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1. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, arviointi ja kehittäminen 
 

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu 18.10.2016 julkaistujen valtakun-

nallisten varhaiskasvatussuunitelman perusteiden pohjalta. Opetushallitus päivitti valtakunnalli-

set varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mu-

kaisesti. Päivityksen tavoitteena oli täsmentää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviit-

teet vastaamaan uutta lakia. Kalajoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 

vuonna 2019 opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu 

siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee koko Kalajoen varhaiskasvatuksen toimintaa. Suunni-

telmaa laadittaessa on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, pedagogiset painotukset, las-

ten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa on suunniteltu ja työstetty kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja sitä kehitetään jatkuvasti. Palautetta 

saadaan asiakastyytyväisyyskyselyillä, vanhempien kanssa käytävissä varhaiskasvatuskeskuste-

luissa sekä päivittäisissä kohtaamisissa lasten ja vanhempien kanssa. 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille annettiin mahdollisuus osallistua pai-

kallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Henkilöstölle päiväkodeissa, 

ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa pidettiin varhaiskasvatusiltoja, joissa pohdit-

tiin yhdessä Kalajoen varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulttuuria. Toimintakulttuurista laadit-

tiin myös kysely henkilöstölle. Sosionomiopiskelijat laativat yhdessä varhaiskasvatustyöryhmä-

läisten kanssa kyselyn, jossa selvitettiin, mitä vanhemmat pitävät tärkeänä lastensa varhaiskas-

vatuksessa. Lasten osallisuutta vahvistettiin havainnoimalla ja dokumentoimalla lapsia jokai-

sessa varhaiskasvatusyksikössä sekä seurakunnassa, MLL:ssa ja 4H:ssa eri tavoin mm. kirjoitta-

malla lasten kertomuksia, haastattelemalla, valokuvaamalla ja piirustuksilla. Kyselyistä saatuja 

vastauksia on liitetty tähän asiakirjaan kursivoituina kommentteina. Eri lukujen paikalliset osuu-

det on kirjoitettu tummennetulla. 

 

2. Paikalliset erityispiirteet ja varhaiskasvatuksen järjestämisen tavat 
 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa avointa varhais-

kasvatustoimintaa ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhe-

päivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja 

kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koske-

vaksi (päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta) tai kullekin toimin-

tamuodolle erikseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteis-

työstä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. 

 

Varhaiskasvatuksen yhtenäisyyttä edistetään laatimalla yhteinen Kalajoen kaupungin varhais-

kasvatussuunnitelma, joka otetaan käyttöön alueen kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon muut paikallisella tasolla tehtävät 

suunnitelmat, kuten 

• varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset 

• esiopetuksen opetussuunnitelma 

• perusopetuksen opetussuunnitelma 

• mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 

• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

• kotoutumissuunnitelma. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet kaikkien varhaiskasvatusyksiköi-

den henkilöstö, huoltajat, lapset ja sidosryhmät. 

 

Lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuuden ja eheyden turvaamiseksi esi- ja perusopetuksen 

edustajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Paikallista var-

haiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen sekä so-

siaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Varhaiskasvatuksen järjes-

täjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkie-

listä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten. 

 

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on tehty suomen kielellä annettavaa var-

haiskasvatusta varten yhteistyössä eri varhaiskasvatustoimijoiden kesken ja sitä voidaan 
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täydentää mahdollisilla yksikkökohtaisilla suunnitelmilla. Varhaiskasvatussuunnitelma julkais-

taan tekstimuodossa sähköisesti eri yksiköiden tiedotuskanavien kautta sekä Kalajoen kau-

pungin nettisivulla. Varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä mahdollisista yksikkökohtaisista 

suunnitelmista tiedotetaan huoltajille ja sidosryhmille yksikön käytettävissä olevalla tiedos-

tuskanavalla. 
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3. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
 

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista 

ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväko-

dissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet ase-

tetaan pedagogiselle toiminnalle. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan 

huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä oppimisympäristöjen ja toi-

mintakulttuurin kehittämisessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päivä-

kodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. 

 

Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessissa. 

Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. On tärkeää, että sekä 

huoltajan että henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä ryh-

mässä toimimisesta otetaan huomioon suunnitelmassa. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeä tuntea lapsen osaaminen, vahvuudet, kiin-

nostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. Lisäksi laatimisessa otetaan huomioon lapsen kielellinen, 

kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. Suunnitelmaa laadittaessa tai päivitettäessä hyödynnetään 

lapsen mahdollista aiempaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä pedagogista dokumentointia. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat tavoitteet kuvaavat siitä, miten pedagogisella toiminnalla 

tuetaan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja 

sen toteuttaminen. Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa, laaditaan hä-

nelle terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät 

tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, kirjataan ne lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelmaan. Lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa sovitaan paikallisesti. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, tuen riittävyyttä ja tar-

koituksenmukaisuutta on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Suun-

nitelma on kuitenkin tarkistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Aloite suunnitelman 
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tarkistamiseksi voi tulla lapsen kanssa työskenteleviltä henkilöiltä tai lapsen huoltajalta. Lapsen var-

haiskasvatussuunnitelmaa arvioitaessa arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja peda-

gogiikan toteutumiseen. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin sisältyy eri vaiheita. Prosessiin osallistuvat lapsen ope-

tuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa. Päiväko-

deissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen 

opettajaksi kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti 

lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osal-

listuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan. 

Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta voidaan käyttää perhepäivähoidossa olevan lapsen var-

haiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat 

tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen varhais-

kasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arvi-

ointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovut-

taa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskas-

vatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä. Tiedonsiirron tavoit-

teena on turvata lapsen edun mukaisen varhaiskasvatuksen toteutuminen. 

 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskeva säännös koskee myös tilanteita, joissa lapsi siirtyy kunnan 

tai yksityisen palveluntuottajan järjestämästä varhaiskasvatuksesta toisen kunnan tai palveluntuotta-

jan järjestämään varhaiskasvatukseen tai joissa varhaiskasvatuksesta siirrytään esiopetukseen tai pe-

rusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. Lapsen varhaiskasvatuksen 

järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on lakisääteinen ja ottaa huomioon lapsen edun ja tarpeet. Ka-

lajoella on käytössä sähköinen Daisy-järjestelmä, josta löytyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 

Tämä suunnitelma on käytössä päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäiväkodeissa. Perhepäivähoidossa 

käytetään paperilomaketta. Suunnitelmaan kirjataan pedagogisen toiminnan tavoitteet sekä keinot 

niiden toteuttamiselle. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan Kalajoen kaupungissa yhteistyössä 
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varhaiskasvatuksen henkilöstön, lapsen ja lapsen huoltajan kanssa jokaiselle lapselle viimeistään 2 

kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alettua. 

 

Lapset puheeksi-menetelmä on otettu käyttöön Kalajoella syksyllä 2018. Lapset puheeksi menetel-

mää voidaan käyttää erilaisissa lapsen ja perheen tilanteissa. Keskustelu voidaan käydä ennaltaeh-

käisevänä menetelmänä tai kohdistetusti silloin kun perheiden elämässä on muutoksia, kuten van-

hemman sairastuminen. Kolmas menetelmän käyttöalue on silloin, kun lapsen tai perheen elämässä 

on haasteita ja huolia. Kalajoella lapset puheeksi - keskustelua tarjotaan kaikille 5-vuotiaiden van-

hemmille sekä tarvittaessa muissa ikäryhmissä huolen noustessa esille. Keskustelun tavoitteena on 

tunnistaa lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät ja pohtia sitä, kuinka niitä voidaan tarvitta-

essa tukea. Lapset puheeksi -keskustelua seuraa tarvittaessa Lapset puheeksi -neuvonpito. 
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4. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot 
 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 

edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhais-

kasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuk-

sessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. 

Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työ-

elämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkotitoi-

mintana, perhepäivähoitona tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. 

 

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen yksilöllinen kasvatus, opetus ja hoito 

kehittävässä, kiireettömässä ja myönteisessä oppimisympäristössä. Lapsen kasvua ja kehitystä tue-

taan hänen omista lähtökohdistaan käsin yhteistyössä vanhempien kanssa. Turvallisessa ja innosta-

vassa ympäristössä lapsi oppii erilaisia taitoja, saa tietoja ja uusia kokemuksia ja elämyksiä yhdessä 

toisten lasten ja aikuisten kanssa. Kalajoen varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki ja liik-

kuminen ovat keskeisessä asemassa. 

 

On tärkeää, että huoltajat saavat riittävästi tietoa kaikkien toimintamuotojen sisällöistä ja ominaispiir-

teistä. Kunnan on järjestettävä ohjausta ja neuvontaa huoltajille tarjolla olevista varhaiskasvatuspalve-

luista. Tarvittaessa huoltajan kanssa keskustellaan siitä, mikä varhaiskasvatuksen toimintamuoto ja 

laajuus vastaavat lapsen tarpeita ja etua. Neuvontaa ja ohjausta annetaan palvelujen piiriin hakeudut-

taessa, sekä lapsen jo ollessa varhaiskasvatuspalvelujen piirissä. 

 

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Päiväko-

deissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esi-

merkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukai-

sia ja niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäisko-

koon liittyvät säännökset. Päiväkotien henkilöstönmoniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuk-

sen voimavara, kun kaikkien osaaminen on käytössä sekä vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla var-

haiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toi-

minnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä 
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toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajalla. Varhaiskasvatuksen opet-

tajat, erityisopettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat 

ja toteuttavat toimintaa yhdessä. 

 

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä järjestetään perhepäivä-

kodissa, joka voi olla yksityiskoti tai muu kodinomainen hoitopaikka. Perhepäivähoitoa voidaan järjes-

tää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteutta-

mana varhaiskasvatuksena. Perhepäiväkotien henkilöstömäärässä sekä muodostettaessa lapsiryhmiä 

tulee ottaa huomioon vammaiset ja muuten tukea tarvitsevat lapset. Perhepäivähoitajat vastaavat 

oman ryhmänsä toiminnasta. Pedagoginen johtaminen ja toiminnan ohjaus tukee perhepäivähoitajien 

tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. 

 

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toteutus ja painopisteet vaihtelevat järjestäjän päätösten mukaan. 

Avointa varhaiskasvatusta voidaan järjestää esimerkiksi leikkipuisto- tai kerhotoimintana. Toiminta on 

ohjattua ja tavoitteellista. Avoin varhaiskasvatus voi tarjota esimerkiksi ulkoilua, omaehtoista leikkiä, 

taide- tai liikuntakasvatusta. Lisäksi avoin varhaiskasvatus voi tarjota huoltajille ohjattua yhdessäoloa 

lasten kanssa sekä muita sosiaalisia kontakteja. 

 

Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan 

työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin ja öisin päi-

väkotitoimintana tai perhepäivähoitona. Vuorohoidossa lastenosallistuminen varhaiskasvatukseen on 

usein epäsäännöllistä. Tämä tulee huomioida pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttami-

sessa. 

 

Varhaiskasvatus on Kalajoella osa sivistyspalveluja. Varhaiskasvatusta järjestetään sekä osa-aikai-

sena (alle 4h) että kokoaikaisena, kunnan omana toimintana päiväkodeissa sekä perhepäivähoi-

dossa ryhmäperhepäiväkodissa, hoitajan kodissa ja lasten kotona. Varhaiskasvatusryhmät muodos-

tetaan pedagogisten lähtökohtien sekä varhaiskasvatuslain mukaan. Varhaiskasvatuspalveluita 

koordinoi varhaiskasvatuksen palveluohjaus, joka ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun. Kun-

nassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatku-

mon. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Esiopetusta 
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järjestetään kunnan omissa päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä. Vuorohoitoa tarjotaan päivä-

koti Mäntylässä. 

 

Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle ovat yksityinen päiväkotihoito, yksityinen ryhmä-

perhepäivähoito -ja perhepäivähoitaja, yksityisen hoidon tuki sekä kotihoidon tuki. Kalajoen kau-

pungissa asuvalle voidaan myöntää palveluseteli varhaiskasvatukseen Kalajoella toimivassa yksityi-

sessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa. 

 

Avoimia varhaiskasvatuspalveluita lapsille ja lapsiperheille tarjoavat mm. seurakunta, Mannerhei-

min Lastensuojeluliitto (MLL) ja muut järjestöt, kuten kansalais- ja musiikkiopistot sekä urheiluseu-

rat. Nämä palvelut tukevat vanhempien kasvatustyötä ja täydentävät merkittävästi lapsiperheille 

suunnattujen palveluiden kokonaisuutta. Kalajoen Evankelisluterilaisten seurakunta järjestää tun-

nustuksellisia seurakuntavierailuja päiväkodeissa ja perhepäivähoidolle sekä monipuolista kerhotoi-

mintaa mm. päiväkerhoja ja hartaushetkiä. Lisäksi järjestetään joulu - ja pääsiäiskirkot tai jouluvael-

lus. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) järjestää perheille avointa varhaiskasvatustoimintaa. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturval-

lisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Yhdistys toimialueellaan mm. edistää yhteisöllisyyttä tu-

kemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa, tarjoaa osallistumismahdollisuuksia, edistää 

lasten oikeuksien toteutumista ja järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille avoimia kohtaamispaik-

koja ja palveluja. 4H järjestää kerhoja 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille. 
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5. Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua 
 

Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatus luo perustaa elin-

ikäiselle oppimiselle. Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, 

jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet. Henki-

löstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteis-

työ tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteista 

avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää. Säännöllinen yhteistyö on oleellista, jotta 

perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonai-

suuden. 

 

Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta 

ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen 

yksilöllinen kehityksensä. Lapsen tunteminen edellyttää mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuh-

teita henkilöstön ja lasten välillä. 

 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppi-

misen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Laa-

dukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henki-

löstö tuntee koulutusjärjestelmän sekä sen eri vaiheiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käy-

tännöt. Lasten hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi myös siirtymävaiheet 

suunnitellaan ja niitä arvioidaan. 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä luo yhteistyön rakenteet ja tiedon siirron käytännöt, joiden avulla siirty-

mät kotoa varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen aikana sekä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

ja sieltä perusopetukseen ovat mahdollisimman sujuvia. Siirtymävaiheissa tehdään huoltajan kanssa 

yhteistyötä lapsen edun mukaisesti. Tietojen siirtämisessä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen ai-

kana koottuja dokumentteja, joissa kuvataan lapsen kehitystä ja oppimista, sekä lapselle laadittua var-

haiskasvatussuunnitelmaa. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä. 
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MITÄ TARKOITTAA VARHAISKASVATUS? 

”Jos joku toinen laittaa kasvit kasvamaan, kun joku toinen ei halua, niin se toinen harhauttaa sitä 

toista niin se on varhaiskasvatusta.” 

”Hoidetaan pieniä lapsia ryhmiksessä.” 

”Että kasvaa varhain aamulla.” 
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6. Arvoperusta 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijai-

suus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen 

sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 

mukaisesti. 

 

Lapsuuden itseisarvo 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. 

Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja ar-

vokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon ote-

tuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. 

 

Ihmisenä kasvaminen 

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä 

ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys 

totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa 

arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon 

sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti 

sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa 

ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. 

 

Lapsen oikeudet 

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun 

keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannusta-

vaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsi-

tystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus 

yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä 

tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. 

 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus 
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Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, 

tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esi-

merkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippu-

matta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moni-

naiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä 

henkilöstön vuorovaikutuksessa. 

 

Perheiden monimuotoisuus 

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin 

kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyk-

siä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen 

lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi. 

 

Terveellinen ja kestävä elämäntapa 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. 

Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasvatuk-

sessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuuri-

nen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaali-

selle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle 

kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle, vanhemmille ja lapsille toteutetuissa toimintakulttuuriin liitty-

vissä kyselyissä nousi esille seuraavia asioita. 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vastauksissa näkyi leikin arvostaminen, lapsilähtöisyys, pienryhmä-

toiminta, lasten tarpeiden ja perheiden huomioiminen, yhteisöllisyys, turvallisuus ja terveet elämän-

tavat. Perhepäivähoidon arvoina näiden lisäksi nousivat esille monipuolinen kotiruoka, pienet ryh-

mät, kodinomaisuus, läheisyys ja syli. 

• ”Huomioidaan lapsilta tulevat ideat ja pyritään luomaan olosuhteet niiden kokeiluun ja 

toteutukseen.” 
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Vanhempien mielestä tärkeää on, että lapsi huomataan aamulla hoitoon tullessa ja haettaessa ker-

rotaan päivän tapahtumista. Kodin ja hoitopaikan yhteistyö koetaan merkitykselliseksi. Kaikkein tär-

keintä on, että lasta ymmärretään ja hänet huomioidaan yksilöllisesti, hänestä välitetään ja hän ko-

kee olonsa turvalliseksi. Vanhemmat arvostavat, että leikille annetaan aikaa. Leikin avulla lapsi oppii 

uusia asioita ja sosiaalisia taitoja. 

• ”Otetaan huomioon lasten vanhempien toiveita/ideoita toiminnan suunnittelussa.” 

 

Lapsille merkityksellisiä asioita ovat leikki, kaverit, askartelu, mukavat hoitajat, liikunta, laulut ja 

retket. Pienelle lapselle tärkeää on, että hoidossa on tuttuja ja turvallisia hoitajia, joihin voi turvau-

tua. 

• "Hauskinta päiväkodissa on leikkiä vaan tosi paljon.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalajoen kaupunki  15 (62) 
Varhaiskasvatuspalvelut   
   
  
 
 

 
Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

7. Oppimiskäsitys 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lap-

set kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. 

Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnynnäi-

sesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä 

tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset koke-

mukset, kieli ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ym-

päristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia 

työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. 

 

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiin-

non kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin 

valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapset oppivat parhaiten voides-

saan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet 

edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osalli-

suuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiin-

nostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee 

saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana. 

 

Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa 

tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuk-

sessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten 

kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. 
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8. Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsityk-

seen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti 

kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihen-

kilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen 

toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasva-

tuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen koko-

naisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmär-

rys siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsen päivä nähdään kaikkine toimintoineen arvokkaana ja merkityksellisenä 

aikana lapsen elämässä. Toiminta on aina pedagogisesti suunniteltua jättäen tilaa lapsen osallisuu-

delle ja mahdollisuudelle vaikuttaa oman arkensa rakentumiselle. 

 

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus 

ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Näitä kolmea ulottuvuutta voidaan tarkastella käsitteelli-

sesti erillisinä, mutta käytännön toiminnassa ne nivoutuvat yhteen. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltai-

sen lähestymistavan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämisessä. Kasvatus, opetus ja hoito 

painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa. 

 

Kasvatus on toimintaa, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja uu-

distuvat. Osaltaan kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja tra-

ditioita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipitei-

tään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä 

tavalla. Kasvatuksen sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin muotoutu-

mista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja ympäris-

töönsä. Lasten kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös 

toisten hyväksi. 

 

Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppimiskäsitys. Ope-

tuksen tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä itsestään, toisista 
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ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lapsia innostetaan ja motivoidaan 

opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. Opetus tukee ja siinä 

hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua. Opetuksessa otetaan huomioon las-

ten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä lasten yksilölliset tuen tarpeet. Lisäksi 

opetuksen perustana ovat oppimisympäristöille, laaja-alaiselle osaamiselle ja pedagogiselle toimin-

nalle asetetut tavoitteet. 

 

Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on, että 

lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin. Vas-

tavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat 

perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Päivittäin toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen ja 

riisuminen, lepo ja hygieniasta huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen päivää. Varhaiskasvatuksen 

hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuoro-

vaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia. 
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9. Laaja-alainen osaaminen 
 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muo-

dostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. 

 

Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaamisen ke-

hittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä käyte-

tään sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osa-

aluetta: 

• ajattelu ja oppiminen 

• kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

• itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

• monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

• osallistuminen ja vaikuttaminen. 

 

Seuraavaksi kuvataan mitä laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueilla tarkoitetaan. Lisäksi määritellään 

varhaiskasvatuksen tehtävä kullakin osa-alueella. 

 

Ajattelu ja oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja 

muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, 

jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan var-

haiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. 

 

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmet-

telylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää 

mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, 

nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan iän ja kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan 

kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan 

toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä 
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keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. 

Päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen 

dokumentointi sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan 

vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä koros-

taa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu 

taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. 

Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identitee-

tille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaus-

toista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ym-

märtämistä ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista 

sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. 

 

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina lap-

sille toisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä 

kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Yhteistyöhön perustuva toiminta 

luo mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten 

kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri 

näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia tai-

toja. Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. 

 

Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä 

omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia 

jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia tuetaan myönteisen suhteen luomisessa mo-

ninaiseen ympäristöön. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. 
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Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä 

ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan las-

ten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. 

 

Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan, ja heitä kannustetaan pyytä-

mään apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua 

sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan 

vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä sekä lähiluonnossa ja liiken-

teessä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikun-

nan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten 

tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään 

tunteita. Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa. 

 

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ih-

misten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä 

tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-

arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä. 

 

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä 

vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten vies-

tien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan 

erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa 

muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialuku-

taito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa 

nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttä-

mään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehitty-

äkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria 

sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. 

 

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutus-

tutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista 
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dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja 

tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyt-

täen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja 

sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen 

käyttöön. 

 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestä-

välle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luot-

tamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus 

omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteu-

tumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumi-

sen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. 

 

Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvista-

vat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toi-

mintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sään-

töjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään ke-

hittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. 
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10. Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet 
 

Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. Yhteisiin tavoit-

teisiin sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vai-

kutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toi-

mintakulttuurin kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää 

oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvi-

oida niitä. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta raken-

tava dialogi. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomi-

oitava lapsen etu. Lapsen etua on harkittava yksittäisen lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta 

tapaus- ja tilannekohtaisesti 

 

Johtaminen vaikuttaa keskeisesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin, sen kehittämiseen ja laa-

tuun. Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. 

Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakult-

tuuria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. 

Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja 

vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan 

säännöllisesti. Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa. 

 

Kalajoen varhaiskasvatushenkilöstölle suunnatussa kyselyssä mietittiin toimintakulttuuria kehittäviä 

asioita, jotka ovat tässä suunnitelmassa huomioitu jokaisen periaatteen kohdalla. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. Op-

pivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohke-

asti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva 

ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä 

arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja 
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sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvista-

vat yhteisöä. 

 

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatushenkilöstä pitää tärkeänä toimivaa yhteistyötä. Yhdessä suun-

nittelu ja luottamus työkaveria kohtaan tukevat toimivan yhteistyön toteutumista. On oltava avoin 

uusille ehdotuksille, kannustaa, keskustella ja antaa positiivista palautetta toiselle. Aikuisen esi-

merkki opettaa lapsillekin kohteliasta käytöstä, erilaisuuden hyväksymistä ja inhimillisyyttä. 

 

”Olemme erilaisia. Meillä on omat vahvuutemme ja haasteemme.” 

 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppi-

miselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 

Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luo-

vuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, ai-

kaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus 

huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat yhteistyötä. 

Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee 

lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhteisössä puututaan ristirii-

toihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen. 

 

Lapsen leikkiä arvostetaan Kalajoella. On tärkeää antaa lapsille mahdollisuuksia leikkiin. Leikkitilo-

jen jakaminen, houkuttelevien olosuhteiden luominen leikille sekä aikuisen ohjaus, valvonta ja ha-

vainnointi mahdollistavat toimivan leikin syntymistä. On otettava huomioon lasten ikä ja tasavertai-

set mahdollisuudet monipuolisiin leikkeihin ilman sukupuoleen liittyviä ennakkoluuloja. Aikuisen 

läsnäololla ja vuorovaikutuksella on suuri merkitys. 

 

"Aikuisen kunnioitus ja arvostus lapsen leikkiä kohtaan on tärkeää." 
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa 

toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä 

edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ym-

märrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osalli-

suutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tule-

misesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

edistää osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. 

 

Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, 

että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Myönteisellä ja 

kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä. 

 

Kehuminen, kuunteleminen, kannustaminen, yhdenvertaisuus, mutta myös erilaisuuden hyväksymi-

nen ja yksilöllisyys ovat tärkeitä elementtejä lapsen itsetunnon vahvistamiseksi. Varhaiskasvatuk-

sessa tunnetaitoja harjoitellaan käytännössä päivittäin. Osallisuutta vahvistetaan ottamalla lapsia 

pieniin töihin ja arkirutiineihin, ottamalla huomioon lapsen mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet. Eli 

kukin saa osallistua omien taitojensa puitteissa. Lasten aloitteet huomioidaan ja niitä kuunnellaan. 

Kiusaamiseen puututaan heti ja sitä ei hyväksytä missään muodossa. 

 

”Positiivinen, lapsilähtöinen asenne työhön.” 

 

”Ollaan ulkona ja sataa vettä. Se on hauskaa, koska voi hyppiä lätäköissä ja tehdä mutakakkuja. Sit-

ten sisällä pannaan vaatteet kuivumaan. No sitten mentäis syömään jauhelihakeittoa. Sitten men-

nään päiväunille, ihan niinku oikeestikin täällä tehdään. No sitten mennään leikkimään sisäleikkejä. 

Mä tykkään leikkiä autoilla.” 

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moni-

naisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskon-

toon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista 



Kalajoen kaupunki  25 (62) 
Varhaiskasvatuspalvelut   
   
  
 
 

 
Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksel-

lista monimuotoisuutta. 

 

Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henki-

löstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa 

ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. 

 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan erilaisia kulttuureja. Kaikki lapset ovat tervetulleita sellaisena 

kuin ovat. Pidetään yllä uteliasta ja positiivista suhtautumista, mutta kunnioitetaan myös suoma-

laista kulttuuria ja perinteitä. Erilaisten lorujen, laulujen ja pelien avulla opetellaan erilaisia kieliä. 

 

"On tärkeää, että meillä on oma kulttuuri, mutta ymmärrämme myös, että yhteiskunta muuttuu 

monikulttuuriseksi." 

 

"Oma kieli, kulttuuri ja vakaumus on perusoikeus." 

 

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskasva-

tuksen yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista istumista. Las-

ten hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä tar-

joamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. Toimintakulttuurin kehittämisessä huomioi-

daan yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja 

suunnitelmallinen, mutta joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia. 

 

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvalli-

suudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on oikeus saada 

lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiu-

saaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana toi-

mintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuh-

teita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten 

taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaise-

maan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten 
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huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapatur-

mien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtimi-

nen. Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvallisuus-

asiat hallitsevaa henkilöstöä. 

 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän 

elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista 

luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuul-

lisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä. 

 

Varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä liikkumista, terveellistä, riittävää ja monipuolista ruokava-

liota, lepoa ja syliä. Vaaratilanteiden ja kiusaamisen ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää. Lapsen 

omatoimisuutta tuetaan antamalla lapsen tehdä itse mahdollisimman paljon. 

 

"Hyvät elämäntavat kantavat pitkälle aikuisuuteen." 

 

”Kaikki leikkii kiltisti, kukaan ei lyö eikä potki. Kukaan ei kiusaa. Antaa toisten leikkiä rauhassa. Ky-

syy saako tulla leikkiin ja lainata leluja. Pyytää anteeksi, jos kiusaa tai ottaa leluja toiselta ilman lu-

paa.” 
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11. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 
 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvalli-

nen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käy-

täntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimis-

ympäristön käsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulot-

tuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan 

saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehitty-

mistä. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman 

laatu ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä. 

 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten 

luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen 

sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla 

aisteillaan ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, 

monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja le-

poon. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä. 

 

Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat tarpeen 

mukaan. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet 

sekä osiossa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kuvatut varhais-

kasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä toimitaan jousta-

vasti erikokoisissa ryhmissä, joissa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus osallistua toimintaan 

ja vuorovaikutukseen. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistää lasten ja henki-

löstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. 

 

Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioit-

tavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttämi-

nen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan 

kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan. 
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Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja suku-

puolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen. Oppimisym-

päristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista 

moninaisuutta. 

 

Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppimis-

ympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimi-

seen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. 

 

Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on 

tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuo-

lista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknolo-

giaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasten omia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, leluja ja muita 

välineitä käytetään varhaiskasvatuksen järjestäjän määrittämällä tavalla ja niiden käytöstä sovitaan 

huoltajien kanssa. 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vierailut esimerkiksi kirjastoon, museoon, kulttuuriperintökoh-

teisiin, teatteriin ja huoltajien työpaikoille rikastavat lasten oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen 

suunnittelu tarjoaa myös luontevan yhteistyömahdollisuuden henkilöstön ja huoltajien välille. 
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12. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 
 

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehi-

tyksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 

suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 

toteutetaan tarvittaessa monialaisesti. 

 

Varhaiskasvatuksessa toteutettavassa yhteistyössä on tärkeää huoltajien ja varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön sitoutuminen toiminaan yhdessä, tasavertaisina ja toisiaan kunnioittaen. Perheiden ja las-

ten aito kuuleminen, mielipiteiden arvostaminen ja huomioiminen tukevat yhteistyön onnistumista. 

Avoimuus, rehellisyys ja luottamus ovat avainsanoja. Varhaiskasvattajien on myös tärkeää asettaa 

mahdollisimman matala kynnys puhua huoltajien kanssa mieltä askarruttavista asioista. Teemme 

työtä lapsia, huoltajia ja perheitä varten. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä 

oman lapsensa tuntemus. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen 

tieto ja osaaminen sekä vastuu tasavertaisen yhteistyön edellytysten luomisessa. Lähtökohtana on 

lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen yhteistyö. Tavoitteena hyvinvoiva, 

terveellä ja vahvalla itsetunnolla varustettu lapsi. Hyvin toimivalla yhteistyöllä varmistetaan, että 

lapsella on turvallinen ympäristö, jossa kasvaa, kehittyä, leikkiä ja oppia. 

 

Kalajoen varhaiskasvatuksessa pyritään toteuttamaan kokonaisvaltaista yhteistyötä perheiden 

kanssa. Ennen lapsen hoitosuhteen alkua perheillä on mahdollisuus tutustua hoitopaikan toimin-

taan tutustumiskäynneillä. Jokaisessa lapsesta tehtävässä varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan 

myös yhteistyökäytännöistä perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Vanhemmat pidetään ajan 

tasalla päivittäisissä kohtaamisissa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Vanhempainilloissa ja muita 

tapahtumissa vanhemmat voivat puhua mieltään askarruttavista asioista. Vanhempien osallisuutta 

tuetaan mm. varhaiskasvatuksen säännöllisillä arviointi- ja tyytyväisyyskyselyillä, jotka toimivat yh-

tenä tärkeänä mittarina yhteistyön laadun kehittämisessä. Tarvittaessa perheitä ohjataan sopivien 

tukitoimien piiriin. Toiminnasta tiedotetaan päiväkotien ilmoitustauluilla sekä sähköisessä DaisyNet-

asiointijärjestelmässä. DaisyNetin kautta vanhemmat varaavat myös hoitoajat. 

 

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden 

terveydenhuollon -ja sosiaalipalvelujen tuottajien kesken. Tällaisia ovat esimerkiksi 
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varhaiskasvatuksen erityisopettaja, puhe- ja toimintaterapeutit, tulkki, kuntoutusohjaaja ja lasten-

psykologi. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen kehityksestä 

tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään. Varhaiskasvatuksen yhteistyö-

tahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia tai paikallisia toimijoita, joiden kanssa varhaiskasvatuk-

sen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi opetuksesta, liikunnasta, kirjastosta ja 

kulttuurista vastaavien tahojen ja lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää oppimisympäristön moni-

puolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. Muita varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja ovat 

esimerkiksi seurakunta, poliisi, palokunta ja järjestöt kuten esim. 4H, MLL ja Martat. 

 

MIKÄ ON LAPSI? 

”Minä itse.” 

”Niillä on pitkä tukka. Lapset on pieniä ihmisiä.” 

”Leikkii, ei osaa tehdä ruokaa, mutta kaataa maidon. Ei osaa laittaa ketsuppia.” 

MIKÄ ON AIKUINEN? 

”Että on tosi vanha.” 

”Nainen ja mies. Käy töissä, vie ehkä pojan kouluun.” 

”Aikuinen hoitaa sairasta lasta kotona ja antaa herkkuja.” 

 

MIKÄ ON KASVATTAJA?  

”Äiti voi kasvattaa mut ja isi ehkä ei.”  

”Joku vehe.”  

”Puutarhamies.”  

”Kasvattaja syöttää, antaa ruokaa ja antaa leikkiä.”  

”Syöminen, juominen, nukkuminen tavallaan.” 
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13. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva varhaiskasvatus 
 

Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa varhaiskasvatuk-

selle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet kos-

kevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasva-

tusta. 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihtoehtoiseen pe-

dagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Steiner-, Montessori-, Freinet- ja 

Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspalvelu. 

 

Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvan 

varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan erityista-

voitteista ja arvoista. 

 

Kalajoella toimiva yksityinen päiväkoti Arkki tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta 

turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Toiminta pohjautuu avoimeen ja rohkaisevaan kristillisyy-

teen, jonka avulla tuetaan lapsen persoonallista kasvua ja kehitystä. 
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14. Pedagogisen toiminnan viitekehys 
 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena 

on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen toiminta toteu-

tuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, 

henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toi-

siaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonai-

suuden. 

 

Tavoitteellisen toiminnan perustan luovat arvoperusta, oppimiskäsitys, niihin pohjautuva toimintakult-

tuuri sekä monipuoliset oppimisympäristöt, yhteistyö ja työtavat. Lasten mielenkiinnon kohteet ja tar-

peet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun läh-

tökohtana. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat lap-

siryhmän toiminnan suunnittelun lähtökohtia. Toimintaa toteutetaan niin, että jokaisella lapsella on 

oikeus edetä oppimisessaan siten, että varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu lapselle 

mielekäs jatkumo. 

 

Päiväkodissa päävastuussa lapsen kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta on ryhmän varhaiskasva-

tuksen opettaja. Pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä lapsen henkilökohtai-

sen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ovat niin ikään varhaiskasvatuksen opettajan vas-

tuulla. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa, huomioiden lasten ja perheiden 

osallisuuden mahdollistamisen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on suunnitelmallinen 

dokumentointi, arviointi ja kehittäminen. Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä yh-

teinen lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jolloin lapsen kasvua, kehitystä ja op-

pimista voidaan tukea mahdollisimman hyvin päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäi-

vähoidossa. Perhepäivähoidon johtaminen tukee perhepäivähoitajien tavoitteellista toiminnan 

suunnittelua ja toteuttamista. 

 

Varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa selvitetään lapsen mielipiteet hä-

nen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Lapsen osallisuutta vahvistetaan pienryhmätoiminnalla ja 

kiinnittämällä huomiota lapsen kohtaamistilanteisiin. 
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15. Pedagoginen dokumentointi 
 

Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, 

ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella 

tavalla. Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai henkilöstön havaintojen, 

avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavutta-

mat tiedot ja taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin 

kautta ja ovat toiminnan suunnittelun perusta. 

 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehit-

tämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuo-

rovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagogisen doku-

mentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin avulla saatuja 

tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoit-

teiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaa-

vaksi. 

 

Havainnointi on lasten toimintojen seurantaa ja niiden dokumentointia. Havainnoinnin avulla var-

haiskasvatushenkilöstö pysyy ajan tasalla lapsen kehityksessä. Havainnointi on pohjana toiminnan 

suunnittelulle, sillä se selventää mitä lapsi osaa jo ja missä tarvitsee vielä tukea. Havainnot sisällyte-

tään lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa kodin ja henkilöstön tekemien 

havaintojen pohjalta tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä. Dokumentointi on lapsilähtöi-

nen tapa seurata ja arvioida lapsen toimintaa sekä oppimista. Lapsi tulee näkyväksi mm. omien töi-

den näytteille asettamisella, valokuvin, kuvapäiväkirjoin ja lasten tarinoiden kirjaamisella. Lasta ha-

vainnoidaan kokonaisvaltaisesti, arjen keskellä. 
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16. Monipuoliset työtavat 
 

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tar-

peet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työ-

tavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu 

leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tietoja viestintäteknologiaa hyö-

dynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tä-

män vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja eri-

kokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettele-

mään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. 

 

Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdolli-

suuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja 

suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia ja 

sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä 

läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista. 

 

Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. Lapsilla 

tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia työ-

tapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen ko-

kemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä 

hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja. 
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17. Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 
 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille 

mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikissä 

lapsi oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä 

hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, vi-

rittävät leikkiin. 

 

Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää. Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja 

tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksis-

taan. Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. Leikkiessään lapset sekä jäljitte-

levät että luovat uutta ja muuntavat näkemäänsä. Samalla he mallintavat ja testaavat haaveitaan ja 

toiveitaan. Mielikuvitus mahdollistaa sen, että lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja ja ideoita, joita he 

muuten eivät voisi toteuttaa. Leikkiessään lapset voivat käsitellä itselleen vaikeita kokemuksia. Leikissä 

on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä. 

 

Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen ja omien tai-

tojen haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja kokemusten karttuessa. Henkilöstön ja lasten 

sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus luovat perustan ajattelun ja kielen kehitykselle sekä kehittyville 

leikkitaidoille. Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppivat yhteisön sääntöjä leikissä. Leikissä lapsi oppii 

sosiaalisuutta ja kehittää tunne-elämäänsä, mm. yhteisöllisyyttä, itsesäätelyä, empaattisuutta, sekä 

oman toimintansa ohjausta. Ajattelu, muisti, sekä motoriset taidot kehittyvät myös leikissä. Lei-

keissä opitaan vastavuoroisuutta, kompromissien tekemistä, sekä ongelmanratkaisutaitoja. Lapsi 

samaistuu jokapäiväisiin tilanteisiin käymällä niitä läpi leikeissään. 

 

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Pedagogisessa toiminnassa voidaan leikin juonen ke-

hittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi draamaa, improvisaatiota tai satuja. 

Eri tilanteissa leikki on hyvä työväline, esimerkiksi pukeutumisessa ja hygienian toteuttamisessa voi 

apuna käyttää erilaisia loruja, riimejä, sanaleikkejä ja lauluja. Hassuttelu on lapsille mieluisaa, se tu-

kee myönteistä ilmapiiriä, lisää yhteisöllisyyttä ja tekee oppimisesta mielekkäämpää. 
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Henkilöstön tehtävä on turvata leikin edellytykset, ohjata leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtia siitä, että 

jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa 

mukaisesti. Henkilöstön tulee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea lasten leikin kehittymistä 

sekä ohjata sitä joko leikin ulkopuolelta tai olemalla itse mukana leikissä. Henkilöstön fyysinen ja 

psyykkinen läsnäolo tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 

Lapselle on tärkeää, että aikuinen pitää lapsen leikkiä merkityksellisenä, sekä tukee ja kannustaa 

leikin onnistumista. 

 

Henkilöstön tulee havainnoida ja dokumentoida lasten leikkiä. Leikin havainnointi lisää henkilöstön 

ymmärrystä lasten ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista sekä heidän tunteistaan ja kokemuksistaan. 

Havaintoja käytetään leikin ja muun toiminnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja arvioinnissa. 

 

Pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan aikaa, rauhaa ja tilaa sekä sopivia ja lasten saatavilla olevia leikkiväli-

neitä ja materiaaleja. Oppimisympäristöjen tulee joustaa leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttämättä 

pysy paikallaan niille nimetyissä tiloissa. 

 

Leikkivälinelainaamosta on perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien mahdollista lainata ma-

teriaalia ja välineitä erilaisiin leikkeihin. Leikkivälinelainaamo on auki kerran kuukaudessa kello 16-

18, jotta myös perhepäivähoitajille on mahdollisuus työpäivän jälkeen päästä lainaamaan leluja. 

 

MITÄ ON LEIKKI?  

”Semmosta, että leikitään ja leluja tulee lattialle ja niitä levitetään.”  

”Kun me mennään ulos niin leikin kaverin kanssa piilosta.”  

”Leikki on hauskuutta ja siinä tarvitaan leluja.” 

"Päiväkodissa on mukavinta leikkiä ruokaleikkiä, rakentaa palikoilla ja puhelimilla leikkiminen. Myös 

kirjojen lukeminen on mukavaa. " 
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18. Oppimisen alueet 
 

18.1. Kielten rikas maailma 
 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten 

identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kie-

liin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehitty-

miseen (osio Laaja-alainen osaaminen). Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen 

osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja- alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot 

avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. 

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja 

asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielel-

listä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. 

Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän kielen-

käyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan. 

 

Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttäminen voi olla ti-

lanteittain eriytynyttä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielelli-

sissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa voi-

daan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa näky-

väksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten kielellisten identiteettien kehitty-

mistä. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia varhaiskasvatuksessa käsitellään osiossa 

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia. 

 

Kielen oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, että saman ikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa kie-

len kehityksen eri osa-alueilla. Kielelliset identiteetit kehittyvät, kun lapsia ohjataan ja tuetaan kielellis-

ten taitojen ja valmiuksien keskeisillä osa-alueilla. 
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Kuvio 2. Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa 

 

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että 

heidän aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-

verbaaleihin viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia 

kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa. 

 

Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmukai-

nen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. Erilai-

sissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käytetään ku-

via, esineitä ja tukiviittomia. 

 

Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkaistaan puhumaan 

eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Tämä auttaa lapsia käyttämään ja ymmärtä-

mään puhuttua kieltä. Lasten kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota myös äänensävyihin ja äänen-

painoihin. 

 

Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilanteissa. 

Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan kertomista, 

selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, huumorin käyttö sekä hyvien tapojen opettelu 

vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Tutustuminen erilaisiin teksteihin tukee kielen käyttötaitojen 

kehittymistä ja auttaa lapsia havaitsemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 

 

Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa laajenee. 

Henkilöstön tehtävä on tukea tietoisesti tätä kehitystä. Kielellisen muistin kehittymistä tukevat esimer-

kiksi lorujen ja laululeikkien käyttö. Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen 
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edistävät lasten kielellisen muistin ja sanavarannon kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen 

sekä tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja opetella 

uusia käsitteitä asiayhteyksissä. 

 

Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Henkilöstön tehtä-

vänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös luke-

mista ja kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen avulla suunnataan lasten huomiota 

sanojen merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapsia 

rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan leikillisesti. 

 

Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuoli-

sesti lastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. Las-

ten kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä dokumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasva-

tuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä 

sekä tekstejä. 

 

Lasten huomioiminen ja kuulluksi tuleminen opettavat heille vuorovaikutustaitoja ja toisen kuunte-

lua ja vaikuttavat lapsen itsetunnon kehitykseen. Kielen ymmärtämistä tuetaan keskustelemalla ja 

lukemalla lapsille, kuuntelemalla heitä sekä käyttämällä erilaisia kuvia ja/tai tukiviittomia ja erilaisia 

kielen ymmärtämisen ohjelmia. Puheen tuottamisessa lapsia kannustetaan vuorovaikutukseen tois-

ten lasten ja aikuisten kanssa kahden kesken, pienryhmissä ja koko ryhmässä. Lasten kanssa keskus-

tellaan paljon heitä kiinnostavista asioista ja niistä otetaan selvää. Lapset saavat harjoitella kerto-

mista omassa ryhmässään aikuisille ja toisille lapsille. Tärkeä on myös oppia odottamaan omaa pu-

heenvuoroa ja tätä harjoitellaan ryhmässä. Lasten kanssa opetellaan myös sitä mitä voi sanoa ja 

mitä ei voi. Varhaiskasvattajan esimerkin avulla lapsi oppii toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin. Lo-

rut, laululeikit, satujen lukeminen ja niiden kuunteleminen ovat varhaiskasvatuksen arkea, joiden 

avulla lapset oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään uusia asioita. Ne vahvistavat lasten kielellisiä 

taitoja koko ajan. Pohdittaessa sanojen ja tarinoiden merkitystä lasten kielellinen kehitys syvenee ja 

sanavarasto laajenee. Lapsille opetetaan oman nimen kirjoittamista. Lapsia, jotka ovat kiinnostu-

neet lukemisesta ja kirjoittamisesta, rohkaistaan ja annetaan heille mahdollisuus toteuttaa itseään 

näissä asioissa. Lasten tuotoksia dokumentoidaan eri välineillä ja lapset saavat esitellä niitä toisille 

lapsille, heidän huoltajilleen ja muille aikuisille. 
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S2-opetusta järjestetään Kalajoella kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. S2-opetuksen lähtökohtana 

on arkielämän konkreettinen kieli. Suomen kielen taitoa edistetään tavoitteellisesti lapsen tarpeet 

ja edellytykset huomioiden. Lapsille opetetaan suomea monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja 

oppimisympäristöjen avulla. Opetus tapahtuu sekä ohjatusti että varhaiskasvatuksen arjessa. Ope-

tuksessa tulee huomioida sekä lapsen ikä että senhetkinen suomen kielen taito. S2-opetuksen nimi 

tulee sanoista suomi toisena kielenä. Jokaisella lapsella on oikeus omaan äidinkieleensä ja kulttuu-

riinsa.Äidinkieli on lapsen tunteiden ja ajattelun kieli, jolla on vahva merkitys lapsen minäkuvan ja 

identiteetin kehittymisen kannalta. Hyvä äidinkielen taito on myös edellytys toisen kielen oppimi-

selle. Ensisijainen vastuu lapsen äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä on vanhemmilla. Varhais-

kasvatuksen tehtävänä on rohkaista vanhempia käyttämään lastensa kanssa omaa äidinkieltään. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon ja kulttuuri-identi-

teetin kehittymistä monipuolisesti. Lapsille tarjotaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja toimin-

taympäristöjen avulla mahdollisuus käyttää ja omaksua suomea toisena kielenä. 

 

18.2. Ilmaisun monet muodot 
 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen 

ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Las-

ten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. 

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja 

myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppi-

misen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja 

harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehitty-

miselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaa-

mista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla. 

 

Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia 

nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset vah-

vistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapset oppivat ymmärtämään tai-

teen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa. 
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Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja 

innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja luo-

van ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia työta-

poja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympäristöjen 

esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä ohjaus 

ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutustuttaessa. 

 

Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja oppimisen pro-

sesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumentointi. 

Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille luoville prosesseille annetaan riittävästi 

aikaa ja tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen rikastut-

taa taidekasvatusta. 

 

Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä 

vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen 

ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, tasoa, 

sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kanssaan laule-

taan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lap-

set saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttä-

mään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen, 

kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä sekä 

pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta onnistumi-

sen ilosta. 

 

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen kult-

tuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä sekä saada esteetti-

siä elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. Lapset harjoittavat kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan 

ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaisti-

sesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lapset kokeilevat erilaisia kuvan tekemisen 

tapoja, välineitä ja materiaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla ja mediaesityksiä 

tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, esi-

neitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan 
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ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin, 

muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin. 

 

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta 

harjoitellaan käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla. Kä-

sityöllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen 

iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan mahdol-

lisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä opetella työsken-

telyssä tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esineitä. Lasten kä-

sityöllisessä toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä että paikallisia 

käsityöperinteitä. 

 

Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin. 

Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen 

ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän koke-

miaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmai-

susta että yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyö-

dynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja 

sirkusta. 

 

Varhaiskasvatuksessa musiikkia toteutetaan lasten kanssa laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla, 

tanssimalla, leikkimällä ja liikkumalla. Musiikkia luodaan lasten kanssa myös käyttämällä jokaisen 

omaa ääntä, omaa kehoa, erilaisia soittimia ja muita välineitä. 

 

Kuvallista ilmaisua varhaiskasvatuksessa tarjotaan lapsille monipuolisesti. He pääsevät harjoittele-

maan monenlaisia tekniikoita. Tärkeää on lasten tuotosten esille laittaminen ja niiden tarkastelemi-

nen yhdessä ja erikseen jokaisen lapsen kanssa. Käsityöllisessä toiminnassa ja ilmaisussa lapsille an-

netaan mahdollisuuksia toteuttaa itseään. He pääsevät tutustumaan erilaisiin materiaaleihin ja me-

netelmiin. Tärkeää on antaa lapselle mahdollisuus myös vapaaseen tekemiseen ilman aikuisen varsi-

naista ohjausta, jotta lapsi uskaltaa käyttää eri välineitä, tekniikoita ja materiaaleja sekä samalla op-

pii myös itse suunnittelemaan, tekemään ja onnistumaan. 
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Sanallista ja kehollista ilmaisua toteutetaan lasten kanssa leikeissä koko ajan sekä arjen touhuissa. 

Ohjattua ilmaisua toteutetaan erilaisin näytelmin sekä tanssin, musiikin ja leikin avulla. Lapset saa-

vat olla itse suunnittelemassa ja toteuttamassa erilasia toimintoja. 

 

18.3. Minä ja meidän yhteisömme 
 

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perintei-

den, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toi-

mia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoi-

suutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhtei-

sön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa voidaan 

käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia media-

sisältöjä sekä vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppi-

misen alue tukee erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä 

ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 

 

Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä tai 

lapsia askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän 

erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä käsitellään 

lasten kanssa niin, että he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten kanssa pohditaan 

myös ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita. 

 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat ensisijaisesti lapsi-

ryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katso-

musten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia koh-

taan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa 

tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katso-

muksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten 

pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä as-

karruttavia elämänkysymyksiä. 
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Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja 

arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten 

 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa 

historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten kasvuympä-

ristöjen moninaisuutta. 

 

Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon läh-

teitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voi-

daan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen 

aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla. 

 

Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankohtaisia 

asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkastelun 

kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus. Tavoitteena on kasvat-

taa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia. 

 

Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa 

suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuo-

denajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi raken-

taa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta. 

 

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti 

ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuotta-

mista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen toden-

mukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriitti-

syyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. 

Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtä-

mällä tai draaman keinoin. 
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Lasten kanssa mietitään yhdessä sääntöjä, jotta kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olo hoitopäivän ai-

kana. Oikeaa ja väärää harjoitellaan päivittäin eri tilanteissa. Eettisissä kysymyksissä kuunnellaan 

lapsia ja pohditaan heidän kanssaan mieltä askarruttavia kysymyksiä. 

 

Seurakunta tukee varhaiskasvatustoimintaa järjestämällä tunnustuksellista katsomuskasvatusta. 

Vanhemmilla on mahdollisuus valita, osallistuuko lapsi tähän seurakunnan järjestämään toimintaan 

tai vaihtoehtoisesti varhaiskasvatuksen järjestämään tunnustuksettomaan, sisällöltään vastaavaan 

toimintaan. 

 

Lähiyhteisön menneisyyttä tutkitaan lasten kanssa erilaisilla tavoilla. Tietoa voi hakea mm. kirjoista, 

netistä, vanhoista esineistä ja valokuvista. Lasten kanssa voidaan tutustua lähiympäristön vanhoihin 

rakennuksiin ja muihin vanhoihin paikkoihin. Lapsille opetetaan perinteisiä leikkejä ja lauluja. 

 

Ajankohtaiset asiat ovat paljon esillä varhaiskasvatuksessa ja niistä keskustellaan lasten kanssa. Yh-

dessä pohditaan ja selvitetään, mitkä asiat lapsia kiinnostavat ja mietityttävät milläkin hetkellä. 

 

Mediakasvatuksen välineinä käytetään televisiota, lehtiä, kirjoja, tietokoneita, älypuhelimia, tablet-

teja ja näihin liittyviä mediasisältöjä ja sovelluksia. Lapsille annetaan mahdollisuus tutustua näihin ja 

yhdessä aikuisen kanssa pohtia median tuottamaa tietoa. Mediakasvatukseen kuuluu myös tutustu-

minen ja osallistuminen kuvataiteeseen, esittävään taiteeseen ja esimerkiksi kirjaston tarjoamiin 

palveluihin. 

 

18.4. Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristö-

ään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus 

tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matema-

tiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimis-

ympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtä-

mään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä 

asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa. 
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Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri 

vaiheissa oleville lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikin-

omaisen toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja lähiym-

päristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja muutoksiin. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan 

matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi kehollisesti tai eri välinei-

den ja kuvien avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asi-

oita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. Lapsia kannustetaan myös 

oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen 

etsimisessä. 

 

Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja 

lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäris-

töstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujo-

notaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla. Lasten kanssa kokeillaan 

mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri väli-

neiden avulla. 

 

Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan 

kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjes-

tetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi 

vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. 

 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ym-

päristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottu-

vuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Lähi-

luonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä. 

 

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhais-

kasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja 

hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. 

Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri 

kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa 
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opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja 

rauhoittumisen paikka. 

 

Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edistetään 

kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön 

taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun 

liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, ta-

varoiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota teko-

jen vaikutuksiin. 

 

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työta-

paan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkai-

suja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätel-

miä. 

 

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin lait-

teisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen 

käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri ma-

teriaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkai-

suja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten omakohtaisten koke-

musten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa. Toimin-

nassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden toi-

mintaperiaatteita. 

 

Varhaiskasvatuksessa lapset pääsevät käyttämään matemaattista ajattelua päivittäin. Vertailuja, 

luokitteluja, järjestykseen laittamista harjoitellaan leikin keinoin sekä opetustilanteissa yhdessä. 

Lasten kanssa opetellaan myös numeroita ja lukusanoja eri välineitä käyttäen. Erilaiset rakentelusar-

jat ja -lelut ovat esillä koko ajan. Niiden avulla lapsi voi itse sekä ohjatusti tutkia erilaisia kappaleita 

ja muotoja. Vuorokauden- ja vuodenaikoja harjoitellaan yhdessä sekä seurataan ja pohditaan mitä 

ympäristössä ja luonnossa tapahtuu. 
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Lasten kanssa tehdään retkiä lähimaastoon ja luontoa tutkitaan vuodenaikojen mukaan. Lasten 

kanssa tutkitaan eri kasvi- ja eläinlajeja ja etsitään niistä tarkempaa tietoa mm. kirjoista ja netistä. 

Lapsia opetetaan kunnioittamaan luontoa. 

 

Teknologia-asioita pohditaan lasten kanssa ja heille annetaan mahdollisuus itse ratkaista miten asiat 

ja laitteet toimivat. Lapsilla on halu tutkia ja selvittää asioita, joten kannustetaan heitä siihen. 

 

18.5. Kasvan, liikun ja kehityn 
 

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja 

turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja 

hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien 

kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-

alaista osaamista. 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikun-

nan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun liik-

kumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoi-

seen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, ja lapsilähtöistä, 

monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehi-

tykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuu-

deltaan eritasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikunta-

tuokioita. Ryhmässä liikkuminen kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja itsesäätely-

taitoja. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyössä huoltajien kanssa 

lapsia innostetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa. 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perus-

taitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään eri aisteja 

sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan innostavia välineitä. Lasten liikkumisen tulee 

vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada kokemuksia yk-

sin, parin ja ryhmän kanssa liikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksia erilaisista 

liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja 
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tulee hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä ta-

poja ulkoilla. 

 

Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja moto-

riselle oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on tär-

keää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt niin, 

että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden tulee olla las-

ten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lii-

kuntavälineiden turvallisuus. 

 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea 

monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoli-

seen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä opetellen 

ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutkimalla tu-

tustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta 

keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. 

 

Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. 

Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan. Lasten 

kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja ter-

veydelle. Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. Näitä voivat 

olla muun muassa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Varhaiskasvatuksessa harjoitel-

laan lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on 

tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvalli-

sesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

 

Kalajoen kaupungin kouluissa toteutetaan Liikkuvaa koulua, joka ulottuu myös varhaiskasvatuk-

seen. Liikkuvan koulun ideana on, että lapset osallistuvat ja liikkuvat omaehtoisesti, mutta osallistu-

vat myös yhteisiin liikuntatuokioihin. Liikuntatuokiota on viikoittain ja niissä liikutaan monipuoli-

sesti eri tavoin ja opetellaan uusia taitoja. Sisällä lapsille on järjestetty erilaisia liikuntaleikkiväli-

neitä, joita lapset voivat vapaasti käyttää ja saavat myös siten uusia kokemuksia liikunnasta ja 
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oppivat uusia taitoja. Liikuntaan voi käyttää myös koulun salia, urheilukenttää, metsää sekä talvella 

luistella, hiihtää ja liikkua ohjatusti luonnossa ja ulkona. 

 

Lapsia kannustetaan tutustumaan ruokaan monella tavalla. Lapset saavat tutkia ruokaa kaikilla eri 

aisteilla ja mahdollisuuksien mukaan sitä valmistamalla. Hyviä ruokailu -ja pöytätapoja harjoitellaan 

syömällä yhdessä. 

 

Terveyskasvatus alkaa heti, kun lapsi saapuu varhaiskasvatukseen. Käsien pesuun kiinnitetään eri-

tyistä huomioita. Terveyteen liittyviä asioita toteutetaan päivän aikana monessa toiminnassa, mutta 

sen lisäksi niiden tärkeydestä keskustellaan yhdessä lasten kanssa. 

 

Turvallisuuteen liittyviä asioita harjoitellaan myös päivittäin. Sisällä ja ulkona on turvallisuutta kos-

kevia sääntöjä, joista jutellaan lasten kanssa ja pohditaan, miksi niitä tulee olla ja miksi ne ovat tär-

keitä meille. Liikkumista ja liikennesääntöjä harjoitellaan myös lähiliikenteessä. 
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19. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan koske-

van jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat 

ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhais-

kasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. 

 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lap-

sen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Viittomakieltä käyttävälle lapselle voi-

daan antaa varhaiskasvatusta viittomakielellä. Varhaiskasvatusta voidaan antaa myös romanikielellä. 

Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaaranna varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tällöin tulee huolehtia myös lasten äidinkie-

lenä olevan suomen/ruotsin kielen taidon kehittymisen tukemisesta. Henkilöstön, huoltajien ja eri 

kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä edistetään lasten ja perheiden kulttuuriperinteen jatku-

mista ja tuetaan lasten mahdollisuutta ilmentää omia kulttuuritaustojaan. Kaksi- ja monikielisissä ym-

päristöissä lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen. 

 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä 

kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehittymistä 

edistetään tavoitteellisesti kielellisten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyk-

sistä lähtien. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan 

mahdollisuuksia käyttää ja omaksua suomea/ruotsia toisena kielenä. Suomen/ruotsin kielen omaksu-

misen lähtökohtana on arkielämän konkreettinen kieli ja sen ilmaisuvaranto. Kielen ymmärtämis- ja 

tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Lapsi saa valmiuksia havaintojen tekemiseen sekä 

oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen ja itselleen sopivalla ta-

valla. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomen/ruotsin kieleen vasta tullessaan var-

haiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tukee lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Huoltajille 

kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. Huoltajien 

kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista, monikielisten ja -kulttuuristen 

identiteettien muodostumisesta sekä äidinkielen tai –kielten kehityksen vaiheista ja merkityksestä. 
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Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkiel-

tään tai omia äidinkieliään. Oma äidinkieli sekä suomen/ruotsin oppiminen toisena kielenä rakentavat 

pohjaa lasten toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle. Vastuu lasten oman äidinkielen tai omien äi-

dinkielien ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Tarvittaessa huolta-

jien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen ymmär-

rys. 
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20. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tar-

vitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmu-

kaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Riittävän aikaisella ja oikein 

kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan eh-

käistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteute-

taan inkluusion periaatteiden mukaisesti. 

 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tar-

peet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisölli-

sistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jo-

kainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja 

antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan 

kehittymistä. 

 

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteis-

työ lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhais-

kasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuulu-

vat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiantuntijat osallistuvat tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin. 

 

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, 

tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. 

 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki 

annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryh-

mässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä. 
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Tukea voidaan antaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä 

tavalla. Avoimessa varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsul-

taatiota lapsen tuen järjestämisessä. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siir-

tyy päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea. 

 

Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen lähtee varhaiskasvatuksesta, jota täydentää erityiskasvatus. 

Kalajoella toimii kiertävä sekä- yksi ryhmässä toimiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Riittävän 

varhaisella tuella edistetään lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia. Tuen tarpeen arvi-

ointi lähtee lasta hoitavan henkilöstön havainnoista lapsesta, jonka pohjalta otetaan yhteys varhais-

kasvatuksen erityisopettajaan. Vanhemmilta saadun luvan jälkeen varhaiskasvatuksen erityisopet-

taja havainnoi lasta hoitopäivän aikana. Yksilöllisen tuen tarpeen arvioimista varten voidaan saada 

lähete eri terapeuteille lastenneuvolasta tai varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. 

 

Lapsen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeässä osassa vanhempien kanssa tehtävä yhteis-

työ. Tavoitteena on yhteinen positiivinen sitoutuminen lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen. 

Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lapsen yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja 

vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Monialainen yhteistyöryhmä määrittelee lapsen tuen tar-

peet, asettaa tavoitteet, keinot ja vastuut lasta tukevalle toiminnalle. Lapsen kasvua ja kehitystä tu-

kevaan toimintaan osallistuu eri tahoja, kuten eri alojen terapeutit, sosiaalityöntekijä, psykologi 

sekä lähiaikuinen varhaiskasvatuksesta. 4-vuotiaille lapsille tehdään vanhempien, varhaiskasvatuk-

sen ja neuvolan yhteistyönä Lene-arvio eli leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio. Neuvola toimit-

taa palautteen siitä vanhempien luvalla varhaiskasvatuspaikkaan. 

 

Lapsen tarvitsema tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaan lapsen omassa 

hoitopaikassa. Yleinen tuki järjestetään varhaiskasvatuksen ryhmissä pedagogisin keinoin. Näitä kei-

noja ovat mm. lapsikohtainen yksilöllinen ohjaaminen, apuvälineiden käyttö sekä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan ohjaava tuki. Tehostetussa tuessa monialainen työryhmä on määritellyt lapsen 

tarvitseman tuen muodot. Erityistä tukea järjestetään, jos lapsen tarvitsema tuen määrä on kokoai-

kaista ja jatkuvaa. Tukea toteutetaan pedagogisin-, rakenteellisin- ja hyvinvointia tukevin järjeste-

lyin. 

 

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
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21. Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana 
 

Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen lapsi saa 

oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Huoltajan kanssa tehtävän 

yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös mui-

den lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvo-

lasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tar-

koituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä. 

 

Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta ja tuen keskeisistä periaatteista. Hä-

nen kanssaan sovitaan lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu 

yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. 

 

Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henki-

löstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsitte-

lystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Lapsen tuen tavoitteet voidaan 

saavuttaa parhaiten silloin, kun kaikki osapuolet osallistuvat yhteistyöhön. Varhaiskasvatuksessa lapsi 

saa tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, vaikka huoltajat eivät sitoutuisi-

kaan yhteistyöhön. 

 

Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia 

lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen 

kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puut-

tumista. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtä-

essä tulee noudattaa tietojen antoa ja salassapitoa koskevia säännöksiä. 

 

Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja sairaa-

lan tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuvuus lapsen 

kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden 

säilymiseen. 
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Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. Päätös pidennetyn 

oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen 

huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä sei-

koista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja toteuttamisen vaihtoehdoista määrä-

tään Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 

 

Tiedonsiirron tavoitteena on turvata lapsen edun mukaisen varhaiskasvatuksen toteutuminen. Var-

haiskasvatuslain mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoi-

menpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden 

estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuotta-

jalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kan-

nalta välttämättömiä. 

 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskeva säännös koskee myös tilanteita, joissa lapsi siirtyy kunnan 

tai yksityisen palveluntuottajan järjestämästä varhaiskasvatuksesta toisen kunnan tai palveluntuotta-

jan järjestämään varhaiskasvatukseen tai joissa varhaiskasvatuksesta siirrytään esiopetukseen tai pe-

rusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. Lapsen varhaiskasvatuksen 

järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä. 

 

Kaikissa lapsen kasvun ja oppimisen tuen asioissa tehdään yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa, 

jollei sille ole ilmeistä estettä. Huoltajille tiedotetaan aina lapsen tuen tarpeesta ja hänelle annetta-

vasta tuesta. Lapsen asiat etenevät vasta, kun lapsen ja huoltajan kanssa on keskusteltu. Muut lap-

sen kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvat tahot vastaavat omista tuen muodoistaan, mutta 

tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Siirtymävaiheissa tuen 

jatkumisesta huolehditaan järjestämällä siirtopalaveri. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja muut 

asiakirjat siirtyvät uuteen varhaiskasvatuspaikkaan vanhempien luvalla. 
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22. Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 
 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. 

Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin kuuluvat muun 

muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja oppimisympäristö-

jen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia 

lapsia. 

 

Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen tuen muoto tai järjeste-

lyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Osa lapsista tar-

vitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan täydentävinä. 

 

Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan antaa tukea monin tavoin. Varhaiskasvatuksen työtapoja ja op-

pimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuki voi sisältää pedagogisia, 

rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Pedagogisia järjestelyjä ovat esimerkiksi erityis-

lastentarhanopettajan konsultoiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtainen ohjaaminen, tulkitsemis- ja 

avustamispalvelut sekä erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Lapsen tu-

keen voi myös kuulua viittomien ja kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Raken-

teellisia järjestelyjä ovat muun muassa ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön mitoituk-

seen tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat esimerkiksi sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio. 

 

Kun tuen tarve johtuu lapsen vaikeasta vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymästä tai sosioemo-

tionaaliseen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta, tarvitsee lapsi yleensä kokoaikaista, jatkuvaa ja yk-

silöllistä tukea. Tällöin lapsella on usealla kehityksen osa-alueella haasteita tai jollakin alueella erittäin 

suuri tuen tarve. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki vertaisryhmässä edellyttää suunnitelmallisuutta, 

erityisosaamista sekä mahdollisesti erilaisia järjestelyjä tai apuvälineitä. Lapsi tarvitsee apua ryhmässä 

toimimiseen, toiminnallista eriyttämistä sekä aikaa perustaitojen harjoitteluun. Tällöin tuki voi edellyt-

tää henkilöstön erityispedagogisen tai sairaanhoidollisen osaamisen vahvistamista tai monialaista yh-

teistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. 
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Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, dokumentointia ja 

arviointia lapsen tuen tarpeista ja toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä. Ensimmäiseksi tarkas-

tellaan käytössä olevia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tar-

kastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia peda-

gogisia ratkaisuja. Arvioinnin ja sen pohjalta tapahtuvan tuen suunnittelun on hyvä perustua riittävän 

monialaiseen asiantuntemukseen. 

 

Ensisijainen keino puuttua lapsen tuen tarpeisiin on aikuisen tuen lisääminen. Pedagogisen havain-

noinnin avulla kasvattaja pyrkii löytämään ne lapset, jotka tarvitsevat tukea. Kasvattajan havaittua 

lapsen kasvussa ja kehityksessä haasteita, hän kokeilee erilaisia pedagogisia ratkaisuja lapsen kas-

vun ja kehityksen tueksi. Käytännössä tämä tarkoittaa materiaalien, menetelmien, ajankäytön ja 

oppimisympäristön muokkaamista lapsen tarpeisiin sopiviksi. Tarvittaessa tuen suunnittelussa, to-

teuttamisessa ja arvioinnissa tehdään monialaista yhteistyötä. 
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23. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana 
 

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työn-

jako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa lastentar-

hanopettaja ja/tai erityislastentarhanopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan 

kanssa. Huoltajan ja lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa tuetaan. Lapsen mie-

lipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa (osio Lapsen varhais-

kasvatussuunnitelma). 

 

Tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Annetun tuen 

vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti, ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan. Toimin-

nan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta vastaavaksi. Suunni-

telmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve arvioidaan aina lap-

sen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 

 

Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa tulee kir-

jata osiossa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma kuvatun lisäksi seuraavat asiat: 

 

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut 

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

• henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut 

• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaami-

nen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö 

• tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö 

 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

• yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa 

• lapsen tuen toteuttamisen vastuut 

• erityisasiantuntijoiden, kuten erityislastentarhanopettajan palvelujen käyttö 

• sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio 

• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut 
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Tuen seuranta ja arviointi 

• tavoitteiden toteutumisen seuranta 

• tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä muita monialaisen yhteistyön toimijoita on tarvittaessa mu-

kana lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa. Vasuun kirjataan tuen perusteet ja pedagogiset raken-

teelliset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi. 
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24. Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityk-

sen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten var-

haiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä 

tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestäjä-, yk-

sikkö- ja yksilötason näkökulmista. 

 

Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhal-

lintaa koskevissa asioissa. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen kehittämistä pai-

kallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Arviointitietoja voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä 

vertailuissa. Ulkopuolista arviointia voidaan järjestää myös muiden tahojen suorittamana tai kansain-

välisenä arviointina. 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden to-

teutumista eri toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää järjestäjä- ja yksikkötason 

arvioinnissa käytettävistä menettelytavoista. On tärkeää, että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä 

varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laa-

dusta. Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on keskeinen osa 

varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestet-

tävä mahdollisuus säännöllisesti osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin. 

 

Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskasva-

tuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla muun muassa henkilös-

tön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö 

tai oppimisympäristöt. 

 

Yksilötason arviointi perustuu varhaiskasvatuslakiin ja tarkoittaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien 

toteutumisen arviointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on tärkeää arvioida aina 

ennen sen laatimista tai päivittämistä. Arvioinnin yhteydessä lapsi, huoltaja ja henkilöstö pohtivat 

omalta osaltaan, miten yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet ja sopimukset on huomioitu ja miten ne 

ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi on 
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myös osa lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Tätä arviointitehtävää kuvataan tarkemmin osioissa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja Lapsen kehityk-

sen ja oppimisen tuki. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa. 

Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vähintään kerran vuodessa tai aina kun siihen 

on lapsen tarpeista johtuva syy vanhempien kanssa käytävissä kasvatuskeskusteluissa. Palautetta 

saadaan asiakastyytyväisyyskyselyillä, kasvatuskeskusteluissa sekä päivittäisissä kohtaamisissa las-

ten ja vanhempien kanssa. Palautteen ja keskustelujen pohjalta toimintaa kehitetään yhdessä sovit-

tujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Henkilöstön kanssa käytyjen kehityskeskustelujen avulla pidetään yllä ammatillista osaamista ja var-

haiskasvatuksen laatua. Henkilöstölle järjestetään mahdollisuus osallistua erilaisiin ammattitaitoa 

vahvistaviin koulutuksiin ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteisiin kehittämispäiviin. Yhteisissä henki-

löstöpalavereissa kehitetään omaa, ryhmän ja koko varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Ka-

lajoen kaupungissa toimivat myös pedagogiset iltapäivät päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien 

henkilökunnalle keväästä 2019 lähtien. Pedagogisissa iltapäivissä keskustellaan valitun teeman poh-

jalta varhaiskasvatuksen toimintatavoista, jaetaan ideoita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja mahdolli-

siin ongelmakohtiin. Perhepäivähoitajien pedagogisen toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittä-

mistä varten on perustettu perhepäivähoidon tiimit. Tiimit kokoontuvat kerran kuukaudessa. Sekä 

pedagogisten iltapäivien, että perhepäivähoidon tiimitapaamisten tarkoituksena on kehittää omaa 

varhaiskasvatustoimintaa ja tukea jokaisen ammatillista osaamista. 
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