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1. Vanhemmuus  & digitaalisuus

Nykyajan lapset syntyvät mediakulttuurin ja digitaalisten laitteiden ympäröivään 

yhteiskuntaan. Digitaalinen ympäristö on tullut jäädäkseen, joten vanhemman 

tehtäväksi jää suojella ja kasvattaa lasta toimimaan siinä mahdollisimman 

järkevästi ja hyödyntämään sitä oikealla tavalla.

Vanhemman ei tarvitse olla digitaalisuuden ja median asiantuntija, riittää kun 

vanhempi on läsnä ja keskustelee lapsen kanssa, on tietoinen, mitä lapsi tekee, 

mikä häntä kiinnostaa ja osaa opastaa turvalliseen median käyttöön.

Vanhemmat päättävät, mikä on heidän lapsilleen sopivaa. Vahinkoja sattuu ja 

virheet opettavat niin lasta kuin aikuista, yhdessä opitaan!

Varhaiskasvatuksessa digitaalinen toiminta on pedagogisesti suunniteltua ja osa 

lasten arkea ja kokopäiväpedagogiikkaan. Vanhempien ei tarvitse olla huolissaan 

lasten digilaitteiden käytöstä varhaiskasvatuksessa, eikä se lisää lasten 

ruutuaikaa. Digilaitteet ovat vain pieni osa digitaalisen osaaminen opettamista.



1.2 Ruutuaika

Ruutuaika on sopiva, kun lapsi ennättää sen lisäksi nukkua, syödä, 
leikkiä, viettää aikaa läheisten kanssa, rentoutua, ulkoilla, liikkua, 
mahdollisesti harrastaa sekä käydä varhaiskasvatuksessa.

• Ei niinkään aika, vaan se, mitä muuta tekee ruutujen lisäksi 

• Mikä olo lapsella on ruudun katselun aikana / sen jälkeen?  
Ärtynyt vai onnistunut?

• Mitä lapsi laitteilla tekee, vaikuttaa paljon!                        
Aktiivista (muokkausta, tuottamista, keskustelua) vai 
passiivista? Oppiiko uutta?

Ruutuaika voi helpottaa perheen pelisääntöjen laatimisessa
• Neuvokasperhe, Ruutusopimus
• Laitteiden omat järjestelmät, kuten kännykän ajastin sovelluksille, 

Ruutuaika-seuranta, pelikonsoleissa myös
• Erilaisia sovelluksia, kuten Google Family Link, Screen time

Anna lapselle ikätasoon sopiva määrä 
ruutuaikaa ja uskalla rajoittaa tarvittaessa 

https://neuvokasperhe.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Perheen_ruutusopimus_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf


1.1 Ikärajat lasten turvana

kavi.fi

Ikärajat varoittavat lapsen kehitykselle haitallisesta sisällöstä.

Ikärajat perustuvat suomalaiseen kuvaohjelmalakiin ja ne antaa tehtävään koulutettu ammattilainen.

Lapsi ei itse pysty arvioimaan, mikä hänelle on hyväksi ja mikä ei, esim. Youtubessa toimiessaan. 

Noudata ikärajoja ja opeta se myös lapselle!

kavi.fi


2. Uudet lukutaidot 

2.1 Digitaalinen osaaminen

Digitaalinen ympäristö = Digitaaliset ratkaisut + sovellukset

Laitteiden turvallinen ja tarkoituksen mukainen käyttö

• Milloin lapsi voi käyttää tablettia / kännykkää?

• Lapsi ottaa kuvia sukujuhlissa

• Lapsi soittaa videopuhelun isovanhemmille

Ergonomian huomioiminen

• Äänenvoimakkuus ja kuvan kirkkaus

• Hyvät työasennot

• Ruutuaika

• Venytellään ja liikutaan

uudetlukutaidot.fi

http://www.uudetlukutaidot.fi/


2.2 Ohjelmointiosaaminen

Tutkikaa, ihmetelkää, nimetkää koneita

• Mitä kaikkia koneita kotoa löytyy ja minkä vuoksi?

• Miten suljetaan valot tai ladataan kännykkä?

• Ohjelmoitavat robotit ja kauko-ohjattavat lelut käyttöön

• Mitä sähkö on ja miksi sitä kannattaa säästää?

Lautapelit, tabletin / kännykän sovellukset

Luokittelut, lajittelut

• Lajittele perheen puhtaat pyykit oikeisiin kasoihin

• Laske, kuinka monta makaronia on lautasella



2.3 Medialukutaito

Kirjat, sadut, sarjakuvat, runot lapsille tutuiksi

Äänikirjat, mm. Yle areena Satuaarteet

Kirjastossa käynti

• Kirjastossa lasten kirjallisuutta, musiikkia, 
elokuvia sekä pelejä

• Kirjastokortin numero & PIN-koodi: 

e-kirjoja, e-äänikirjoja, elokuvia 

• Kirjastolla erilaisia tapahtumia, esim. 
Legotuokiot 25.8 29.9., 27.10. ja 24.11

• Lukusankaridiplomi : Lukusankaridiplomi

Lapset ja uutiset

• Suojele järkyttäviltä uutisilta 

• Rajoita uutistulvaa: Milloin televisio/radio 
kannattaa pitää päällä? Lapsi uutistulvassa

https://areena.yle.fi/audio/1-4580180
https://lastufinna.lahti.fi/lukusankaridiplomi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/


Mediataitojen 
opettaminen on lasten 

suojelua!

Mitä tunteita tämä sinussa herättää?

Mieti, meneekö lapsella kuinka paljon 

enemmän tunteisiin, kun hän vasta 

harjoittelee tunnetaitoja ja hänen 

työkalut mediasisältöjen käsittelyyn 

voivat olla vielä hyvin rajalliset.

Mediakasvatus.fi

https://mediakasvatus.fi/digiperhe/2020/04/tunteiden-tarkastelu-auttaa-tunnistamaan-itselle-tarkeita-asioita/


3. Sovelluksia

Oppimispelejä

• Pikku Kakkonen / Pikkukakkosen eskari / Möllit

• Bimi Boom

• Ekapeli

• Bee Bot

• Fiete Math

• Moka Mera Lingua

• Piip piip Mikko Mallikas

• Pokemon smile – hampaiden pesuun 

Ajastimet

(Arjen apuna: siivous, vuoron odottaminen, pukeminen)

• Mouse timer

• Mr Bomb and Friends

• Countdown

Sovellukset 

muuttuva/poistuvat/tulevat maksullisiksi, 

joten jokainen on itse vastuussa, 

mitä omille laitteilleen lataa. 

Näitä sovelluksia voi tutkia, 

ovatko omille laitteille  ja 

lapsille sopivia.



Animaatioita 
• Puppet pals
• Toontastic

Liikkuminen
• Pokemon go
• Karisman Papu Park - mobiilipeli 

Luovaa
• ChatterKid
• Draw & tell
• Sketches

Luonto
• Flora Incognita
• Lintuopas

Hyviä sivustoja:

• Digipuuhaa

• Oppi ja ilo –pelejä

• Papunetin pelit

• Korkeasaaren livevideot

• Yle – luontolivekamerat

• Viihdevintiöt

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/digipuuhavinkkeja/
https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/
https://papunet.net/pelit/pelit
https://www.korkeasaari.fi/ajankohtaista/livestream/#bba45c6c
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/05/parhaat-luonnon-livekamerat
http://viihdevintiot.com/
https://hollola-my.sharepoint.com/personal/sanna_lehtosalo_hollola_fi/Documents/Vanhempien%20digi-info%20Oikea.pptx


4. Digitaalinen osaaminen Hollolan varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen laaja-alaisen osaamisen yksi osa-alue on monilukutaito ja 
digitaalinen osaaminen. Näiden avulla lapsi oppii toimimaan yhteiskunnassa 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opitut digitaaliset taidot vahvistavat lapsen 
osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä koulutuksellista tasa-arvoa. 

Hollolan varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Lapsella on mahdollisuus käyttää digitaalisia laitteita tarkoituksenmukaisesti 

• Ryhmissä iPadejä ja  Bee Bot –lattiarobotteja

• Päiväkodeilla käytössä kosketustauluja ja tietokoneita

Digitaalinen pedagoginen toiminta mm.:

Kamerakynä-tehtäviä Sanomalehtien tekemistä

Näppäintaitojen harjoittelua Tablettien oppimispelejä

Eläinlivevideoiden katsomista Elokuvien tekemistä

Lukulumon käyttöä Kuvausta / kuvien  muokkailua

Taiteen tekemistä                                                          Bee Bottien ohjelmointia

Pedagoginen digitaalinen 
toiminta ei lisää 

lasten ruutuaikaa!

https://www.hollola.fi/library/files/62ac0f08c9105814f500011c/Hollola-vasu-2022.pdf


4.1 Hollolan varhaiskasvatuksen Instagramit

Hollolan_varhaiskasvatus

Oman lapsen päiväkodin tili: XXXnpaivakoti_Hollola

Avoin varhaiskasvatus: avoinvarhaiskasvatus_Hollola



4.2 Digisoppa

Digisoppa on koko Hollolan varhaiskasvatukselle suunnattu Teamsin välityksellä toteutettava 
lasten tuokio. Digisopan tarkoituksena on harjoitella digilaitteiden tarkoituksenmukaista käyttöä, 
vuorovaikutustaitoja sekä kehittää lasten ymmärrystä ja valmiuksia laaja-alaisiin osaamisalueisiin 
sisältyvissä medialukutaidossa, digitaalisessa sekä ohjelmoinnin osaamisessa.

Digisopan aikana Teamsin kamerat ovat päällä, jotta lapset näkevät toisensa ja mikrofoneja 
availlaan tarvittaessa. Mitään ei nauhoiteta tai kuvata.

Olisi mukavaa saada vanhempia vieraaksi varhaiskasvatuksen Digisoppaan! Jos teet sellaista 
työtä, mikä kiinnostaisi lapsia, olet esim. palomies, eläintenhoitaja tai lääkäri, niin olisi tosi 
mielenkiintoista saada sinut vieraaksi! Otahan yhteyttä digiohjaajaan tai lapsesi kasvattajiin, niin 
sovitaan asiasta. Lapsesi olisi varmasti hyvin ylpeä, jos oma vanhempi näkyisi Teamsin
välityksellä koko ryhmälle❤️

Alustava Digisopan ohje:

12.8 Tutustuminen & Vahvuus varis -jumppa & Korkeasaarilivet
19.8 Jojon videokirja – keskustellaan kirjastosta

26.8 Sysmän kirjastonjohtajan tuokio
2.9 Saila & maatilan eläimet
9.9 Tablettien sovellukset 

16.9 Tutustuminen Metsämörriin
23.9 Metsämörrin 30v. synttärit!



4.3 Digipolulle-hanke

Hollolan varhaiskasvatuksessa on käynnissä 
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan 
kuuluva Digipolulle-hanke.

Hankkeen avulla on palkattu Digiohjaaja, joka 
kehittää ja toteuttaa digitaalisiin taitoihin ja 
osaamiseen liittyvää toimintaa.

Digiohjaaja suunnittelee ja ohjaa 
perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa uusia 
lukutaitoja kehittävää toimintaa.

Digiohjaajan puh. 044-7801794



5. Lähteet

Kavi

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Mediakasvatus

Mediataitokoulu

Neuvokas perhe

Uudet lukutaidot

https://hollola-my.sharepoint.com/personal/sanna_lehtosalo_hollola_fi/Documents/kavi.fi
https://www.mll.fi/
https://mediakasvatus.fi/digiperhe/2020/04/tunteiden-tarkastelu-auttaa-tunnistamaan-itselle-tarkeita-asioita/
http://mediataitokoulu.fi
https://neuvokasperhe.fi/
https://uudetlukutaidot.fi/

