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Diggaa mun digimatkaa – Digga min digiresa

Kehittämishanke (OPH) 2016 – 2018
• Kehitetään digitaalisen portfolion pedagoginen malli ja kokeillaan mallia käytännössä jollakin 

soveltuvalla alustalla

• Vahvistetaan lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tvt-osaamista sekä kehitetään 
varhaiskasvatuksen tvt:n hyödyntämiseen liittyvää toimintakulttuuria digitaalisen 
portfoliotyöskentelyn avulla

• Kehitetään organisaatioiden VASUN ja EOPS:in mukaista pedagogiikkaa johtamista 
vahvistamalla (coaching)

Jatkokehittäminen (OKM) 2018 – 2019
• Portfoliotyöskentelyn kehittäminen a) alle kolmivuotiaiden, b) eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 

perheiden ja c) esi- ja alkuopetuksen näkökulmista

www.peda.net/hankkeet/dmd



Plussat ja miinukset: Digitaalinen portfolio

• Monipuolisemmat dokumentit

• Kasvun ja kehityksen 
monipuolisempi havainnointi

• Kodin ja päiväkodin yhteistyön 
tukeminen

• Dokumenttien säilytys, säilyvyys 
ja järjestyksessä pitäminen

• Laitteiden saatavuus ja toimivuus

• Tietotekniset taidot

• Kielteisyys digitaalisuutta kohtaan 
yleensä

• Lapsen omaehtoisen selailun 
turvaaminen, digi vs. mappi

• Mitä hyötyä kasvun kansiosta 
yleensä?

• Millä ajalla tehdään?

Kokemuksia Diggaa mun digimatkaa -hankkeista



Digitaalisen portfoliotyöskentelyn 
pedagoginen malli (jatkohanke)
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• Kasvunkansio/digitaalinen portfolio ≠ pedagoginen dokumentointi

 Voidaan kuitenkin hyödyntää osana pedagogisen dokumentoinnin prosessia

• Digitaalinen portfolio ≠ valokuva-albumi

 Portfoliolla on myös muistoja säilyttävä funktio

 Laadukas työskentely on tavoiteltavampaa kuin dokumenttien suuri määrä

• Portfolion muoto on digitaalinen ja dokumentointi tapahtuu viime kädessä 

digitaalisesti, mutta kaikkea sisältöä ei tuoteta digitaalisesti



Päiväkodin etusivu

• Julkinen sivu

• Ylläpitäjinä 
päiväkodinjohtaja, VEO 
sekä päiväkodin nimetyt 
TVT-tukihenkilöt



Ryhmän etusivu

• Julkinen sivu

• Ylläpitäjinä ryhmän 
henkilökunta

• Sisältö melko pysyvää ja 
muuttumatonta, ns. 
”eteisen seinä”



Toimintavuoden sivu

• Rajattu ryhmän lasten 
huoltajille

• Huoltajat saavat 
lukuoikeuden 
liittymisavaimella 

• Sivu voi sisältää ryhmän 
blogin/portfolion

• Ei ns. virallinen 
tiedotuskanava



Lapsen portfolio

• Rajattu vain lapsen 
huoltajille

• Henkilökunnan lisäksi 
myös huoltajat ovat 
lapsen portfolion 
ylläpitäjiä

• Henkilökunta lisää 
huoltajille oikeudet

• Asiakkuuden päättyessä 
huoltaja siirtää lapsen 
portfolion oman 
käyttäjätunnuksensa 
taakse



Portfoliotyöskentelyn aloitusprosessi
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