasteikolla ei lainkaan merkittävä – vähäisesti merkittävä – melko merkittävä – erittäin merkittävä, vastausosuudet (%) melko ja erittäin merkittävä, n = 23.
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”Tavoitamme huomattavasti enemmän ihmisiä ja pystymme tarjoamaan myös heille ohjelmaa tms. jotka eivät syystä tai toisesta pääse toimintaamme fyysisesti mukaan.”
Myös varhaiskasvatuksen esihenkilöitä pyydettiin arvioimaan erilaisten tekijöiden merkittävyyttä esteinä tai hidasteina digitalisaation etenemiselle. Kun työntekijät kokivat useammin haasteena työajan riittämättömyyden, arvioivat esihenkilöt osaamisen puutteen merkittävämmäksi esteeksi. Melko tai erittäin merkittävinä esteinä tai hidasteina esihenkilöt kokivat kuitenkin
myös henkilöstöresurssien puutteen, välineistön riittämättömyyden ja toisaalta perheiden halun säilyttää olemassa olevat fyysiset palvelut (kuva 14).

2.4.1 Koronan vaikutukset digitaalisuuden hyödyntämisessä
Kyselyssä oltiin myös kiinnostuneita koronapandemian aiheuttamasta poikkeusajasta seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan avovastauksissa heidän kokemuksiaan pandemian vaikutuksista digitaalisuuden hyödyntämiseen omassa työssään.
Vastauksista piirtyi kuva harppauksesta verkon välityksellä tapahtuvaan toimintaan. Erilaisia
palveluita, kuten Facebook, Instagram ja WhatsApp, otettiin laajamittaisesti käyttöön. Varhaiskasvatus sai näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä luotiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
digitaalisuuden parissa. Verkossa järjestettiin perhekerhoja ja vanhempainvartti-keskusteluja,
striimattiin perhekirkkoja ja muskareita sekä tuotettiin videoita mm. pyhäkouluista.
”Koronan aikana digitaalinen hyödyntäminen oikeastaan vasta alkoi.... Sitä ennen hyvin
vähäistä.”
”Sosiaalisessa mediassa tapahtuva työ on saanut isomman merkityksen ja nykyään sille
varataan työaikaa. Laitteistoa on uusittu ja hankittu lisää. Monenlaisia uusia sovelluksia
tai alustoja on opeteltu ja otettu käyttöön. Videomateriaalia ym perheille/päiväkodeille/
kouluille tehdään paljon enemmän verrattuna siihen että aikaisemmin mentiin itse paikan
päälle tai ihmiset tulivat meidän luoksemme.”
Verkkovälitteisten menetelmien haltuunotto näkyi avovastausten perusteella myös osaamisen
kehittymisessä ja uusissa käytännöissä. Samalla vastauksissa kuvailtiin sitä, kuinka pandemian edetessä ja rajoitusten hellittäessä siirryttiin taas takaisin läsnä tekemisen kulttuuriin.
Osalle vastaajista uusista digitaalisuutta hyödyntävistä toiminnoista oli tullut arkipäivää, mutta
moni koki innostuksen ja panostuksen myös hiipuneen.
”Koronalla oli siihen positiivinen vaikutus. Kokeiltiin kaikkea uutta. Ongelma on, että nyt
kun toiminnat on käynnissä live on parempaa toimintaa joka vie aikaa. Mikään toiminta –
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ei digi eikä live – synny ihan itsestään vaan vaatii pohjatyön ja valmistelun, jos meinataan
tehdä laadukasta. Jos ei ole laadukasta, on sitä turha edes tuottaa.”
”Poikkeusaikana hypättiin suoraan syvään päätyyn tekemään asioita verkossa, nyt kun
saa taas kokoontua, verkossa tehtävä työ on toissijaista ja siihen on ihan liian vähän
aikaa.”

2.5 Digitaalisen työn suunnittelu ja kehittäminen –
tavoitteiden asettelussa puutteita
Luodaksemme kuvaa strategisen suunnittelun ja kehittämisen tilasta seurakunnissa esihenkilöiltä kysyttiin tarkemmin digitaalisen toiminnan suunnittelusta. Yleisimmin digitaalisuus otettiin toiminnan suunnittelussa huomioon työnkuvissa ja työajan varaamisessa digikokeiluihin ja
digiosaamisen kehittämiseen (kuva 15). Noin puolet kyselyyn vastanneista esihenkilöistä arvioi
lisäksi, että digitalisaatio on huomioitu seurakunnan strategiassa tai toimintasuunnitelmassa.
Samoin noin puolet vastasi seurakunnan hyödyntävän lasten ja perheiden mielipiteitä ja palautteita osana digitaalisen varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan suunnitteluprosessia. Tavoitteita oli kuitenkin asetettu vähemmän: vajaa viidennes vastasi, että seurakunnassa oli asetettu
tavoitteet digitaalisuuden hyödyntämiselle varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa. Vain
yksi varhaiskasvatuksen esihenkilöistä ilmoitti, että työyhteisössä on suunnitelma lasten yhdenvertaisuuden edistämiseksi digitaalisissa toiminnoissa ja palveluissa.
Tavoitteiden asettaminen sekä digitalisaation huomioiminen seurakunnan strategiassa toteutuvat seurakunnan varhaiskasvatuksessa selvästi harvemmin kuin kunnallisessa nuorisotyössä (Verke 2021). Toisaalta varhaiskasvatuksenkin piirissä kehitystä vaikuttaisi tapahtuneen:
verrattuna vuoden 2019 kyselyn tuloksiin ilmoitti tämän kyselyn vastaajista suurempi osa digitalisaation olevan huomioituna strategiassa (48 % vs. 34 %).

2.5.1 Arviointitavat
Esihenkilöiltä kysyttiin arviointitapoja, joilla digitaalisuuden hyödyntämiselle varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan. Yleisimmin tavoitteita arvioitiin työyhteisökeskusteluilla (61 % esihenkilöistä), itse- ja vertaisarvioinnilla (43 %)
sekä lapsille ja perheille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä (35 %). Myös lasten kanssa tehtiin vuorovaikutteisia arviointeja (17 %).
Ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja, kuten selvityksiä tai vaikuttavuusarviointeja, käytettiin
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Kuva 15. Toiminnan suunnittelua tukevien toimenpiteiden toteutuminen seurakunnissa, monivalinta, n = 23.

harvemmin (9 %), kuin myös sisäisiä vaikuttavuusarviointeja (13 %). Seurakunnan asettamia
...
tunnuslukuja tai työntekijöille suunnattuja palaute- ja tyytyväisyyskyselyjä ilmoitti vain yksi vastaaja.
Joka viides ilmoitti, ettei digitaalisuuden hyödyntämistä toiminnassa arvioida ollenkaan. Samalla tavoitteiden arviointi vaikuttaisi yleistyneen: esimerkiksi työyhteisökeskusteluja ilmoitti
nyt 61 prosenttia esihenkilöistä, kun vuonna 2019 osuus oli 24 prosenttia. Myös sekä itse- ja
vertaisarviointeja ilmoitettiin nyt useammin (43 % vs. 3 %).

2.5.2 Digitalisaation kehitys – onnistumisen kokemukset toimivat digitalisaation
vauhdittajina
Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan digitalisaation tilaa arvioidaksemme esihenkilöitä pyydettiin arvioimaan kehitystä viimeisen vuoden aikana. Yli kaksi kolmesta koki
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työyhteisön digitaalisen osaamisen, lapsille ja perheille suunnattujen digitaalisten palveluiden
...
sekä toiminnan monipuolisuuden parantuneen vähintään jonkin verran. Myös digikokeiluihin
osallistuminen, digitaalinen infrastruktuuri ja digitaalisen toiminnan laatu vaikutti vastausten
perusteella kehittyneen parempaan suuntaan. Yksikään vastaajista ei kokenut palveluiden huonontuneen merkittävästi viimeisen vuoden aikana.
Avoimissa vastauksissaan esihenkilöt toivat esiin ajatuksiaan kehittämiskohteista. Osaamisen
kehittäminen sekä uusien menetelmien ja alustojen löytäminen nousivat vastauksista esiin.
Vastauksista kävi myös ilmi, että linjauksia kaivattaisiin strategiatasolla. Toiminnan ylläpitämisen, säännöllisyyden ja osaamisen tukemisen merkitys tuli myös tunnistetuksi.
Esihenkilöitä pyydettiin arvioimaan erilaisia tekijöitä ja näiden merkittävyyttä digitalisaation
vauhdittajina (kuva 16). Melko tai erittäin merkittäviksi digitalisaation vauhdittajiksi esihenkilöt
kokivat laajalti erilaisia tekijöitä, kuten valmiit tekniset ratkaisut, koronakriisin synnyttämät ko-

Kuva 16. Esihenkilöiden arviot erilaisista tekijöistä digitalisaation vauhdittajina arviointiasteikolla ei lainkaan merkittävä – vähäisesti merkittävä – melko merkittävä – erittäin merkittävä,
vastausosuudet (%) melko ja erittäin merkittävä, n = 23.

32

kemukset onnistuneista toimintamalleista, työyhteisön sisäisten digiosaajien aktiivisuus sekä
arviot saavutettavuuden paranemisesta. Vähäisemmin merkittäväksi koettiin vain arviot kustannussäästöistä tai toiminnan tehostumisesta: tätä piti erittäin merkittävänä tekijänä vain yhdeksän prosenttia esihenkilöistä.

2.5.3 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja
osaamista
Lopuksi seurakunnan varhaiskasvatuksen esihenkilöiltä kysyttiin yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Yli kaksi kolmesta oli tehnyt yhteistyötä muiden seurakunnan toimintamuotojen
kanssa. Myös kunnallisen varhaiskasvatuksen (48 %), muiden seurakuntien varhaiskasvatuksen (43 %) sekä järjestöjen (35 %) kanssa tehtiin usein yhteistyötä. Muita yhteistyötahoja olivat
perusopetus (22 %), oppilaitokset (17 %), liikuntatoimi (9 %), kirjastot (4 %) ja yritykset (4 %).
Noin joka kymmenes esihenkilöistä vastasi, ettei yhteistyötä ole tehty muiden toimijoiden kanssa lainkaan.
Yleisimpinä hyötyinä yhteistoiminnasta muiden kanssa esihenkilöt kokivat laajemman osallistujajoukon (65 % esihenkilöistä), teknisen osaamisen (60 %), uudet näkökulmat digitaalisuuden hyödyntämiseen (60 %) sekä sisällöllisen osaamisen digitaalisuudesta (35 %). Harvemmin
koettuja hyötyjä olivat tekniikka ja laitteet (25 %), kattavampi toiminta (20 %) ja tilat toiminnalle
(5 %).
Avovastauksissaan esihenkilöt kuvailivat esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä palaverikäytäntöjen ja yhteydenpidon monipuolistumisena ja sujuvoitumisena, jolloin myös aikaa säästyi
varsinaisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteiset vanhempainillat sekä perhetapahtumat verkkotapahtumina mainittiin myös myönteisinä kokemuksina. Lisäksi hyötyinä yhteistoiminnasta koettiin materiaalien jakaminen sekä tekninen tuki.
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3. Lopuksi

On tärkeää, että lapsia varten on olemassa mahdollisimman paljon turvallisiksi tunnistettavia
...
aikuisia, jotka vahvistavat heidän toimijuuttaan, digitaalista hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan
sekä medialukutaitoaan. Jotta näin voidaan toimia, tarvitaan relevanttia osaamista, ajantasaisia työvälineitä, aikaa sekä tukea jaksamiseen ja työn suunnitteluun.
Tämän selvityksen perusteella seurakuntien varhaiskasvatuksen perustason digiosaaminen on
kohentunut ja suhtautuminen digitalisaatioon on aiempaa myönteisempää. Erityisesti mediaja informaatiolukutaidon osaaminen tunnistetaan vahvuudeksi. Digitaalisuutta toteutetaan yhä
monipuolisemmin, erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Korona-aika vauhditti merkittävästi varhaiskasvatuksen digisiirtymää. Poikkeusolot loivat tilaisuuden, jossa oli mahdollista kehittää ja kehittyä. Moni kuvasikin poikkeusoloja lähtölaukaukseksi digitaalisuudelle. Toisaalta rajoitusten poistuttua digitaalisuuden hyödyntäminen on taas
vähentynyt.
Edelleen paikoin näyttäisi, että digitaalisuus jätetään vain osan tehtäväksi ja ratkaistavaksi.
Työyhteisön sisäiset kirittäjät näyttävät kuitenkin myös luoneen positiivista ilmapiiriä, joka on
kannustanut ja innostanut muita mukaan kokeilemaan. Strateginen suunnittelu luo kuitenkin
pohjan koko työyhteisön kehittymiselle ja antaa raamit arjen suunnittelulle. Digitalisaation huomioiminen strategiassa onkin yleistynyt edellisestä selvityksestä.
Digitalisaatio tarjoaa varhaiskasvatukseen monia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan digitalisaatiokehitys on vauhdikasta ja työn tulevaisuutta pohtiessa on tärkeää, että digitaalisuutta ei tarkastella enää erillisenä välineenä. Varhaiskasvatuksessa on oleellisinta tukea lasten kasvua,
toimijuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta niin digitaalisesti kuin muissakin ympäristöissä.
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Liitteet

Liite 1. Kyselylomake

Kysely digitaalisuuden hyödyntämisestä seurakuntien
varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa 2022
Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Hyvä varhaiskasvatuksen ammattilainen!
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa seurakuntien varhaiskasvatuksen ja
perhetoiminnan digitalisaation tilaa ja selvittää digitaalisuutta koskevia asenteita,
osaamista, resursseja sekä toiveita ja tarpeita.
Kysely toteutetaan nyt toista kertaa. Kyselyyn voivat vastata kaikki seurakuntien
varhaiskasvatusta ja perhetyötä tekevät sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
esihenkilöt. Jokainen vastaus on meille tärkeä. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia ja
voit halutessasi tallentaa vastauksesi ja palata niihin myöhemmin.
Kyselyyn voi vastata 9.5.2022 saakka. Kyselyn toteuttaa Lasten ja nuorten keskus
yhdessä Kirkkohallituksen kanssa. Lasten ja nuorten keskuksen tietosuojaseloste löytyy
täältä. Lisätietoja kyselystä ja tuloksista voi tiedustella LNK:n viestintäsuunnittelija Nelli
Jäntti-Tuomiselta (nelli.jantti-tuominen(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 044 7285939).

1. Valitse pääasiallista toimenkuvaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto: *
Teen työtä lasten ja perheiden parissa
Toimin pelkästään esihenkilötehtävissä
(päivittäiseen työhöni ei kuulu lasten ja perheiden kohtaamista)
Toimin sekä esihenkilötehtävissä että kohtaan lapsia ja perheitä
En toimi lasten ja perheiden parissa enkä esihenkilönä seurakuntien
varhaiskasvatuksessa (en kuulu kyselyn kohderyhmään)
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2. Haluatko vastata kyselyyn työntekijänä vai esihenkilönä? *
Vastaan työntekijänä
Vastaan esihenkilönä

Otsikko

3. Asteikolla 1–7 mikä on suhtautumisesi digitalisaatioon? *
Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä kyselyssä yksinkertaistetusti digitaalisen teknologian
hyödyntämistä ja yleistymistä arjen toiminnoissa.
1

...

Suhtaudun
7 erittäin
myönteisesti

Suhtaudun
erittäin 1
kielteisesti

4. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: *
Ei
Täysin
samaa Jokseenkin Täysin
eri
Jokseenkin eikä eri
samaa
samaa
mieltä eri mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
Haluan pysyä kartalla
digitalisaation ja teknologian
kehityksessä
Pidän lasten ja perheiden
kohtaamista digitaalisissa
ympäristöissä yhtä aitona kuin
kasvokkaista kohtaamista
Digitaalisuuden hyötyä
varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa on vaikea
hahmottaa
Digitaalista mediaa ja teknologiaa
tulee hyödyntää enemmän
seurakuntamme
varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa

X

...

Ei
Täysin
samaa Jokseenkin Täysin
eri
Jokseenkin eikä eri
samaa
samaa
mieltä eri mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
Varhaiskasvatuksen yksi
keskeisimmistä tehtävistä on
lasten digitaalisen osaamisen
vahvistaminen
Varhaiskasvatuksessa tulisi
käsitellä enemmän digitalisaation
riskejä ja kielteisiä vaikutuksia

5. Millaisia toimintamuotoja toteutat työssäsi? *
Voit valita useamman.
Päiväkerho
Pyhäkoulu
Perhekerho
Muskari
Iltapäiväkerho
Perheisiin jalkautuva työ
Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa
Tapahtumien järjestäminen
Lastenkirkot, perhemessut (jumalanpalveluselämä)
Joku muu, mikä?

6. Oletko viimeisen 3 kuukauden aikana kohdannut lapsia ja perheitä
kasvokkain? *
Päivittäin
Viikoittain
Harvemmin

X
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Olen kohdannut
lapsia ja perheitä
ainoastaan
verkossa

En ole kohdannut lapsia ja perheitä lainkaan viimeisen 3 kuukauden aikana

7. Mitä seuraavista digitaalisuutta hyödyntävistä toimintamuodoista
olet toteuttanut viimeisen 6 kuukauden aikana? *
Valitse kaikki sopivat.

Otsikko

Keskustellut lasten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista (esim. mikä
internet on, keihin lapset ovat yhteydessä verkon välityksellä, mitä lapset
pelaavat)
Käsitellyt lasten kanssa tiedon luotettavuutta ja sen arviointia (esim
lähdekriittisyys, verkossa leviävä virheellinen tai valheellinen tieto)

...

Mahdollistanut lapsille osallistumisen tapahtumien tai palveluiden markkinointiin
tai viestintään (esim. piirtämällä tai ideoimalla mainoksia, joita on jaettu
somessa)
Hyödyntänyt digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai
hartauselämässä
Selvittänyt, käyttävätkö lapset sosiaalista mediaa ikärajoista huolimatta
Järjestänyt lasten digitaalista osaamista tai medialukutaitoa edistävää
kerhotoimintaa (esim. mediakerho, koodikerho, robottikerho)
Mahdollistanut nuorten toimimisen lasten kerhoohjaajina digitoiminnassa (esim.
mediakerho, koodikerho, pelinkehityskerho, robottikerho)
Käynyt pitämässä digitaalisuuden käyttöä koskevan työskentelyn
varhaiskasvatuksen ryhmässä
Järjestänyt digitaaliseen pelaamiseen liittyvää ohjattua toimintaa
Järjestänyt tai mahdollistanut lasten ja nuorten digitaalisiin kulttuureihin liittyvän
tapahtuman (esim. Pokémonien keräily, tubettajamiitti)
Tukenut lapsia digitaalisessa vaikuttamistoiminnassa (esim. aloitteiden
tekeminen verkossa, vuoropuhelu päättäjien kanssa)
En mitään edellä mainituista
Jotain muuta, mitä? ______________________________

X

8. Mitä seuraavista verkkotoiminnoista olet toteuttanut viimeisen 6
kuukauden aikana? *
Valitse kaikki sopivat.
...

Pitänyt yhteyttä seurakuntamme toiminnassa mukana oleviin perheisiin
sosiaalisen median tai viestipalvelun avulla
Laittanut sosiaaliseen mediaan perheille suunnatun mainoksen (esim.
seurakunnan tapahtumasta)
Käynyt kahdenkeskisiä lapsen kerhoon tms. liittyviä keskusteluja vanhempien
kanssa verkossa tai viestipalvelussa (esim. chat)
Tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia lapsille ja perheille (esim.
tiktokkaaminen, Instagram-videoiden tekeminen)
Julkaissut lasten mielipiteitä ja mediatuotoksia digitaalisissa kanavissa (esim.
somessa, verkkosivuilla)
Järjestänyt ohjattua ryhmätoimintaa verkossa
Osallistanut lapsia digitaalisissa toimintaympäristöissä (esim. toiminnan
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin)
Mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan tai toimintaan verkon kautta
(esim. striimin, chatin, videopuhelun tai pelin välityksellä)
En mitään edellä mainituista
Jotain muuta, mitä?

9. Valitse listasta kaikki ne palvelut ja sovellukset, joita olet
hyödyntänyt säännöllisesti viimeisen 6 kuukauden aikana toimiessasi
lasten ja perheiden kanssa: *
Säännöllisyydellä tarkoitetaan tässä toistuvaa, vähintään kuukausittain tapahtuvaa
käyttöä.
Discord
Facebook
Instagram
Snapchat
TikTok

X
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Lastenkirkko.fi
Päkän päivä -peli
Blogit (esim. Wordpress, Blogger, Tumblr)
Digitaaliset osaamismerkit (esim. Badgecraft, Badge wallet)

Otsikko

Digitaaliset pelit (PC, konsoli- tai mobiilipelit)
Keskustelufoorumit (esim. Jodel, Suomi24, Ylilauta)
Kuvien ja videoiden editointisovellukset (esim. Canva, Snapseed,
Memegenerator, InShot)
Kyselytyökalut (esim. Kahoot, Quizizz, Mentimeter)

...

Lisättyä todellisuutta ja paikkatietoa hyödyntävät palvelut (esim. Seppo.io,
Pokémon Go!)
Ohjelmointityökalut (esim. Scratch, Lego Mindstorms)
Pelien yhteisö- ja hallintapalvelut (esim. PlayStation Network, Steam, Origin)
Pikaviestimet (esim. WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger,
WEChat)
Seurakunnan oma lapsille suunnattu verkkosivu
Seurakunnan oma lapsille suunnattu sovellus
Sähköposti
Videoneuvotteluohjelmat (esim. Teams, Zoom, Google Meet, Skype)
Videosuoratoistopalvelut (esim. YouTube, Twitch, Vimeo)
Yhteisöllisen tuottamisen palvelut (esim. Flinga, Google Drive, Padlet, Pinterest)
Äänisuoratoistopalvelut (esim. SoundCloud, Spotify)
Muu, mikä?

10. Onko sinulla mahdollisuus käyttää työssäsi seuraavaa työnantajan
tarjoamaa tekniikkaa / välineistöä? *

X

On, ja se
vastaa

On, mutta se
ei vastaa

Ei, mutta
tarvitsisin

Ei, enkä
tarvitse

tarpeisiini

tarpeisiini

Nettiyhteys
Älypuhelin
...
Tabletti (esim. iPad)

Kannettava tietokone
Pöytätietokone
Pelikonsoli
Digikamera / digitaalinen
videokamera
Digitaalinen äänitekniikka (esim.
tallentimet)
360-kamera
3D-tulostin tai muu 3D-teknologia
Drone
VR-lasit tai muu VR-teknologia

11. Arvioi digiosaamistasi seuraavilla osa-alueilla: *
Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Laitteiden ja sovellusten hallinta
Media- ja informaatiolukutaito
Digitaalinen kommunikaatio ja
vuorovaikutus
Digitaalinen turvallisuus (esim.
tietoturva, tietosuoja, yksityisyys)
Digitaalisten sisältöjen
tuottaminen (esim. animaatio,
blogit, musiikki, videot, pelit)

12. Arvioi ammatillista osaamistasiX
seuraavissa teemoissa: *

Heikko

DIGITAALINEN VARHAISKASVATUS KIRKOSSA
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Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Heikko

Lasten digiosaamisen
vahvistaminen
Lasten omaehtoisen
mediatuotannon tukeminen
Lasten digihyvinvoinnin
edistäminen

Otsikko

Lasten media- ja
digiturvallisuustaitojen
vahvistaminen
Pelikasvatus ja digitaalisten
pelien hyödyntäminen
varhaiskasvatuksessa
Lasten digiosallisuuus ja

...digitaalinen vaikuttamistoiminta

13. Valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa kokonaisuutena parhaiten
digitaalista osaamistasi. *
Heikko – Digiosaamisessani on puutteita
Tyydyttävä – Minulla on perustason digitaidot
Hyvä – Olen monipuolinen digiosaaja
Erinomainen – Olen digiasioissa asiantuntija ja kehitän tarvittaessa myös muiden
digiosaamista

14. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi
koulutukseen verkossa tai kasvokkain liittyen digitaalisiin alustoihin
tai digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiseen
varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa? *
En ole osallistunut enkä kaipaa koulutusta
En ole osallistunut ja kaipaan koulutusta
Olen osallistunut enkä kaipaa lisäkoulutusta

X

Olen osallistunut ja kaipaan lisäkoulutusta

15. Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä digitaalisuuteen liittyviä
osaamistarpeita sinulla on.
...

Digitaalisessa mediassa tapahtuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat
ilmiöitä, jotka näkyvät kasvavassa määrin yhteiskunnassamme. Lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja häirinnän teemoihin perehtyminen antaa työntekijöille
paremmat valmiudet auttaa heitä.
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan
seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan
henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta (laki naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta 609/1986 7§). Seksuaaliväkivalta on laaja käsite, jossa henkilön
seksuaalista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta tahallisesti loukataan (THL
2020).

16. Arvioi, kuinka osaat tunnistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista
häirintää ja seksuaaliväkivaltaa digitaalisilla alustoilla: *
Kyllä
Oletko huomannut lapsiin
kohdistuvaa seksuaalista
häirintää tai -väkivaltaa
digitaalisissa ympäristöissä?
Ovatko lapset puhuneet
seksuaalisesta häirinnästä tai
-väkivallasta digitaalisissa
ympäristöissä?
Osaatko tunnistaa seksuaalisen
häirinnän tai -väkivallan tilanteita
digitaalisissa ympäristöissä?
Osaatko tukea ja auttaa
eteenpäin lasta, joka on kokenut
seksuaalista häirintää tai
-väkivaltaa digitaalisissa
ympäristöissä?

X

Ei

En osaa sanoa

DIGITAALINEN VARHAISKASVATUS KIRKOSSA
Kyllä 2022 —Ei

En osaa sanoa

Tarvitsetko lisää tietoa
seksuaalisesta häirinnästä ja
-väkivallasta digitaalisissa
ympäristöissä?

17. Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien digitaalisuuden
hyödyntämistä työssäsi: *

Otsikko

Ei
Täysin
samaa Jokseenkin Täysin
eri
Jokseenkin eikä eri
samaa
samaa
mieltä eri mieltä
mieltä
mieltä
mieltä

Minulla on hyvät mahdollisuudet
...vaikuttaa digitaalisen toiminnan
kehittymiseen seurakuntamme
varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa
Kaipaisin työyhteisöltämme
monipuolisempia mahdollisuuksia
digiosaamisen kehittämiseen
Hyödynnän toiminnassa
työyhteisömme / Lasten ja
nuorten keskuksen /
Kirkkohallituksen tuottamia
digitaalisuuteen ja
mediakasvatukseen liittyviä
materiaaleja / toimintamalleja
Mahdollisuuteni hyödyntää
digitaalisuutta
varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa ovat viimeisen
vuoden aikana parantuneet
Mahdollisuuteni kokeilla uusia
digitaalisia toimintoja
varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa ovat viimeisen
vuoden aikana parantuneet

X
18. Miten merkittävinä esteinä tai hidasteina pidät seuraavia tekijöitä

digitaalisuuden hyödyntämisessä omassa työssäsi? *
Ei lainkaan
merkittävä

Vähäisesti
merkittävä

Melko
merkittävä

Erittäin
merkittävä

Kiinnostuksen puute
...
Osaamisen puute
Työajan riittämättömyys
Työnantajan asettamien
tavoitteiden tai ohjeistuksen puute
Työyhteisön tuen puute
Välineistön, sovellusten tai
infrastruktuurin riittämättömyys

19. Miten koronan aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut
digitaalisuuden hyödyntämiseen omassa työssäsi ja/tai seurakuntanne
varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa?

20. Mitä haasteita tai esteitä olet kohdannut digitaalisuuden
hyödyntämisessä omassa työssäsi?

21. Mitä pidät merkittävimpinä digitaalisuuden tuomina hyötyinä
seurakuntanne varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan?

X

DIGITAALINEN VARHAISKASVATUS KIRKOSSA 2022 —

22. Minkä kouluarvosanan annat seurakuntanne varhaiskasvatuksen ja
perhetoiminnan tämänhetkisestä digitalisaation tilasta?
4

5

6

7

8

9

10

Otsikko

23. Minkä kouluarvosanan annat seurakuntanne varhaiskasvatuksen ja
perhetoiminnan tämänhetkisestä digitalisaation tilasta? *
4

5

6

7

8

9

10

...

24. Mitkä seuraavista toiminnan suunnittelua toimenpiteistä toteutuvat
seurakunnassanne? *
Valitse kaikki sopivat.
Digitalisaatio on huomioitu seurakuntamme strategiassa /
toimintasuunnitelmassa
Hyödynnämme varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan suunnittelun tukena tietoa
digitalisaation vaikutuksista lapsiin ja/tai varhaiskasvatukseen
Huomioimme digitaalisuuden työnkuvissa
Varaamme työntekijöille työaikaa digikokeiluihin
Varaamme työntekijöille työaikaa oman digiosaamisensa kehittämiseen
Olemme asettaneet seurakunnassamme tavoitteet digitaalisuuden
hyödyntämiselle varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa
Työyhteisössämme on suunnitelma lasten yhdenvertaisuuden edistämiseksi
digitaalisissa toiminnoissa ja palveluissa
Hyödynnämme lasten ja perheiden mielipiteitä ja palautteita osana digitaalisen
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan suunnitteluprosessia
Ei mikään näistä

25. Arvioi, miten seuraavat asiat ovat
X kehittyneet seurakuntanne
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osalta viimeisen vuoden

aikana: *
Parantunut
Huonontunut Huonontunut Pysynyt
jonkin
Parantunut
merkittävästi jonkin verran ennallaan
verran
merkittävästi
...Lapsille ja perheille
suunnatut digitaaliset
palvelut

Varhaiskasvatuksen
käytössä oleva
digitaalinen
infrastruktuuri (esim.
laitteet,
verkkoyhteydet)
Työyhteisön
digitaalinen
osaaminen
Osallistuminen
digikokeiluihin
Digitaalisen toiminnan
laatu
varhaiskasvatuksessa
ja perhetoiminnassa
Digitaalisen toiminnan
monipuolisuus
varhaiskasvatuksessa
ja perhetoiminnassa

26. Millä arviointitavoilla seuraatte digitaalisuuden hyödyntämiselle
varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa asetettujen tavoitteiden
toteutumista? *
Valitse kaikki sopivat.
Seurakunnan asettamilla tunnusluvuilla
Itse- ja vertaisarviointien avulla
Työyhteisökeskusteluilla
Sisäisillä vaikuttavuusarvioinneilla

X

Ulkopuolisilla asiantuntija-arvioinneilla (esim. selvitykset, vaikuttavuusarvioinnit)

DIGITAALINEN
KIRKOSSA
—
Lapsille jaVARHAISKASVATUS
perheille suunnatuilla
palaute-2022
ja tyytyväisyyskyselyillä

Työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä
Lasten kanssa tehtävien vuorovaikutteisten arviointien avulla (esim. haastattelut)
Joku muu, mikä?
Emme arvioi digitaalisuuden hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa

Otsikko

27. Mitä pidät merkittävimpinä hyötyinä, joita digitalisaatio on tuonut
seurakuntanne varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan?

...

28. Miten merkittävinä esteinä tai hidasteina pidät seuraavia tekijöitä
digitalisaation etenemiselle seurakuntanne varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa? *
Ei
En
lainkaan Vähäisesti
Melko
Erittäin
osaa
merkittävä merkittävä merkittävä merkittävä sanoa
Henkilöstöresurssien puute
Taloudellisten resurssien puute
Välineistön, sovellusten tai
infrastruktuurin riittämättömyys
Osaamisen puute
Henkilöstön haluttomuus
uudistua
Perheiden halu säilyttää
olemassa olevat fyysiset
palvelut
Seurakunnan päätöksentekoon
liittyvät haasteet

X

Ei
En
lainkaan Vähäisesti
Melko
Erittäin
osaa
merkittävä merkittävä merkittävä merkittävä sanoa
Seurakunnan linjaukset tai
...niiden puutteellisuus
Asetettujen tavoitteiden
hajanaisuus tai puute

29. Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä pidät seurakuntanne
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan digitalisaatiossa
merkittävimpinä kehittämiskohteina.

30. Miten merkittävinä vauhdittajina pidät seuraavia tekijöitä
digitalisaation etenemiselle seurakuntanne varhaiskasvatuksessa ja
perhetoiminnassa? *
Ei
En
lainkaan Vähäisesti
Melko
Erittäin
osaa
merkittävä merkittävä merkittävä merkittävä sanoa
Arviot kustannussäästöistä ja/tai
toiminnan tehostumisesta
Arviot saavutettavuuden
paranemisesta
Koronakriisin synnyttämät
kokemukset onnistuneista
toimintamalleista
Käytännön esimerkit muiden
seurakuntien ja
varhaiskasvatuksen toimijoiden
onnistumisista
Lasten ja perheiden odotukset
ja toiveet digipalveluista

X
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Ei
En
lainkaan Vähäisesti
Melko
Erittäin
osaa
merkittävä merkittävä merkittävä merkittävä sanoa

Työyhteisöön sisäisten
“muutosagenttien” (digiosaajat)
aktiivisuus
Valmiit tekniset ratkaisut (esim.
sovellukset), jotka eivät vaadi
seurakunnalta investointeja

Otsikko

31. Minkä seuraavien toimijoiden kanssa olette tehneet yhteistyötä
digitaalisuutta hyödyntävän toiminnan osalta viimeisen 6 kuukauden
aikana? *
...Valitse kaikki sopivat.

Emme ole tehneet yhteistyötä
Muut seurakunnan toimintamuodot
Kirjastot
Kunnallinen varhaiskasvatus
Perusopetus ja yleissivistävä koulutus
Liikuntatoimi
Yritykset
Oppilaitokset
Järjestöt
Muiden seurakuntien varhaiskasvatuksen toimijat
Muu, mikä?

32. Mitä yhteistyökumppanit ovat tuoneet toimintaan lisää?
Valitse kaikki sopivat. Jos ette ole tehneet yhteistyötä, voit ohittaa tämän kysymyksen.
Sisällöllistä osaamista digitaalisuudesta
Teknistä osaamista

X

Tekniikkaa ja laitteita
Kattavampaa toimintaa
Laajemman osallistujajoukon
...

Tiloja toiminnalle
Uutta näkökulmaa digitaalisuuden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa
Jotain muuta, mitä?

33. Kuvaile halutessasi tarkemmin esimerkkejä onnistuneesta
yhteistyöstä liittyen digitaalisuuden hyödyntämiseen
varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa.

34. Minkä ikäisten lasten kanssa työskentelet pääsääntöisesti? *
Alle 3-vuotiaat
3–4-vuotiaat
5–6-vuotiaat
Yli 7-vuotiaat
Toimin esihenkilönä, eikä minulla ole ensisijaista kohderyhmää
En työskentele lasten kanssa

35. Työkokemuksesi lasten ja perheiden kanssa työskentelystä? *
Alle 1 vuotta
1–2 vuotta
3–5 vuotta
6–10 vuotta

X
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11–15 vuotta

16–20 vuotta
Yli 20 vuotta, kuinka kauan?

36. Minkä ikäinen olet? *

Otsikko
alle 20 vuotta
20–24 vuotta
25–29 vuotta
30–34 vuotta
...

35–39 vuotta
40–44 vuotta
45–49 vuotta
50–54 vuotta
55–59 vuotta
yli 60 vuotta

37. Seurakunta, jossa työskentelet *
Jos työskentelet useamman seurakunnan alueella, nimeä se seurakunta, joka on
työnantajasi. Vastauksia ei tulla yksilöimään henkilötasolla.

38. Seurakunnan koko *
Alle 2 000 jäsentä
2 000–5 000 jäsentä
5 001–10 000 jäsentä
10 001–20 000 jäsentä

X

...

20 001 –50 000 jäsentä
50 001–100 000 jäsentä

39. Hiippakunta *
Turun arkkihiippakunta
Espoon hiippakunta
Helsingin hiippakunta
Kuopion hiippakunta
Lapuan hiippakunta
Mikkelin hiippakunta
Oulun hiippakunta
Tampereen hiippakunta
Borgå stift

Lasten ja nuorten keskus julkaisee yhteistyössä seurakuntien kanssa Lastenkirkkomediaa, joka on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille, heidän perheilleen ja heidän kanssaan
toimiville kasvattajille.

40. Kuinka hyvin Lastenkirkko-media palvelee toimintaanne?
Erinomaisesti
Hyvin
Tyydyttävästi
Välttävästi
En käytä Lastenkirkko-mediaa

41. Kuinka hyvin Lastenkirkko-median eri julkaisukanavat palvelevat
seurakuntaanne?

X
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En

käytä Välttävästi Tyydyttävästi Hyvin Erinomaisesti
Lastenkirkko.fi -sivusto
Lastenkirkon Youtube-kanava
Päkän puuhakirjat
Päkän päivä -peli

Otsikko
Lastenkirkon Spotify
Fisucraft

42. Osallistutteko tai oletteko kiinnostuneita osallistumaan
Lastenkirkon pajatoimintaan?
...
Lastenkirkon avointa pajatoimintaa järjestetään Teamsissa viikottain lapsille ja kerran
kuussa työntekijöille. Pajoissa arvioidaan, ideoidaan ja kehitetään Lastenkirkon sisältöjä
yhdessä.
Kyllä osallistumme
En osallistu enkä ole kiinnostunut
Olen kiinnostunut, mutta en vielä osallistunut

43. Millainen olisi unelmiesi Lastenkirkko-media?
Toiveita ja kehitysehdotuksia:

44. Kuinka todennäköisesti tulet tuottamaan lasten kanssa
materiaalia (esim. videosisältöä, piirustuksia, kertomuksia)
Lastenkirkkoon tulevan vuoden aikana?
Olemme jo aloittaneet tuotannon Lastenkirkkoon

X

Aiomme tuottaa materiaalia Lastenkirkkoon, mutta emme ole vielä aloittaneet

Emme todennäköisesti tuota materiaalia Lastenkirkkoon
Emme varmasti tule tuottamaan materiaalia Lastenkirkkoon

45. Toiveita ja terveisiä kirkon digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi
Kirkkohallitukselle ja Lasten ja nuorten keskukselle.
Kirkkohallitus ja Lasten ja nuorten keskus toteuttavat tämän kyselyn yhteistyössä
digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken kanssa.

46. Mikäli haluat tilata Lastenkirkon muutaman kerran vuodessa
ilmestyvän uutiskirjeen ja osallistua 100 euron lahjakortin arvontaan
joko Lasten keskus & Kirjapajaan tai Verkkokauppa.comiin, kirjoita alle
sähköpostiosoitteesi.
Osoitteita ei tulla yhdistämään kyselyn vastauksiin.
Sähköpostiosoite

Olet nyt vastannut kyselyyn. Paina lopuksi vielä “Lähetä”-painiketta.
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Otsikko

...

Helsinki 2022

X

