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1. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, 

arviointi ja kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. 

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa avointa 

varhaiskasvatustoimintaa ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä 

perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida 

ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja 

koskevaksi (päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta) tai kullekin 

toimintamuodolle erikseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi sopia järjestäjärajat ylittävästä 

yhteistyöstä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. 

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee 

varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon 

paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä 

varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat 

voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen 

tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä. 

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. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä 

lapsille annetaan mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja 

kehittämiseen. 

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

edustajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Paikallista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman erikseen suomenkielistä, 

ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta 

varten. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä 

osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Paikallisen varhaiskasvatuksen arvioinnissa 

voidaan hyödyntää kansallista varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaa sekä Kansallisen 

koulutuksen arviointikeskuksen arviointimateriaalia ja laadun indikaattoreita. Arviointia käsitellään 

tarkemmin osiossa Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Opetushallitus on antanut määräyksenä normipohjaiset 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka otettiin käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatuslakiin 

pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät varhaiskasvatuksen 
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suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa 

painottuu erityisesti pedagogiikka. Perusteet muodostavat sisällöllisen jatkumon esi- ja 

perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa, jolloin mahdollistuu lapsen eheä oppimisen polku. 

Laihialla varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kuntakohtaisena ja se koskee koko 

varhaiskasvatuksen kenttää, joissa varhaiskasvatusta toteutetaan; päiväkodit, perhepäivähoito (ja 

ryhmäperhepäivähoito), avoin varhaiskasvatustoiminta (leikkitoiminta) sekä yksityinen 

varhaiskasvatus. Lisäksi jokainen varhaiskasvatusryhmä laatii oman ryhmäkohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelmansa. Esiopetuksen oppilaat kuuluvat varhaiskasvatuksen piiriin 

esiopetusajan ylittävän ajan jälkeen (yli 4 h päivässä) ja Laihian kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelma koskee myös tätä aikaa. 

Laihian varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään suomenkielisenä. Valtakunnalliset 

varhaiskasvatuksen perusteet löytyvät ruotsinkielisenä opetushallituksen verkkosivuilta 

(www.oph.fi). Englannin kielisen version voi ostaa verkkokaupasta (www.ellibs.com). Laihian 

paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma käännetään ruotsiksi tai englanniksi tarvittaessa. Laihian 

varhaiskasvatussuunnitelma on nähtävänä Laihian kunnan verkkosivuilla. Lisäksi 

varhaiskasvatussuunnitelma voidaan lähettää perheille Daisynet -sovelluksen kautta. Paperiset 

versiot Laihian varhaiskasvatussuunnitelmasta löytyvät varhaiskasvatuksen toimipisteistä, 

varhaiskasvatuksen johtajalta, päiväkodin johtajilta, perhepäivähoidonohjaajalta sekä 

varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. 

Laihian varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun on osallistunut osa varhaiskasvatuksen 

henkilökunnasta. Työryhmissä on ollut mukana päiväkotien henkilöstöä (varhaiskasvatuksen 

opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia) sekä perhepäivähoidon henkilöstöä. Lisäksi 

valmistelussa ovat mukana olleet varhaiskasvatuksen johtaja, päiväkodin johtaja, 

perhepäivähoidonohjaaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Valmista 

varhaiskasvatussuunnitelman tekstiä on annettu / lähetetty ryhmiin sekä perhepäivähoitajille 

luettavaksi ja kommentoitavaksi. Kommenttien perusteella Laihian varhaiskasvatussuunnitelman 

tekstiä on pyritty muokkaamaan. Jokaisella varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvalla on 

varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin aikana ollut mahdollisuus osallistua suunnitelman 

laatimiseen ja kommentointiin.  Huoltajille on suunnitelmaprosessin alussa lähetetty kysely, jossa 

on kysytty varhaiskasvatuksen tehtäviä, tavoitteita ja arvoja. Kyselyssä huoltajat saivat kertoa 

myös, millaiset asiat tekevät varhaiskasvatuksesta lapselle hyvän paikan kasvaa, kehittyä ja oppia. 

Lisäksi heiltä kysyttiin vielä tapoja, joilla huoltajat ja lapset voisivat osallistua varhaiskasvatuksen 

toiminnan suunnitteluun. Huoltajilta saadut vastaukset koottiin yhteen ja tietoja on hyödynnetty 

Laihian varhaiskasvatussuunnitelman kirjoittamisessa. Saatuja tietoja voidaan käyttää myös 

ryhmien toimintaa suunniteltaessa. Kyselyssä myös pyydettiin huoltajia kysymään lasten 

mielipidettä siitä miten lapset voisivat osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Saatuja 

vastauksia on hyödynnetty Laihian paikallisten osuuksien muokkaamisessa. 

Jatkossa huoltajilla tulee olemaan mahdollisuus osallistua Laihian paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman arviointiin sekä kehittämiseen vuosittaisten kyselyiden kautta. 

Lasten rooli Laihian varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnissa ja kehittämisessä tapahtuu 

kuuntelemalla ja havainnoimalla lapsia ja heidän toiveitaan ja tarpeitaan jatkuvasti sekä keräämällä 

heiltä palautetta erilaisten projektien tai toimintahetkien jälkeen. Henkilöstön osallistuminen 

arviointiin ja kehittämiseen tapahtuu luvussa "Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

varhaiskasvatuksessa" kuvatulla tavalla. 

Yhteistyö esiopetuksen, perusopetuksen, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden sekä muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa on toteutettu varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kyselyn 

avulla sekä erilaisten yhteistyöpalavereiden kautta. Näissä palavereissa on tuotu esille uuden 

varhaiskasvatussuunnitelman tuomat velvoitteet sekä sen aiheuttamat muutokset 

varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Yhteistyötahojen kanssa on kartoitettu erilaisia yhteistyön 

muotoja ja tapoja. Näkökulmana yhteistyössä on lapsen etu ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

Laihian paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa yhteistyötä eri tahojen kanssa on kuvattu 

tarkemmin Toimintakulttuuri -luvussa. Suunnitelmaprosessin myötä esimerkiksi yhteistyö on 

tiivistynyt ja selkiytynyt, yhteistyölle on luotu uusia foorumeita ja toimijoiden ymmärrys toistensa 

http://www.oph.fi/
http://www.ellibs.com/
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työstä on lisääntynyt. Lisäksi on perustettu monialainen (mukana sivistys ja kasvatus, sosiaali- ja 

terveystoimet, tarvittaessa eri alojen terapeutit) Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevä työryhmä, 

joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyötahoilta saadun palautteen perusteella myös 

siirtymävaiheista pyritään tekemään sujuvampia erillisen tiedonsiirtolomakkeen avulla. Jo 

ennestään Laihialla toimii erilaisia yhteistyöfoorumeita, kuten Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä 

ja Lastensuojelun työryhmä. Näissä yhteistyömuodoissa on mukana varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muuta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. 

Lisäksi Laihialla kokoontuu Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä, jossa mukana 

varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen edustajia. 

Laihian varhaiskasvatussuunnitelmaa on tehty yhteishankkeella "Kyrönmaan hedelmä" yhdessä 

Isonkyrön kunnan kanssa. Molempien kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia on työstetty yhdessä ja 

näin saatu laajempaa näkökulmaa. Hankkeeseen on kuulunut molempien kuntien yhteisiä 

koulutuksia varhaiskasvatus työn tueksi. Koulutuksia on toteuttanut VAKK/VAMIA. 

Osa Laihian varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on osallistunut Opetushallituksen ja 

Aluehallintoviraston koulutuksiin uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja tuonut sieltä 

tietoa muulle henkilöstölle. 
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2. Paikalliset erityispiirteet ja 

varhaiskasvatuksen järjestämisen tavat 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihian paikallinen osuus perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 

lakeihin ja asetuksiin. Paikallisilla suunnitelmilla voidaan tarkentaa valtakunnallisia perusteita, 

mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

edellyttämää tavoitetta tai sisältöä. Laihian paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa kirjoitettaessa 

on pyritty huomioimaan eri toimintamuotojen erityispiirteet. Kasvattajien tulee kuitenkin edelleen 

huomioida oman varhaiskasvatusryhmänsä erityispiirteet sekä lasten ikä 

varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttaessaan. 

Laihian varhaiskasvatussuunnitelmaa kirjoitettaessa on tutustuttu Laihian kunnan laatimaan 

Lastensuojelulain mukaiseen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Siinä varhaiskasvatusta 

koskeviksi strategisiksi tavoitteiksi on määritelty erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, 

varhaisen puuttumisen lisääminen varhaiskasvatuksessa, lasten kielellisten ongelmien varhainen 

tukeminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy. Laihian varhaiskasvatussuunnitelmassa nämä 

tavoitteet näkyvät erityisesti luvussa Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki; paikallisessa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään, että Laihialla otetaan käyttöön kolmiportainen tuki. 

Näin otetaan samalla huomioon myös esi- ja perusopetuksessa käytössä oleva kolmiportainen tuki 

ja mahdollistetaan lapsen eheä oppimisen polku. Päätös kolmiportaisesta tuesta myös lisää 

varhaista puuttumista sekä lasten kielellisten ongelmien varhaista tukemista. Laihian 

varhaiskasvatuksen Kiusaamisen vastainen suunnitelma valmistuu syksyllä 2019. 

Laihian kotouttamisohjelman mukaan maahanmuuttajien alle esikouluikäisillä lapsilla on oikeus 

varhaiskasvatukseen. Lisäksi ohjelmassa todetaan, että varhaiskasvatus toimii luontaisena 

kielikylpynä, jolloin varhaiskasvatus on oleellinen osa lapsen koutoutumista ja kielen omaksumista. 

Ryhmässä arkisissa toimissa tapahtuvan oppimisen lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi 

tukea lapsen suomen kielen oppimista tarpeen mukaan yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Toistaiseksi 

Laihialla ei ole varhaiskasvatuksessa omaa S2 -opetussuunnitelmaa. 
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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 päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan 

kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista 

nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa 

sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. 

Suunnitelmaa tarkennetaan lapsen tarpeiden mukaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin sisältyy eri vaiheita. Prosessiin osallistuvat lapsen 

opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa. 

Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa 

varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista 

voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden 

toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta voidaan 

käyttää perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja 

oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot.  

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 ryhmässä toimimisesta otetaan 

huomioon suunnitelmassa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeä tuntea lapsen osaaminen, vahvuudet, 

kiinnostuksen 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 (osio Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana). Jos lapsella on jokin 

pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa laaditaan hänelle terveydenhuollossa 

lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ovat 

välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, kirjataan ne lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa sovitaan 

paikallisesti. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, tuen riittävyyttä ja 

tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. 

Suunnitelma on kuitenkin tarkistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Aloite 

suunnitelman tarkistamiseksi voi tulla lapsen kanssa työskenteleviltä henkilöiltä tai lapsen 

huoltajalta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioitaessa arviointi kohdistuu erityisesti 

toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

• lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet 

• lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden 

toteuttamiseksi sekä toteutumisen arviointi 

• lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki (osio Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki) 
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• mahdollinen suunnitelma lääkehoidoista  

• lasten, henkilöstön ja huoltajien yhdessä sopimat asiat 

• suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat 

• tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan 

seuraavan kerran. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen 

varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden 

toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 

saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset 

tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta 

välttämättömiä. Tiedonsiirron tavoitteena 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 

palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen tai joissa varhaiskasvatuksesta siirrytään 

esiopetukseen tai perusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. 

Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.  

 

 

 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Varhaiskasvatuslaki määrää, että jokaiselle lapselle on tehtävä henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen opettajilla on vastuu siitä, että 

varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaikille lapsille. Ryhmäperhepäivähoidossa vastuu on 

varhaiskasvatuksen johtajalla ja perhepäivähoidossa perhepäivähoidonohjaajalla. 

Varhaiskasvatuksen johtaja on vastuussa myös, että yksityisessä varhauskasvatuksessa olevien 

lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan määräaikaan mennessä. Ryhmän koko henkilöstö 

osallistuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja arviointiin. Laihialla on sovittu, että 
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lasten varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut eli vasukeskustelut voi päiväkodissa käydä myös 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmat laatii ja keskustelut käy perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatuksen 

johtaja (ryhmäperhepäivähoito) ja perhepäivähoidonohjaaja tukevat hoitajia suunnitelmien 

laatimisessa. Myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan tukea on mahdollista saada, mikäli lapsi 

tarvitsee tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Syksyllä varhaiskasvatuksessa aloittaville tai 

sen piirissä jo oleville lapsille varhaiskasvatussuunnitelma tulee tehdä syyskuun aikana, sillä 

lasten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteella laaditaan koko ryhmän 

varhaiskasvatussuunnitelma. Kesken toimintakauden varhaiskasvatuksessa aloittavalle 

lapselle varhaiskasvatussuunnitelma tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa aloittamisesta. 

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat muodostavat oleellisen osan pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa. Onkin tärkeää, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelmista tulee työkaluja, jotka 

ovat jatkuvassa käytössä. Samalla lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita 

arvioidaan; onko tavoitteet toteutuneet käytännön arjessa ja miten. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmiin on kirjattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi 

lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla. Kun tavoitteita kirjataan, mietitään 

samalla myös pedagogiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Huoltajien kanssa käytävissä 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa tavoitteiden toteutumista arvioidaan; mikä on 

onnistunut / mitä voisi tehdä toisin. Pedagogisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa 

merkittävässä roolissa ovat arjen havainnot ja dokumentit lasten toiminnasta, ajatuksista ja 

oppimisesta. Dokumenttien avulla mietitään myös uusia suuntaviivoja. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on lain mukaan selvitettävä ja otettava huomioon myös 

lapsen mielipide. Lapsen toimintaa, ajatuksia ja oppimista havainnoimalla ja dokumentoimalla sekä 

lapsen kanssa dokumenteista keskustelemalla saadaan selville heidän mielipiteensä ja 

näkemyksensä. 

Laihialla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa 

vielä toistaiseksi paperisena lomakkeena. Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat 

tehdään Daisynet -sovellukseen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä 

asiakirja, joka tulee säilyttää ryhmässä huolellisesti. Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa säilytetään lukitussa tilassa lapsen varhaiskasvatuksen yksikössä. 

Ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoitolapsen huoltajille annetaan 

varhaiskasvatussuunnitelmasta kopio ja päiväkotilapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

vanhemmat saavat Daisynetistä.  Lapsen siirtyessä esiopetukseen alkuperäiset lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmat arkistoidaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidon osalta 

kunnanvirastossa.  Lapsen siirtyessä toiseen varhaiskasvatusyksikköön tai esiopetukseen, 

täytetään lapsesta tiedonsiirtolomake. Mikäli lapsen varhaiskasvatussuunnitelman siirtyminen 

esiopetukseen on välttämätöntä, suunnitelma kopiodaan esiopetukseen. Esiopetuksen henkilöstö 

huolehtii, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelma siirretään esiopetuksen päätyttyä 

kunnanviraston arkistoon. Mikäli lapsi ei enää osallistu varhaiskasvatukseen (muutto, 

pikkusisaruksen syntymä tai muu syy), siirretään lapsen alkuperäinen varhaiskasvatussuunnitelma 

arkistoon. Alkuperäinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmia täytyy säilyttää arkistossa 10 vuotta. 

Laihialla varhaiskasvatussuunnitelmien arkistointipaikka on Laihian kunnanviraston arkisto. 

Mikäli lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa laaditaan hänelle 

terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Henkilöstön osaaminen lääkehoidon antamisessa 

varmistetaan koulutuksella yhdessä terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Siltä osin kuin 

lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen 

järjestämiseksi, kirjataan ne lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Laihian lasten varhaiskasvatussuunnitelma lomake pohjautuu Opetushallituksen tekemään lasten 

varhaiskasvatussuunnitelman malliin sekä tähän liittyviin ohjeistuksiin. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmalomake löytyy liitteistä. 
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4. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai 

erityiseen katsomukseen perustuva 

varhaiskasvatus 

Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa 

varhaiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja 

toimintaperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 

perustuvaa varhaiskasvatusta. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihtoehtoiseen 

pedagogiikkaan 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 erityistavoitteista ja arvoista. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Toistaiseksi Laihialla ei järjestetä kunnallisena tai yksityisenä varhaiskasvatuksena vaihtoehtoiseen 

pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta. Mikäli Laihian 

kunnassa tulevaisuudessa tällaista varhaiskasvatusta järjestetään, tulee sen järjestämisessä 

noudattaa lakeja, sopimuksia sekä valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Vaihtoehtoista pedagogiikkaa tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta 

toteuttavan tahon on laadittava myös yksikkövasu, jossa pedagogiset erityispiirteet kuvataan 

tarkemmin. 

Laihialla perheiden arvoperusta kuitenkin otetaan huomioon lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 

laadittaessa ja toteutettaessa. Jos lapsiryhmässä on esim. lapsi, joka ei saa osallistua evankelis- 

luterilaiseen seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin, lapselle järjestetään tilanteen mukaan muuta 

toimintaa. Tämä voi tapahtua joko toisessa tilassa tai toisessa ryhmässä. 
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5. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja 

toimintamuodot 

Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin 

kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatus on pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä ja 

paikallisia tarpeita vastaavina aukioloaikoina. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain 

mukaan toteuttaa päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. 

Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 

annettavaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. 

Esiopetuksessa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lain 

oikeuttamalla tavalla. 

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja 

julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hankittaessa varhaiskasvatuspalveluja muilta 

palvelujen tuottajilta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut 

vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Varhaiskasvatuksen 

järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien 

säädösten sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Yksityisen 

palveluntuottajan ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat kunnan toimielin tai sen 

määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. 

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla 

suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Muista kielistä määrätään luvussa 19. 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, 

varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatukseen sovelletaan myös hallintolakia ja 

lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on otettava huomioon myös velvoitteet, jotka 

tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. 

Tällaisia ovat muun muassa yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Euroopan ihmisoikeussopimus, 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, YK:n 

julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

Varhaiskasvatusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Kaikki lapset voivat osallistua 

yhdessä varhaiskasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta 

taustasta riippumatta. 

Kun lapsi tarvitsee kehitykseensä ja hyvinvointiinsa tukea ja saa sosiaali- ja terveydenhuollon 

tukitoimia ja palveluja, tällöin sovelletaan sosiaalihuoltolakia, vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettua lakia, kehitysvammaisten erityishuollosta 

annettua lakia ja terveydenhuoltolakia sekä mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista muualla 

laissa säädetään. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet 

ohjaavat perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, 

toteuttamista ja arviointia. 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

1. edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, 

kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia; 

2. tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja 

koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista; 
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3. toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 

monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4. varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö; 

5. turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät 

vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

6. antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää 

yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää

 ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, 

uskonnollista ja katsomuksellista taustaa; 

7. tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea 

varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

8. kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista 

vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten 

ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 

9. varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin; 

10. toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen 

tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea 

lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus kertoa huoltajille varhaiskasvatuksen tavoitteista 

ja toiminnasta sen eri toimintamuodoissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi 

huoltajille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus osallistua paikallisen ja yksikkökohtaisen 

varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. 

Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen vaihtelee perheiden valinnan, lasten lakisääteisen 

oikeuden ja varhaiskasvatuksen järjestäjän päätöksen mukaan. Tämä tulee ottaa huomioon 

paikallisten suunnitelmien laatimisessa. 

Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen 

ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava 

asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 

olevalle lapselle on tarjottava täysipainoista ravintoa. Ruokailun on oltava tarkoituksenmukaisesti 

järjestetty ja ohjattu. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti 

sitouttamatonta. Varhaiskasvatusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 

Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta 

tarkennetaan luvussa 4. 

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja mitoituksesta 

annettuja säädöksiä. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta 

vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Henkilöstön kelpoisuuksia koskevista 

siirtymäsäännöksistä säädetään varhaiskasvatuslaissa. 

Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät säännökset, 

henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat säännökset sekä lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämistä ohjaavat lait. Lapsia suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta 

häirinnältä suunnitelmallisen ennaltaehkäisemisen sekä välittömän puuttumisen avulla. 

Turvallisuuden edistämisen tulee olla suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua.  

Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja 

kulttuurista, sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta 

vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä velvoittavat 

myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopalveluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen 

tekemistä. 
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Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin 

varhaiskasvatustoiminta. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Varhaiskasvatuslaissa 

määritellään, mitkä lain kohdat koskevat avointa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen 

toimintamuodot eroavat toisistaan. Esimerkiksi oppimisympäristöt, resurssit, henkilöstön koulutus 

ja kelpoisuusvaatimukset, henkilöstörakenne, lapsiryhmien koko sekä lasten ja henkilöstön välinen 

suhdeluku vaihtelevat. Eri toimintamuotojen ominaispiirteet otetaan huomioon paikallista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja tavoitteita täsmennetään toimintamuodoittain. 

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

ominaispiirteistä. Kunnan on järjestettävä ohjausta ja neuvontaa huoltajille tarjolla olevista 

varhaiskasvatuspalveluista. Tarvittaessa huoltajan kanssa keskustellaan siitä, mikä 

varhaiskasvatuksen toimintamuoto ja laajuus vastaavat lapsen tarpeita ja etua.  Neuvontaa ja 

ohjausta annetaan palvelujen piiriin hakeuduttaessa, sekä lapsen jo ollessa 

varhaiskasvatuspalvelujen piirissä. 

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. 

Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen 

huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti 

tarkoituksenmukaisia ja niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen   ja 

ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on 

laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien osaaminen on käytössä sekä vastuut, 

tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Päiväkodeilla tulee olla 

toiminnasta vastaava johtaja. 

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja 

erityisopettajien pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, 

toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja 

kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, 

sosionomit, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat 

toimintaa yhdessä. 

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä järjestetään 

perhepäiväkodissa, joka voi olla yksityiskoti tai muu kodinomainen hoitopaikka. Perhepäivähoitoa 

voidaan järjestää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana tai erityistapauksissa kolmen hoitajan 

yhteisesti toteuttamana 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 varhaiskasvatuksen 

järjestäjän päätösten mukaan. Avointa varhaiskasvatustoimintaa voidaan järjestää esimerkiksi 

leikkipuisto- tai kerhotoimintana. Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Avoin 

varhaiskasvatustoiminta voi tarjota esimerkiksi ulkoilua, leikkiä, taide- tai liikuntakasvatusta. Lisäksi 

avoin varhaiskasvatustoiminta voi tarjota huoltajille ohjattua yhdessäoloa lasten kanssa sekä muita 

sosiaalisia kontakteja. Avoimen toiminnan tulee olla suunniteltua, jotta varhaiskasvatuslain 

tavoitteet voidaan ottaa siinä huomioon. Tavoitteet tulee ottaa sitä kattavammin ja laaja-alaisemmin 

huomioon, mitä säännöllisemmin ja useammin lapset toimintaan osallistuvat. Toiminnan luonteen 

mukaan tietyt tavoitteet voivat painottua muita enemmän. 

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

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

päiväkotitoimintana tai perhepäivähoitona. Vuorohoidossa lasten osallistuminen 

varhaiskasvatukseen on usein epäsäännöllistä. Tämä tulee huomioida pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa.   
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihian kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatuspalvelut siinä laajuudessa ja 

toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Laihian kunta voi järjestää palvelut itse 

tai ostaa varhaiskasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Muilta 

palveluntuottajilta palveluja hankittaessa kunnan tehtävänä on valvoa sitä, että palvelut vastaavat 

sitä tasoa, jota vastaavalta kunnalliselta palvelulta vaaditaan (Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015/580). 

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään vanhempainrahakauden päättymisestä koulun alkamiseen. 

Laihialla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa (sekä 

ryhmäperhepäivähoidossa), leikkitoiminnassa sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 

• Päiväkodin toiminta on ryhmämuotoista. Ryhmät voidaan muodostaa esimerkiksi lasten ikä, 

erityistarpeet tai sisarussuhteet huomioiden. Päiväkodin henkilökunta on moniammatillista: 

päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä 

tarvittaessa avustajia. Pedagoginen vastuu on ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla, mutta 

varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä. 

Päiväkotiryhmässä voi olla enintään 24 yli 3-vuotiasta lasta eli 8 lasta hoitajaa kohden. Alle 3 

-vuotiaita voi olla 4 hoitajaa kohden. 

• Perhepäivähoito on hoitoa ja kasvatusta, jota järjestetään yksityiskodissa tai muussa 

kodinomaisessa paikassa, jota kutsutaan perhepäivähoitokodiksi. Perhepäivähoitoa voidaan 

järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona. Perhepäivähoitaja vastaa oman ryhmänsä 

toiminnasta. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokoaikaista lasta ja yksi 

esiopetusikäinen lapsi mukaan luettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. 

• Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon ja päiväkodin välille sijoittuva hoitomuoto. 

Ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee 2-3 hoitajaa ja lapsiryhmän koko on maksimi 8-

12 lasta. Laihialla toimii sekä kunnallisia että yksityisiä ryhmäperhepäivähoitokoteja. 

Ryhmäperhepäivähoitokodeissa työskentelee perhepäivähoitajia, jotka myös vastaavat 

yksikkönsä toiminnasta. 

• Vuororyhmäperhepäivähoidossa hoitoa järjestetään myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin 

perheiden varausten mukaan. Vuorohoidossa lapsiryhmän koostumus vaihtelee päivittäin. 

• Muut tahot voivat järjestää Laihialla toimintaa varhaiskasvatusikäisille (esim. seurakunnat, 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, urheiluseurat). 

• 1.8.2019 Laihian kunnassa otetaan käyttöön tulosidonnainen palveluseteli, jota voi käyttää 

kunnan hyväksymässä yksityisessä päiväkodissa. 
• Elokuussa 2019 aloittaa toiminnan yksityinen palvelusetelipäiväkoti Touhula Laihia. 

Esiopetusajan jälkeen järjestetään varhaiskasvatusta joko päiväkodeissa tai leikkitoimintana. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Laihian paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

koskevat myös tätä aikaa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi on tuonut mukanaan henkilöstön yhteistä toimintaa: Laihian 

varhaiskasvatussuunnitelmaa on rakennettu pienissä ryhmissä, joissa mukana on ollut henkilöstöä 

jokaisesta toimintamuodosta. Lisäksi yhteistyötä on ollut / on tulevaisuudessa koulutusten 

muodossa. Yhteistyötä eri toimintamuotojen välillä kehitetään. Tarkemmin yhteistyötä on kuvattu 

Toimintakulttuuri -luvussa. 

Varhaiskasvatuslain asettamia yleisiä tavoitteita tulee noudattaa varhaiskasvatuksen 

kaikissa toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuslain kymmenen kohdan mukaan 

varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista 

yhteistyössä huoltajien kanssa ja edistää lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä 

syrjäytymistä. Lisäksi lain mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on toimia lasten osallisuuden ja 

aktiivisen toimijuuden edistäjänä sekä huoltajien kasvatustyön tukijana. 

Varhaiskasvatuksella on useita yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä tehtäviä toteutetaan 

varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa samanlaisin toimintatavoin, lasten ikätaso huomioiden. 

Yhteiskunnallisia tehtäviä on lueteltu alla sekä samalla kuvataan mitä ne tarkoittavat Laihialla 

käytännössä: 
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• tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä hyvinvointia ja oppimista: 

varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen vahvuudet sekä tarvittava kehityksen ja 

oppimisen tuki, mahdollistetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki koko 

varhaiskasvatuskentälle, tuetaan huoltajia heidän kasvatustehtävässään. 

• turvataan lasta kunnioittava toimintatapa: kuunnellaan lasten / huoltajien mielipiteitä, 

henkilöstön ennakkoluuloton suhtautuminen, vahvistetaan positiivista kasvatusta, 

huomioidaan lasten osallisuus pedagogisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 

arvioinnissa. 

• edistetään koulutuksellista tasa-arvoa: taataan subjektiivinen oikeus 

varhaiskasvatukseen 20 h/vko, huomioidaan lapset yksilöllisesti varhaiskasvatuksessa, 

huomioidaan lapsen oikeus osallisuuteen. 

• edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa: sukupuolisensitiivinen kasvatus *. 

• ohjataan eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan: harjoitellaan mm. sosiaalisia 

taitoja, luonnon kunnioittamista jne. 

• mahdollistetaan huoltajien työssäkäynti tai opiskelu: hoitoajat varattavissa huoltajien 

tarpeen mukaan, huomioidaan myös vuorohoidon tarve. 

 
* Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa tavoitteena on luoda kaikille lapsille samat 

mahdollisuudet tekemällä näkyväksi kasvattajien sukupuolten stereotypioihin pohjautuvia arvoja ja 

asenteita. Lapset pyritään kohtaamaan yksilöinä, ei oletetun sukupuolensa edustajina. Tämä 

lähestymistapa antaa lapselle mahdollisuuden ilmentää sukupuoltaan itselleen ominaisella tavalla, 

joka ei välttämättä mahdu perinteisiin sukupuolinormeihin. Sensitiivisyys antaa tilaa lapselle kasvaa 

omaan sukupuoleensa, joka ei aina ole se syntymässä määritelty. Sukupuolisensitiivisyys keskittyy 

siis ennaltaehkäisyyn ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen korjaavan työn ja 

kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän sijasta. (Lähde: Alasaari, N., Katainen, R. 2016. Selvitys 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta varhaiskasvatuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Valtionneuvoston julkaisut.) 
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6. Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun 

ja oppimisen polkua 

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

elinikäiselle oppimiselle. Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman 

elämänkokemuksensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- 

ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Huoltajien 

ja henkilöstön välinen yhteistyö 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 kokonaisuuden. 

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 

vuorovaikutussuhteita henkilöstön ja lasten välillä. 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja 

oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle 

oppimiselle. Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen sekä esi-   ja 

perusopetuksen henkilöstö tuntee koulutusjärjestelmän sekä sen eri vaiheiden keskeiset tavoitteet, 

ominaispiirteet ja käytännöt. 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 

siirtymät 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 aikana koottuja dokumentteja, joissa kuvataan lapsen kehitystä ja oppimista, 

sekä lapselle laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa 

olevia säädöksiä. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Yhteistyö eri toimintamuotojen kesken 

Yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä siirtymäkäytännöissä 

• tiedonsiirtolomake aina lapsen siirtyessä uuteen yksikköön (pyydetään huoltajien 
allekirjoitus) 

• tarvittaessa lisäksi palaveri (yhteistyössä huoltajien kanssa) 

• alkuperäisten lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien siirto tarvittaessa uuteen

yksikköön/ esiopetukseen. 
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Siirtymäkäytännöt osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on merkittävä tapahtuma lapsen elämässä. Ennen 

varhaiskasvatuksen aloittamista on tärkeää tutustua päiväkotiin / ryhmäperhepäivähoitoon / 

perhepäivähoitopaikkaan riittävästi. Tutustumisten määrän tarve riippuu lapsesta (ikä, persoona, 

erityistarpeet jne). Huoltaja ja henkilöstö sopivat tutustumiskäytännöistä. Suositeltavaa on, että 

tutustumiskertoja on ainakin muutama ennen aloitusta. Tämä helpottaa lapsen jäämistä ja 

sopeutumista uuteen ryhmään. Aluksi lapsen hoitopäivä voi myös olla lyhyempi, mikäli huoltaja saa 

tämän järjestettyä. Myös esimerkiksi perhepäivähoidosta ryhmäperhepäivähoitoon tai päiväkotiin 

tai päinvastoin siirryttäessä on hyvä sopia tutustuminen / tutustumiset uuteen ryhmään. 

Varhaiskasvatuksen toimintamuodosta toiseen siirryttäessä henkilökunta täyttää yhteistyössä 

huoltajien kanssa jokaisesta lapsesta tiedonsiirtolomakkeen uuteen yksikköön. Tarvittaessa 

voidaan pitää lisäksi palaveri. Varhaiskasvatusyksikön henkilöstö huolehtii, että vanhemmat saavat 

kopion lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta lapsen lopettaessa varhaiskasvatuksen 

yksikössään. 

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen 

tiedonsiirto on tärkeää. Se tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarkemmin tiedonsiirron 

käytänteistä näissä nivelvaiheissa on kerrottu luvussa Monialainen yhteistyö. 
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7. Arvoperusta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun 

ensisijaisuus, 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 arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, 

nähdyksi, huomioon otetuksi 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 kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan 

sekä rakentaa käsitystä 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 

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten 

yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja 

tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön 

liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. 

Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle 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 

edellytyksiä 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. 

Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että 

sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo 

perustaa ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan 

edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. 
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihialla varhaiskasvattajat sitoutuvat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

mainittuihin arvoihin. Näiden arvojen lisäksi Laihian varhaiskasvatuksen arvopohja muodostuu 

kasvattajien arvojen lisäksi huoltajien tärkeinä pitämistä arvoista. Arvoista turvallisuus on 

molemmille tärkeää; lapsella on oikeus psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen 

vuorovaikutussuhteissaan ja varhaiskasvatusympäristössään. Laihian varhaiskasvatuksessa 

pyritään järjestämään tutut ja pysyvät ihmissuhteet mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi lapsilla on 

oikeus kuuntelevaan ja läsnäolevaan aikuiseen. Näin lapselle muodostuu tunne, että hänestä 

välitetään ja hänet huomioidaan yksilönä. Oikeudenmukaisuus näkyy toisten kunnioittamisena ja 

arvostamisena sekä lasten tasapuolisena kohteluna. Tärkeää on myös, että kasvattajat suhtautuvat 

lapsiin positiivisesti, tukevat lasten itsetunnon muodostumista sekä kannustavat lapsia. 

Varhaiskasvatuksessa lapsella tulee olla oikeus olla lapsi. Hänellä tulee olla mahdollisuus kasvaa, 

kehittyä, leikkiä ja oppia omista yksilöllistä lähtökohdistaan yhteisön jäsenenä. Varhaiskasvatuksen 

tehtävänä on tarjota lapsille monipuolista, virikkeellistä, lapsen ikätasolle sopivaa toimintaa. 

Kasvattajien tulee myös havaita lapsen mahdolliset tuen tarpeet. Laadukkaan varhaiskasvatuksen 

pohjana on huoltajien ja varhaiskasvattajien välinen yhteistyö, jonka tulee olla avointa ja rehellistä. 

Yhteistyön tavoitteena on lapsen etu. 
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8. Oppimiskäsitys 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 

lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön 

kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat 

synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on 

kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, 

aistihavainnot, keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten 

havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään 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 

mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys 

lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapset oppivat 

parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja 

vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat 

lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön 

ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, 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. 

Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys 

oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihian varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten oppimiskäsitys yllä olevan Opetushallituksen 

kuvauksen mukaisesti. Lapsen oppiminen on kokonaisvaltaista, jolle pohjan luovat turvallisuuden 

tunne ja positiiviset kokemukset. Onnistumisen ilo, myönteiset kokemukset ja positiivinen palaute 

edesauttavat oppimista. Oppimista tapahtuu jatkuvasti niin arjen rutiinien ja toistojen kautta, kuin 

monipuolisessa ja virikkeellisessä toiminnassakin vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden 

ihmisten kanssa. Oppimisessa hyödynnetään lasten mielenkiinnon kohteita. Näitä pohditaan, 

ihmetellään ja tutkitaan yhdessä. Lasten tekemiä aloitteita kehitellään yhdessä eteenpäin. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen käsitys oppimisesta ottaa huomioon Lev 

Vygotskin teorian lähikehityksen vyöhykkeestä. Lähikehityksen vyöhyke jää yksilön nykyisen taito- 

ja tietotason ja hänelle mahdollisen potentiaalisen kehitystason väliin. Kun yksilö toimii yhdessä 

häntä kehittyneemmän ohjaajan kanssa, hän pystyy suoriutumaan tehtävistä korkeammalla tasolla, 

kuin hänen on mahdollista toimiessaan yksin. Yksilö pystyy lähikehityksen vyöhykkeellä 

toimiessaan esimerkiksi ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia, kuin nykyisen taito- ja 

tietotason perusteella voitaisiin olettaa. Yksi erittäin yleinen esimerkki potentiaalisen tason 

saavuttamisesta on se, kun vanhempi opettaa lastansa ajamaan polkupyörällä ilman apurattaita. 

Lapsen lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa varhaiskasvatuksen arjessa sitä, että kasvattajien tulee 

tunnistaa kunkin lapsen yksilöllinen kehitysvaihe sekä tarjota sopivan haastavaa tekemistä sekä 

suunnitella oppimisympäristöt lasten kehitystasolle sopiviksi. Lapset nähdään siis aktiivisina 

toimijoina, jotka osaavat asettaa tavoitteita ja suunnitella toimintaansa. Kasvattajien tehtävänä on 

auttaa ja tukea heitä tässä. 
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Kuvio. Lähikehityksen vyöhyke. 

 

Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Leikki on välttämätöntä lapsen 

emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Leikki on lapsen työtä. 
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9. Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon kokonaisuus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, 

käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, 

erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja 

ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja 

oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, 

oppimisympäristöissä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan 

painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä 

sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan 

parhaalla tavalla edistää. 

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

opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Näitä kolmea ulottuvuutta voidaan tarkastella 

käsitteellisesti erillisinä, mutta käytännön toiminnassa ne nivoutuvat yhteen. Tämä mahdollistaa 

kokonaisvaltaisen 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 

uudistuvat. Osaltaan kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja 

ja traditioita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia 

mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti 

kestävällä tavalla. Kasvatuksen sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin 

muotoutumista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin 

ja ympäristöönsä. Lasten kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään 

osaamistaan myös toisten hyväksi. 

Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppimiskäsitys. 

Opetuksen tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä itsestään, 

toisista 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 lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tuen 

tarpeet. Lisäksi opetuksen perustana ovat oppimisympäristöille, laaja- alaiselle osaamiselle ja 

pedagogiselle toiminnalle 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. Vastavuoroinen 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 vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan 

hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia. 
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Pedagogiikalla tarkoitetaan varhaiskasvatukselliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja 

ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja 

oppimisen toteuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on käytännön toimintaa, joka tulee 

esille arjen kulttuurisissa käytännöissä sekä lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Koska kasvatus, opetus ja hoito nivoutuvat toisiinsa kiinteästi, se tarkoittaa käytännössä sitä, että 

pedagogiikka näkyy kaikissa päivän tilanteissa: pedagogisen toiminnan kannalta yhtä 

merkityksellisiä ovat ne tilanteet, jotka tapahtuvat ruokailussa, ulkoilussa, leikkihetkissä kuin 

ohjatuissakin tilanteissa. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin eri- ikäisten toiminnassa 

sekä eri toimintamuodoissa. 

KASVATUS 

• Kulttuuriset arvot, tavat ja normit: vuodenaikojen, perinteiden ja juhlien huomioiminen 

lapsiryhmän mukaan 

• Lapsen rohkaiseminen omaan mielipiteeseen ja kriittiseen ajatteluun: lapsen mielipiteen 

kysyminen lapselle sopivin tavoin, lapsen osallistumisen mahdollistaminen, lapsen oman 

ajattelun vahvistaminen 

• Toisten hyväksi toimiminen: esim. ikätason mukaisesti lelujen jakaminen, vuoron 

odottaminen, kaverin auttaminen 

OPETUS 

• Lasten erilaiset oppimisen tavat otetaan huomioon ja heitä innostetaan ja motivoidaan 

• Lasten tuen tarpeet ja vahvuudet huomioidaan yksilöllisesti ja ryhmänä 

• Oppimista tapahtuu missä vain, ja oppimisympäristönä voi toimia esimerkiksi 

varhaiskasvatusyksikön sisä- ja ulkotilat, metsä ja lähiluonto tai vaikkapa kirjasto. Myös 

erilaisissa arkipäivän tilanteissa tapahtuu oppimista 

• Opetuksessa hyödynnetään lasten mielenkiinnonkohteita, joita voidaan tutkia lisää ja joista 

voidaan luoda kokonainen teema (esimerkiksi teemaan sopiva liikunta, askartelu, laulut, 

lorut, leikit) 

• Huomioidaan lapsen orastavat taidot eli lähikehityksen vyöhyke ja haastetaan häntä 

oppimaan 

HOITO  

• Turvallinen ja hyvä hoito on osa varhaiskasvatusta. Esimerkiksi pienemmillä lapsilla 

hoidon merkitys korostuu. 

• Lapsella on oikeus turvalliseen kasvattajaan, joka huolehtii lapsen fyysisistä perustarpeista 

sekä välittää lapsesta myös psyykkisesti ja emotionaalisesti 

• Päivittäin toistuvat rutiinit luovat lapsen päivään turvallisuutta ja ennakoitavuutta. 

• Lasta kannustetaan omatoimisuuteen ja kiitetään ja palkitaan edistymisestä ja 

yrittämisestä 

• Myös hoitotilanteissa tapahtuu oppimista. 
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10. Laaja-alainen osaaminen 

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

muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa 

myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Tietojen ja taitojen 

käyttämiseen vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia.  

Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, 

opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja 

taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten 

kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja 

jatkuu läpi elämän. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat ohjanneet tämän asiakirjan valmistelua, ja ne tulee ottaa 

huomioon paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. 

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

kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä 

käytetään sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

otetaan huomioon toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, 

opetuksessa ja hoidossa. Osiossa Oppimisen alueet kuvattujen oppimisen alueiden tehtävänä on 

edistää lasten laaja-alaista osaamista. 

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

määritellään varhaiskasvatuksen tehtävä kullakin osa-alueella. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laaja-alaisen osaaminen koostuu viidestä eri osa-alueesta. Jokainen osa-alue pitää sisällään 

tavoitteet, joihin varhaiskasvatuksen toiminnassa pyritään. Tavoitteet asetetaan 

varhaiskasvatuksen toiminnalle, pedagogisille järjestelyille sekä oppimisympäristölle, ei 

siis lapselle. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet haastavat arvioimaan kasvattajien omaa 

toimintaa sekä varhaiskasvatuksen tehtävää ja tavoitteita. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

yhdessä oppimisen alueiden kanssa ohjaavat kasvattajia monipuolisen pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Myöhemmin kuvattavien oppimisen 

alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. 

Varhaiskasvatukseen tulee luoda oppimisympäristö, joka tukee lasten kehittymistä, hyvinvointia ja 

oppimista sekä pyrkii yhdistämään eri tiedon- ja taidonalat. Varhaiskasvatuksessa lapsille luodaan 

mahdollisuus oppia hahmottamaan kokonaisuuksia, pohtimaan asioita eri näkökulmista, tekemään 

johtopäätöksiä sekä edistetään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle. 

Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden toteuttamista Laihian 

varhaiskasvatuksessa. 

10.1. 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 varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen 

taitoja. 

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. 

Ihmettelylle, 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 keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan 

suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus tukee 

lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen 

pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä 

vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. Ajattelun ja oppimisen 

taidot kehittyvät aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä kasvattajien että toisten lasten kanssa. 

Oppimista tapahtuu jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Ajattelun ja oppimisen taidot muodostavat 

perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa 

opetetaan lapsia ajattelemaan luovasti ja kriittisesti, mikä on tiedon hankinnan, jäsentämisen ja 

uuden luomisen pohja. Kasvattajien tehtävänä on auttaa lapsia laajentamaan heidän osaamistaan 

ja taitojaan tarjoamalla heille sopivasti tukea sekä auttaa lapsia vahvistamaan luottamusta omaan 

osaamiseensa. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että kasvattajat auttavat oman toiminnan ohjauksessa 

ja tarkkaavuuden suuntaamisessa, auttavat sietämään turhautumista ja epäonnistumisia, mutta 

kasvattajat myöskin motivoivat ja kannustavat lasta tutkimiseen, kokeilemiseen ja oppimiseen. 
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Laihialla varhaiskasvatuksen henkilöstö havainnoi lapsen toimintaa. Havainnoimalla saadaan 

tietoa lapsen kokemuksista, osaamisen ja ajattelun kehitysvaiheista sekä lapsen oppimistyylistä. 

Havaintojen pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa riittävän haastavaa sekä lapsen ajattelua ja 

oppimista kehittävää toimintaa lasten mielenkiinnon kohteet, ideat ja tarpeet huomioiden. 

Kasvattajien tehtävä on luoda varhaiskasvatuksessa sellainen oppimisympäristö, joka innostaa ja 

kannustaa oppimaan. Kasvattajien herkkyys kuunnella lasta luo pohjaa kannustavalle ja 

innostavalle oppimisympäristölle. Oleellista on myös huomioida leikin merkitys uuden oppimiselle ja 

ajattelun kehittymiselle. 

Laihialla varhaiskasvatuksessa lasten ajattelua ja oppimista vahvistetaan mm. seuraavin keinoin: 

• Annetaan lapselle lupa kysyä, ihmetellä, kyseenalaistaa, aikuiset kannustavat lasta siihen 

• Arvostetaan ja kannustetaan lasta;” harjoitus tekee mestarin”,” yritetään uudelleen” 

• Lapsella on oikeus monipuolisiin kokemuksiin leikissä ja toiminnassa 

• Aikuiset ovat läsnä havainnoiden ja osallistuen lasten leikkeihin ja kiinnostuksen kohteisiin 

• Projektiluonteinen työskentely, suuremmat kokonaisuudet, tutkiminen, lapsista lähtevät 

kiinnostuksen aiheet, liikunnallisuus osaksi varhaiskasvatuksen päivää 

• Leikin kautta oppiminen ikätaso huomioon ottaen 

• Pienryhmät antavat enemmän rauhallista aikaa ajattelulle, keskittymiselle ja mielekkäille 

oppimismahdollisuuksille 

• Erilaisten kirjojen ja pelien avulla 

• Jatkuva dokumentointi auttaa kasvattajia ja huoltajia havainnoimaan lapsen ajattelua ja 

oppimista 

• Kootaan kasvunkansio, jonka avulla myös lapset voivat tutkia, havainnoida ja arvioida 

omaa ajatteluaan ja oppimistaan 

10.2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä 

korostaa 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 identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus erilaisista 

kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin   ja 

katsomuksellisen taustan ymmärtämistä 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 

lapsille 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 taitoja. 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 moninaiseen ympäristöön. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Lapset kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti 

moninainen. Kasvattajien omilla asenteilla ja arvoilla on suuri merkitys, joten heidän on 

tunnistettava omat kulttuuriset arvonsa ja uskomuksensa sekä ymmärrettävä oman 
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suhtautumisensa merkitys. Omasta ja muista kulttuureista tulee kertoa realistisesti ilman 

stereotypioita tai negatiivisten tunteiden herättämistä. Kasvattajien tulee ymmärtää ja hyväksyä 

erilaisten kulttuuristen arvojen ja käyttäytymisnormien väliset erot. Varhaiskasvatuksessa luodaan 

oppimisympäristö, jossa jokaista kuunnellaan ja jokaisen kulttuuritaustaa arvostetaan. Omaan 

paikalliskulttuuriin tutustutaan. 

Perustan vuorovaikutuksen ja ilmaisun harjoittelulle luo turvallinen ja avoin vuorovaikutus lasten 

kesken sekä lasten ja kasvattajien välillä. Lapselle tulee vahvistua käsitys, että häntä kuunnellaan ja 

hänen asiaansa pidetään tärkeänä. Lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen ja ilmaisemaan itseään 

sekä esiintymään omassa ryhmässään ja erilaisissa tilaisuuksissa (ryhmien yhteiset tilaisuudet, 

vierailut, juhlat). 

Taito olla vuorovaikutuksessa tai ilmaista itseään edellyttävät sosiaalisia taitoja. Sosiaalisten 

taitojen osataitoja ovat mm. kyky tunnistaa ja ymmärtää omia sekä toisten ihmisten tunteita, asettua 

toisten ihmisten asemaan ja ottaa heidät huomioon, toimia vuorotellen ja yhteistyössä sekä tehdä 

kompromisseja. Lapset tarvitsevat tukea ja ohjausta sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja 

oppimisessa. Varhaiskasvatuksessa tuleekin opettaa lapsille sosiaalisia taitoja useissa arjen 

tilanteissa toistuvasti, pelkkä ryhmässä oleminen ei riitä. Sosiaalisia taitoja voi opettaa mm. 

opettamalla empatiaa, opettamalla leikkitaitoja, roolileikkien ja mallittamisen avulla, luomalla 

ryhmään hyvä ryhmähenki, kuvien käyttäminen tilanteiden tukena. 

Laihialla varhaiskasvatuksessa lasten kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua 

vahvistetaan mm. seuraavin keinoin: 

• Kasvattajien myönteinen suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen 

• Tutustutaan avoimin mielin ja arvostavasti oman ryhmän eri kulttuureihin ja kieliin 

• Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, huomioidaan siihen liittyvät juhlat ja juhlapäivät, 

kuten pääsiäinen, joulu. Mikäli ryhmän lapsilla on muita tärkeitä juhlia omassa 

kulttuurissaan, otetaan myös ne huomioon 

• Tutustutaan laihialaiseen kulttuuriin ja lähiympäristöön (nuukuus, murre, luonto): 

tarinoiden, kuvien, esineiden, tapojen ja musiikin avulla ja mahdollisuuksien mukaan 

osallistutaan Laihian päivään, Laihian markkinoille sekä muihin tapahtumiin 

• Käytetään hyödyksi mahdollisuuksien mukaan kunnan eri palveluita: kirjasto, Santeri 

Alkion kotitalo ja pihamaa, Laihian kotiseutu- ja nuukuurenmuseo, Hulmin puisto ja vanha 

kasarmialue, nuorisoseurat ja nuorisoseuramuseo, Laihian kirkko ja kirkkomuseo 

• Perehdytään lapsen omaan kulttuuriin, kotiseutuun, elämäntapoihin, historiaan ja 

yhteiskuntaan kulloisenkin lapsiryhmän koostumuksen mukaan: esim. juhlien, erilaisten 

leikkien ja pelien avulla, mutta myös arjen tilanteissa, kuten ruokailuissa 

• Perheiden erilaiset uskonnot ja elämänkatsomukset huomioidaan toiminnassa 

• Lapsella on oikeus tutustua, suunnitella, toteuttaa, kokea ja arvioida eri leikkejä, musiikkia, 

kirjallisuutta, taidetta ja esiintymisen eri muotoja 

• Rohkaistaan lasta kertomaan ja ilmaisemaan itseään 

• Toisten kunnioittaminen, erilaisuuden kunnioittaminen, syrjintäkielto 

• Kasvattaja toimii vuorovaikutuksen mallina sekä harjoittelee lasten kanssa toisen asemaan 

asettumista ja ristiriitatilanteiden selvittämistä lapsen ikätason mukaan 

• Sosiaalisten taitojen vahvistaminen 

10.3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä 

ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan 

lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. 

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

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



26 
 

ruokailua sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista. Lapsia ohjataan 

toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä sekä 

lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita 

kuten levon, ravinnon, liikunnan 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. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Lapsen omatoimisuudella tarkoitetaan lapsen selviytymistä itse arjen tilanteista kuten pukemisesta, 

riisumisesta, vessakäynneistä sekä syömisestä. Varhaiskasvatuksessa lapset ovat hyvin eri-ikäisiä 

ja omatoimisuuden harjoittelun tuleekin tapahtua lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden, siten ettei 

lapselta vaadita liikaa. Päivien aikana lapsella on oikeus rauhoittumiseen, monipuoliseen ruokaan, 

liikuntaan, leikkiin ja ulkoiluun päivärytmin mukaisesti. 

Huoltajille tehdyn kyselyn perusteella he arvostavat sitä, että varhaiskasvatuksessa tarjotaan 

terveellistä ruokaa ja että lapsilla on mahdollisuus liikuntaan päivien aikana. Huoltajat kokevat 

tärkeänä myös sen, että lasten kanssa opetellaan kierrätystä. 

Laihialla lasten itsestä huolehtimista ja arjen taitoja vahvistetaan mm. seuraavin keinoin: 

• Edistetään kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia 

• Kannustetaan lapsia omatoimisuuteen ja itsenäistymiseen ikätason mukaisesti 

• Laajennetaan lapsen tunnesanavarastoa ja opetetaan nimeämään tunteita 

• Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä 

• Opetetaan lasta tunnistamaan muiden tunteita 

• Rohkaistaan ja ohjataan ratkaisemaan ristiriitatilanteita keskustelemalla 

• Turvallisuustaidot eri ympäristöissä ja tilanteissa esim. liikenneturvallisuus ja 

pelastussuunnitelma 

• Ehkäistään kiusaamista  

10.4. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen 

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

ihmisten 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 

viestien 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, medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen 

taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia 

innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, 

ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen 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 

tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista 

dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa 

kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden 

lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun      ja 

yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian 

monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. 
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Monilukutaito tarkoittaa erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaito tarkoittaa 

sitä, että osaa yhdistää tiedon palaset kokonaisuuksiksi. Lisäksi se tarkoittaa taitoa tulkita ja 

arvioida tietoa sekä tuottaa sitä. Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten kuvalukutaidon, 

peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon ja medialukutaidon. Monilukutaidon kehittyminen on 

tärkeä perusta ajattelun ja oppimisen taitoihin koko elämän varrelle. Monilukutaito lähtee 

varhaiskasvatuksessa yksinkertaisista asioista, kuten kirjojen lukemisesta, kuvien katsomisesta tai 

ympäristön tutkimisesta. 

Tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen pedagogista työtä. 

Lisäksi sen avulla lasten omat ideat ja ajatukset saadaan helpommin näkyviksi. Opetuksellisten 

pelien avulla voidaan tukea lasten oppimista. Tieto- ja viestintäteknologian avulla kasvattajat voivat 

havainnoida lasten oppimisprosesseja tarkemmin ja kehittää omaa pedagogista osaamistaan. 

Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan dokumentoida varhaiskasvatuksen arkea ja 

tuoda sitä enemmän näkyväksi myös huoltajille. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen edistävät tasa-arvoa elämässä ja ovat tärkeitä tulevaisuuden kansalaistaitoja. Tieto- ja 

viestintäteknologian käyttäminen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä oppimisympäristöjen, 

työtapojen sekä toimintakulttuurin kehittämistä. 

Laihialla varhaiskasvatuksessa lasten monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista 

osaamista vahvistetaan mm. seuraavin keinoin: 

• Kasvattajat antavat mallia lapsille monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian taitojen 

oppimiseen 

• Annetaan lapsille mahdollisuus tutustua tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, 

sovelluksiin ja peleihin lasten ikä sekä saatavilla oleva laitekanta huomioon ottaen 

• Annetaan lapsille mahdollisuus tutustua kirjoihin, lehtiin ja muihin painettuihin teoksiin 

lasten ikä huomioiden 

• Annetaan lapsille mahdollisuus tuottaa itse materiaalia (esimerkiksi sadutus, kuvien 

ottaminen) 

• Nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä yhdessä lasten kanssa 

• Käytetään arjessa kuvia, esineitä, viittomia, rytmityksiä ja näiden yhdistämistä kielen ja 

vuorovaikutuksen tukena 

• Tutustutaan erilaisiin viesteihin äänien, kuvien, satujen, elokuvien kautta 

• Innostetaan lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa ympäristöissä 

• Hyödynnetään digitaalista dokumentointia leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä 

taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa 

• Opetellaan mediakriittisyyttä (esim. ikärajat, mediasta saadun tiedon luotettavuus) 

• Opetetaan monipuolista, turvallista sekä eettistä TVT:n (tieto- ja viestintäteknologian) 

käyttöä. 

10.5. Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja 

kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan 

sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen 

ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä 

demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten 

kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma- aloitteisuuteen. 

Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen 

vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja 

arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä 

yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että 

jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta 

lasten käsitys itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot 

muovautuvat. 
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

YK: n ihmisoikeussopimuksen myötä lapsilla on oikeus vapaasti vastaanottaa tietoa ja ilmaista 

mielipiteensä sekä oikeus olla yhteydessä toisiinsa ajaakseen itselleen tärkeitä asioita. Lapsilla on 

siis oikeus osallistumiseen ja osallisuuteen. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsille 

turvataan mahdollisuus osallistua heidän elämäänsä ja elämänpiirinsä vaikuttaviin päätöksiin 

kehitystaso ja ikä huomioiden. 

Osallistuminen tarkoittaa lapsen oikeutta osallistua ja vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan. Tämä 

tarkoittaa, että lapsen tulee saada kokea hyväksyntää ja kunnioitusta omana persoonanaan. On 

tärkeää, että lapsi oppii ilmaisemaan ajatuksiaan ja ideoitaan ja sitä kautta pääsee aktiivisesti 

vaikuttamaan asioihin erilaisten yhteistyömuotojen ja päätöksentekotapojen kautta. Tulemalla 

kuulluksi, lapsi motivoituu ja kokee itsensä tärkeäksi. Tätä kautta hänelle kehittyy myönteinen kuva 

itsestään. Osallistuessaan lapsi oppii näkemään itsensä yhteisön jäsenenä, jolla on merkittävä ja 

mielekäs rooli. Osallistumisen kokemus estää ulkopuolisuuden tunnetta ja turhautumista. 

Jotta kasvattajat pystyvät tarjoamaan lapselle toimintaa, joka vastaa lapsen taitoihin ja tietoihin 

sekä kehitysvaiheeseen, heidän tulee olla tietoisia lapsen ajattelusta, kiinnostuksen kohteista sekä 

siitä, miten lapsi käyttäytyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toiminta, joka on lapselle 

merkityksellistä ja lähtee lapsen omista kokemuksista, tukee oppimismotivaatiota, sitoutumista ja 

positiivista asennetta oppimista kohtaan. Jotta lasten ajatukset ja mielenkiinnon kohteet tulevat 

osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, edellyttää se kasvattajien herkkyyttä kuunnella lapsia 

sekä taitoa tarttua heidän ideoihinsa ja työstää niitä yhdessä. 

Osallisuus ei tarkoita yksittäisen lapsen toiveiden mukaan toimimista, vaan osallisuuteen kuuluu 

myös taito huomioida muut. Osallisuudessa on kyse kaikkien ryhmän jäsenten näkemysten 

huomioimisesta sekä yhteisen, kaikkia tyydyttävän ratkaisun löytymisestä. 

Laihialla varhaiskasvatuksessa lasten osallistumista ja vaikuttamista vahvistetaan mm. 

seuraavin keinoin: 

• Lämmin ja välittävä ilmapiiri, kaikki tulevat kuulluiksi (kasvattajan sensitiivisyys, lapsi 

tärkeä sellaisena kuin on) 

• Kasvattajien tehtävä on ottaa tasapuolisesti huomioon lasten ideoita ja aloitteita ryhmän 

toimintaa suunniteltaessa 

• Pienryhmätoiminta – rauhallisempi tilanne - kaikkien ääni paremmin kuuluviin 

• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat perustana toiminnan suunnittelulle; huoltajien ja 

lasten mahdollisuus tuoda esiin toiveita ja ideoita 

• Lasten vasuista koottu ryhmävarhaiskasvatussuunnitelma perustana toiminnalle 

• Kannustetaan auttamaan ja kuuntelemaan toisia 

• Yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia pohditaan ja otetaan käyttöön 
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11. Toimintakulttuurin kehittäminen ja 

oppiva yhteisö 

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

tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. 

Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen 

ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että 

henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten 

merkityksen sekä osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä 

osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja 

kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lapsen etua on harkittava yksittäisen 

lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti. 

Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. 

Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä 

toimintakulttuuria. 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. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään seuraavien kuvassa näkyvien periaatteiden 

mukaisesti: 
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

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

Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan 

rohkeasti 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 sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä 

tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. 

Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen 

kehittymiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen 

arviointi sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista. 

Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon 

hyödyntäminen. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden 

saavuttamisessa ja pedagogista johtamista tarvitaan koko ajan. Pedagoginen johtaminen on mm. 

varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arvioimista ja 

kehittämistä. Laihialla pedagogisesta johtamisesta yksikkötasoilla vastaavat varhaiskasvatuksen 

johtaja, päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaaja. Päiväkodeissa pedagogisesta 

johtamisesta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat omissa ryhmissään. 

Ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa pedagogisesta johtamisesta vastaavat 

perhepäivähoitajat yhteistyössä esimiesten kanssa. 

Laihialla henkilöstö sitoutuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteuttamiseen. 

Toimintakulttuuria kehitetään oppivan työyhteisön periaatteiden mukaisesti. OPPIVASSA 

YHTEISÖSSÄ on tilaa erilaisille mielipiteille, tunteille, ajatusten jakamiselle ja uudenlaisten 

toimintatapojen kokeiluille. 

OPPIVAA TYÖYHTEISÖÄ TOTEUTETAAN: 

• haastamalla itseä 

• tunnistamalla sekä hyödyntämällä vahvuuksia 

• arvostamalla kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä 

• jakamalla yhdessä ajatuksia 

• toteuttamalla varhaiskasvatusta yhdessä 

• sallimalla erehtyminen 

• kannustamalla itsearviointiin 

• kannustamalla tiedon ja osaamisen jakamiseen 

• pohtimalla ja arvioimalla yhdessä sovittuja tavoitteita, tehtäviä ja omaa työtä 

• hyödyntämällä palautteita, kehittämistyötä, arviointeja ja uusimpia tutkimuksia lapsen edun 

mukaisesti. 

PEDAGOGISET PALAVERIT 

Laihian varhaiskasvatuksessa rakenteet ammatilliseen keskusteluun toteutetaan säännöllisten 

pedagogisten palavereiden muodossa alla olevan suunnitelman mukaisesti. Näiden tarkoitus on 

työn kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi: 

• perhepäivähoitajien pedagogiset illat, 1-2 iltaa syksyllä ja keväällä sekä 

perhepäivähoitajakohtaiset keskustelut 

• ryhmäperhepäivähoidon pedagogiset illat, 1-2 syksyllä ja keväällä sekä ryhmäkohtaiset 

keskustelut 

• päiväkodin henkilöstön pedagogiset illat 1syksyllä ja 1keväällä sekä ryhmäkohtaiset 

keskustelut  

• koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään 1 yhteinen koulutus vuodessa 



31 
 

• päiväkodeissa pidetään säännöllisiä pedagogisia palavereita klo 12-14 väillä, joka kolmas 

viikko; päiväkodin johtaja osallistuu tarvittaessa palavereihin 

• ryhmäperhepäivähoidoissa pidetään säännöllisiä pedagogisia palavereita klo 12-14 välillä, 

tavoite kuukausittain; varhaiskasvatuksen johtaja osallistuu tarvittaessa palavereihin. 

Pedagogisten palaverien tarkoitus on edistää oppivaa työyhteisöä ja tämän asiakirjan tavoitteiden 

toteutumista sekä varhaiskasvatuksen jatkuvaa kehittämistä; Miten varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet toteutuvat käytännössä? Missä on onnistuttu, missä on kehitettävää? Mihin tarvitaan 

pedagogista tukea tällä hetkellä? Pedagogisissa palavereissa työstetään uusia ja ajankohtaisia 

asioita ja ideoita, esim. lakimuutokset. Pedagogissa palavereissa työstetään myös huoltajilta ja 

muilta yhteistyötahoilta saatua palautetta. Mitä nämä asiat tulevat tarkoittamaan ja miten niitä 

toteutetaan käytännössä? Kaikkien pedagogisten palaverien lähtökohtana on taata laadukasta ja 

nykyaikaista varhaiskasvatusta Laihian lapsille. 

TIIMIT 

Laihian päiväkotien ryhmissä ja ryhmäperhepäivähoidoissa tehdään tiimisopimus 

toimintakauden alussa, elo-syyskuussa. 

Tiimipalaverit: 

• päiväkodeilla pidetään ryhmissä säännöllisiä tiimipalavereita, tavoite viikoittain 

• ryhmäperhepäivähoidoissa pidetään säännöllisiä tiimipalavereita, tavoite viikoittain 

• perhepäivähoitajien tiimipalavereita kehitetään ja pidetään tarpeen mukaisesti 

• johtajat osallistuvat tarvittaessa tiimipalavereihin. 

 
Tiimipalaverit pidetään, vaikka kaikki ryhmän henkilöstöstä eivät ole paikalla. Palavereissa sovitut 

asiat kirjataan muistioon (esim. palaverivihko/kansio), jolloin käsitellyt asiat ja tehdyt suunnitelmat/ 

päätökset ovat kaikkien tiimin jäsenten luettavissa. Jokaisen tiimin jäsenen vastuulla on, että 

yhdessä sovitut asiat tulevat kaikkien tietoon. Samoin jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu lukea 

tiimipalaverista tehty muistio. 

Tiimipalavereissa käsitellään toimintaa lapsiryhmän kanssa.  Yhdessä mietitään, arvioidaan ja 

kehitetään toiminnan toteutumista oppivan työyhteisön periaatteiden mukaisesti. Mikä toimii? Mikä 

ei toimi? Toteutuuko kunkin lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma? Toteutuuko 

ryhmävarhaiskasvatussuunnitelma? Onko toiminta lapsiryhmän tarpeiden mukaista? Mitkä ovat 

kunkin lapsen tarpeet? Jokaisen oma toiminta ryhmän kanssa; onko varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden mukaista? Miten oppimisympäristöt mahdollistavat pedagogiikan toteutumisen? 

Toteutuvatko tiimisopimuksen asiat? Mitä on kehitettävää kasvattajien omassa toiminnassa? MIKSI 

asioita tehdään lasten kanssa ja toteutuuko pedagogiikka? Suunnitellaan tulevaa toimintaa lasten 

kanssa lasten ja ryhmän tarpeiden pohjalta. Toiminta tulee olla pedagogisesti perusteltua. 

KEHITYSKESKUSTELUT JA TYÖNOHJAUS 

Esimiehen kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut. Tarvittaessa työyhteisöön tai 

työntekijälle järjestetään työnohjausta. 

HENKILÖSTÖN PEREHDYTYS JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 

Uudet varhaiskasvattajat perehdytetään toimipaikan toimintakulttuuriin ja omaan toimenkuvaan. 

Uusilta varhaiskasvattajilta edellytetään perehtymistä Laihian varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Laihialla henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla 

ammatilliseen kehittymiseen. Laihialla sovitaan yhdessä tavoitteita, arvioidaan omaa työtä 

säännöllisesti ja otetaan huomioon sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. 

Laihialla hyödynnetään kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saatua tietoa. Henkilöstön 

ammattillinen kehittyminen mahdollistetaan säännöllisellä kouluttautumisella. 
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11.1. Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 

yhteisö sekä osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-

arvo 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille   ja 

oppimiselle. 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 luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, 

kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa 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 ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden 

ratkaisemiseen. 

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 ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy 

osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen 

kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on 

tärkeä osa kasvatusyhteisöä. 

Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä 

tekijöistä. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta 

on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan 

työyhteisössä. Lisäksi tulee pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, 

vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, 

teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia 

stereotyyppisten oletusten mukaisesti välittyvät lapsille. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. 

Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin 

seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten 

keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja 

johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman 

identiteetin ja itsetunnon kehitystä. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihialla oppivan yhteisön periaatteita toteutetaan lasten kanssa lapsiryhmissä. Laihialla 

kasvattajat osallistuvat lasten leikkeihin, ohjaavat leikkejä tarvittaessa, ”istuvat lattialle” mukaan, 

tukevat vuorovaikutustaitoja leikeissä mukana olemalla ja auttavat ristiriitojen käsittelyssä. 

Kasvattajat ja lapset oppivat yhdessä ja toisilta sekä sallivat virheet ja erehtymisen. Kasvattajat ja 

lapset sanoittavat tunteita ja jakavat yhdessä ajatuksia. Kasvattajat ovat valmiita kokeilemaan 

erilaisia ja uudenlaisia toimintatapoja yhdessä lasten kanssa, lasten tarpeiden mukaan. 

Kasvattajat huolehtivat, että lapset osallistuvat leikkien kehittelyyn. Kasvattajat auttavat leikkien 

kehittymisessä ja luovat yhdessä lasten kanssa pitkäkestoisia leikkejä. Kasvattajat poimivat lasten 

ideoita/ ajatuksia/ mielenkiinnonkohteita leikkiaiheiksi ja luovat yhdessä lasten kanssa 
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leikkiympäristöjä lasten tarpeiden mukaan, yhdistäen siihen oppimisen osa-alueita ja laaja-alaista 

osaamista. Erilaiset projektit ja teemat edesauttavat pitkäkestoisten leikkien toteutumista ja     eri 

osa-alueiden ja tavoitteiden yhdistämistä. Kasvattajat kannustavat ja mahdollistavat lasten 

osallisuuden toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Kasvattajat havainnoivat ja dokumentoivat leikkiä. Kasvattajat mahdollistavat pienryhmätoiminnan 

tarpeen mukaan samoissa pienryhmissä. Kasvattajat mahdollistavat samojen leikkien jatkumisen 

mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuspäivien aikana. 

Toimintakulttuuria kehitetään siten, että kasvattajat keskustelevat ja pyrkivät tunnistamaan leikkiä 

rajoittavia tekijöitä, esimerkiksi päiväjärjestys, henkilöstön työvuorot ja lasten hoitoajat. Kasvattajat 

pyrkivät edistämään mahdollisuuksia, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä leikeille. 

Kasvattajat ovat valmiita kehittämään omia toimintatapojaan ja pyrkivät luomaan ryhmän toimintaa 

joustavaksi. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioidaan kaikessa toiminnassa valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Laihialla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Lisäksi pohditaan yhdessä työyhteisössä, miten 

esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen 

moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. Laihian 

varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman 

sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-

odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä 

puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla 

vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä. 

Huoltajien osallisuus 

Lapsen kodin ja varhaiskasvatuksen kasvatusyhteistyö on tärkeää. Lapsi elää elämäänsä 

molemmissa ympäristöissä ja näiden yhdistäminen on tärkeää lapsen näkökulmasta katsottuna. 

Lapsen elinympäristöjen yhdistäminen turvaa lapsen kokonaisvaltaista kasvun, kehityksen ja 

oppimisen. Huoltajille annetaan mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen arkeen. Huoltajien 

ja kasvattajien kasvatusyhteistyö voi olla monenkirjavaa ja huoltajien mahdollisuuksia osallistua 

varhaiskasvatuksen arkeen kehitetään Laihialla. 

Huoltajien osallistumista varhaiskasvatuksen toimintaan mahdollistaa esimerkiksi: 

• ri teemat ja projektit, mitkä voivat yhdistää kodin ja varhaiskasvatuspäivien arkea 

• kasvunkansio voi kulkea varhaiskasvatuspaikan ja kodin välillä säännöllisesti (kasvun 

kansioon on koottu lapselle tärkeitä asioita sekä varhaiskasvatuksessa että kotona) 

• kehitetään tieto- ja viestintäteknologian sekä daisynetin mahdollisuuksia 

kasvatusyhteistyölle 

• tyytyväisyyskyselyitä toteutetaan säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

• huoltajille annetaan mahdollisuus tehdä aloitteita varhaiskasvatuksen toiminnalle 

• huoltajien mielipiteet, toiveet ja näkemykset omasta lapsesta otetaan huomioon 

varhaiskasvatuksen toiminnassa; varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut, keskustelut lasta 

tuodessa/hakiessa. 

11.2. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen 

moninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, 

kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja 

hyödynnetään suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön 

kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa 

toisista kulttuureista ja erilaisista katsomuksista sekä taitoa nähdä ja ymmärtää asioita monesta 

näkökulmasta ja asettua toisen asemaan. Erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan 
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rakentavasti ja luodaan myös uusia tapoja toimia yhdessä. Samalla edistetään kulttuurisesti 

kestävää kehitystä. 

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

Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan 

kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti 

moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja 

kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä.  Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä 

monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja 

mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihialla kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus nähdään voimavarana ja nämä 

huomioidaan ryhmästä nousevien tarpeiden ja mielenkiintojen pohjalta. Laihialla tutustutaan 

Suomen kulttuuriperintöön sekä molempiin kotimaisiin kieliin, suomeen ja ruotsiin. Kulttuurista ja 

katsomuksellista moninaisuutta sekä perheiden moninaisuutta arvostetaan. Lasten kanssa 

keskustellaan ja käsitellään ihmisten erilaisuutta/ samanlaisuutta, luonteenpiirteitä, 

persoonallisuuksia sekä erilaisia perheitä, kulttuureja ja katsomuksia. Näitä voidaan käsitellä mm. 

leikkien, satujen, askartelujen, nukketeatterin ja draaman kautta sekä erilaisten projektien ja 

teemojen kautta. 

Lasten kanssa tutustutaan kulttuurien, katsomusten ja kielien moninaisuuteen Suomessa, 

Euroopassa ja maailmassa ryhmästä nousevien tarpeiden ja mielenkiintojen mukaan. Tapoja tähän 

voi olla esimerkiksi monikielisyyden näkyväksi tekeminen, kuten erikielisten ruokalorujen, 

erikielisten laulujen ja lorujen ja eri kulttuurien leikkien opettelu sekä esimerkiksi valitsemalla 

teemaksi jokin maa tai kulttuuri. Kielitietoisuutta lisätään mahdollisuuksia mukaan, ryhmän lasten 

kulttuuri- ja kielitausta huomioiden, rohkaisemalla lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti, ja 

antamalla aikaa ja mahdollisuus kielenkäytön eri tilanteisiin. Lisää kielitietoisuudesta luvussa 

Kielten rikas maailma. 

Henkilöstö tiedostaa omat kulttuuriset ja katsomukselliset näkemyksensä. Henkilöstö toteuttaaa 

varhaiskasvatusta Opetushallituksen perusteiden mukaisesti ottamalla huomioon arvostavasti 

kaikki ryhmästä nousevat kielet, kulttuurit, uskonnot ja katsomukset. Henkilöstö ei voi harjoittaa 

mitään yksittäistä uskontoa, vaan opetus ja kasvatus tulee pohjautua kulttuurien ja katsomusten 

monipuoliseen arvostavaan ja hyväksyvään tarkasteluun. Henkilöstö keskustelee erilaisista 

ajattelu- ja toimintatavoista rakentavasti ja luo yhdessä myös uusia toimintatapoja. Näin Laihian 

varhaiskasvatuksessa edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä.  

Linkki: Laihian kotouttamisohjelma 2015 

11.3. Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. 

Varhaiskasvatuksen yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään 

pitkäkestoista istumista. Lasten hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana 

rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. 

Toimintakulttuurin kehittämisessä huomioidaan 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 

turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on 

oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa 

eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja 

suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen 

ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on 

https://laihia.sofor.fi/Asiahallinta/ah50la.nsf/0486c97df4a5869d422565df0039b41d/05dae398041e16a7c2257f2200405292/%24FILE/Kotouttamisohjelma_HYV%C3%84KSYTTY301115.pdf
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keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen 

tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. 

Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään 

yhdessä ratkaisuja. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen 

ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen. Varhaiskasvatus 

edellyttää toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvallisuusasiat 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, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihialla kasvattajat luovat joustavan päivärakenteen kunkin ryhmän tarpeiden mukaan, missä 

vältetään pitkäkestoista istumista, liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona, mahdollistetaan leikin 

toteutuminen, oppiminen, kasvu ja kehitys, mahdollistetaan lepo ja rauhoittuminen päivän aikana 

sekä tarjotaan riittävä, ravitseva ruoka. Ryhmiin luodaan kiireetön ilmapiiri. 

Joustavuutta päivärakenteeseen lisätään esimerkiksi miettimällä tiimeissä: 

• päiväjärjestys ryhmän ja lasten tarpeiden mukaan 

• pienryhmäjaot ja toiminnat niissä 

• siirtymien porrastaminen/ jakaminen 

• ruokailun porrastaminen/ jakaminen 

• ulkoilun porrastaminen/ jakaminen 

• päivälevon järjestelyt 

• työtehtävien priorisointi. 

Päiväkoteihin, ryhmäperhepäivähoitoon ja perhepäivähoitajille on luotu turvallisuussuunnitelmat, 

jotka päivitetään säännöllisesti. 

Lapsiryhmän kasvattajat luovat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen 
toimintaympäristön. Lapsiryhmässä kiusaamisen vastainen työ lisää lasten psykologista, 
sosiaalista ja fyysistä turvallisuutta. Laihialla kiusaamista ehkäistään luomalla lapsiryhmiin 
yhteisöllinen ja turvallinen ilmapiiri sekä myönteinen toimintakulttuuri.  Kasvattajat ovat turvallisia 
aikuisia ja lasten saatavilla. Lasten kanssa opetellaan toisten kunnioitusta, tuetaan vuorovaikutus- 
ja sosiaalisia taitoja sekä nimetään tunteita arjen kaikissa tilanteissa. Kiusaamiseen puututaan ja 
sitä ehkäistään aikuisten läsnäololla sekä sensitiivisyydellä. Aikuiset havainnoivat lasten leikkejä 
sekä osallistuvat niihin ja ohjaavat niitä. 

Syksyllä 2019 Laihialle on varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen valmistumassa kiusaamisen 

vastainen suunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattu kiusaamisen tunnistamisen, puuttumisen ja 

ehkäisyn keinot sekä yhteistyötavat lasten huoltajien kanssa. Laihialla kiusaamisen vastaisen 

suunnitelman osana laaditaan ryhmäkohtainen suunnitelma kiusaamisen ehkäisystä sekä siihen 

puuttumisesta.  Ryhmäkohtaisessa suunnitelmassa huomioidaan tarkemmin kunkin lapsiryhmän 

ryhmädynamiikka sekä lapset. Se laaditaan syksyisin toimintavuodeksi kerrallaan lapsia sekä 

huoltajia osallistaen ja se arvioidaan sekä päivitetään tarvittaessa. 

Laihian varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kiusaamisen vastainen suunnitelma arvioidaan ja 

päivitetään säännöllisesti. 

Laihialla kestävää elämäntapaa varhaiskasvatuksessa on pohdittu enemmän Tutkin ja toimin 

ympäristössäni luvussa. Laihialla pyritään kestävän elämäntavan periaatteiden mukaisesti 

kierrättämään leluja ja pelejä, esimerkiksi päiväkodeissa ryhmästä toiseen. Leluja korjataan 

mahdollisuuksien mukaan ja varhaiskasvatukseen voidaan ottaa lahjoituksena vastaan ehjiä ja 

puhtaita leluja. Uusia materiaaleja hankitaan tarpeen mukaan. Askarteluissa ja leikeissä mietitään 

kestävän elämäntavan periaatteita, esim. askarrellaan leikkejä ja oppimisprosesseja varten. 
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Perhepäivähoitajille ja ryhmäperhepäivähoidolle annetaan mahdollisuus käyttää Oravametsän 

päiväkodin salia. Käytöstä sovitaan Oravametsän henkilöstön kanssa.  

12. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja 

turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, 

yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 

vuorovaikutusta. Oppimisympäristön käsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen 

itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. 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 lepoon. 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 varhaiskasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä 

toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä, joissa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus 

osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa 

ryhmissä edistää lasten ja henkilöstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. 

Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita 

kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten 

tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. 

Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan. 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja 

sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen. 

Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan 

näkyväksi kulttuurista moninaisuutta. 

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

oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin 

ja tutkimiseen. 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 

monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja 

viestintäteknologiaa 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, 

kulttuuriperintökohteisiin, teatteriin ja huoltajien työpaikoille rikastavat lasten oppimisympäristöjä. 

Oppimisympäristöjen suunnittelu tarjoaa myös luontevan yhteistyömahdollisuuden henkilöstön ja 

huoltajien välille. 
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihian varhaiskasvatuksessa oppimisympäristöjä kehitetään yhdessä lasten kanssa koko ajan 

niin, että ne ovat lapsia innostavia, rohkaisevia, kannustavia ja monipuolisia. Onnistunut 

oppimisympäristö kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan 

itseään. Oppimisympäristöjen tulee sopeutua ja soveltua lapsien ja ryhmän tarpeisiin sekä niissä 

tulee näkyä ”lapsen käden jälki”. Ympäristöt ovat lasten ympäristöjä ja ympäristön asiat tulee olla 

lasten tasolla ja lapsille suunniteltuja. 

Oppimisympäristöt jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Fyysiseen 

ympäristöön kuuluvat mm. rakennetut tilat, pihaympäristöt, välineet, materiaalit, akustiikka, 

huonekalut, leikkivälineet ja ilman laatu sekä ergonomia. Psyykkiseen ympäristöön kuuluvat mm. 

ryhmän ilmapiiri, turvallisuuden tunne, tunteiden ilmaisu ja mahdollisuus osallistua sekä vaikuttaa. 

Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat mm. mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, 

yhteistyökyky, itseilmaisu, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä toisten kunnioittava huomioiminen. 

FYYSINEN YMPÄRISTÖ mm. 

• tilat on muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin 

• tilat mahdollistavat lasten jakamisen pienryhmiin 

• vastaa lasten ikä ja kehitystasoa 

• kannustaa lasta tutkimaan ja kokeilemaan 

• ohjaa leikkiin, liikkumiseen ja monipuoliseen tekemiseen 

• tukee kielellisistä kehitystä (mm. pelit, leikit, esillä olevat asiat) 

• terveellinen 

• turvallinen 

• esteetön 

PSYYKKINEN YMPÄRISTÖ mm. 

• lasten kanssa yhteisesti sovitut säännöt 

• positiivinen tunneilmapiiri 

• kannustava ja itsetuntoa tukeva 

• sallii kaikenlaisten tunteiden ilmaisun 

• turvallinen 

• kiireetön 

• kasvattajat ovat läsnäolevia, kuuntelevia, 

• kasvattajat ovat empaattisia, pedagogisesti sensitiivisiä* 

 
*Pedagogisesti sensitiivinen kasvattaja havaitsee lapsen aloitteet ja reaktiot ja vastaa niihin lapsen 

toimintaa tukevalla tavalla. Pedagogisesti sensitiivinen kasvattaja pitää ryhmän toiminnan 

ensisijaisesti mielessä. 

SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ mm. 

• avoin vuorovaikutus 

• sosiaalisten taitojen tukeminen 

• itseilmaisun tukeminen 

• erilaisuuden hyväksyminen 

• kaverisuhteet 

• sukupuolisensitiivinen 

• tukee kielellistä kehitystä, kielitietoisuutta ja erikielisyyttä 

• eri kulttuureja arvostava 

• pedagogisesti tarkoituksenmukaiset pienryhmät. 

Laihialla oppimisympäristöjä ovat myös vierailut eri paikkoihin, esimerkiksi 

kulttuuriympäristövierailut, metsäretket, vierailut työpaikoille (mahdollisuuksien mukaan), 

kirjastokäynnit, kävelyretket sekä muiden vierailut varhaiskasvatuksen ympäristöissä, kuten 

teatteriesitykset, läheisten ihmisten (esim. isovanhemmat, kummit) vierailut tai erilaiset lapsen 

lähipiirille suunnatut tapahtumat. 
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Jokaisen varhaiskasvatusryhmän tulee pohtia oppimisympäristöjen rikastamista ryhmän ja lasten 

tarpeiden mukaan. 

 

 

 

 
 

13. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

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

kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön 

toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä. He vastaavat myös 

siitä, että yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa monialaisesti. 

 

13.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yhteistyön 

tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen 

vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. 

Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henkilöstön kesken 

että huoltajien kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen 

henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, 

lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Tarvittaessa 

keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi. 

Yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Lasten 

päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat ja lapsen kehitystä 

ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Huoltajan ja henkilöstön havainnot ja 

keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 
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Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloittaessa 

varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, lapsen vaihtaessa päiväkotia 

tai aloittaessa esiopetuksen. Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa (osio Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma). Yhteistyön merkitys 

huoltajien kanssa korostuu lasten kehityksen ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa 

(osio Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki). Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajien ja 

henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä lapsen 

hyvinvoinnista. 

Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön 

tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa. Huoltajien 

kanssa tehtävässä yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Yhteistyö voi tukea 

myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta 

erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Huoltajien kanssa luodaan avoin, luotettava ja rehellinen ilmapiiri, jolloin saadaan luotua pohja 

hyvälle kasvatusyhteistyölle. Tavoitteena on molemminpuolinen kunnioitus ja luontevat 

vuorovaikutussuhteet. Päivittäiset keskustelut mahdollisuuksien mukaan lasta tuodessa ja 

hakiessa ovat tärkeitä hetkiä vaihtaa kuulumisia lasten elämästä niin kotoa päivähoitoon kuin 

päivähoidosta kotiin ja luoda kasvatusyhteistyötä huoltajien ja varhaiskasvattajien kesken. Lapsen 

päivästä kerrotaan ruokailujen ja nukkumisen lisäksi, mitä lapsi on kokenut, tuntenut, oppinut ja 

oivaltanut. Hankaliakaan asioita ei arastella ottaa puheeksi, vaan keskustellaan niistä kehittävästi, 

arvostavasti ja rakentavasti. Lapsia kannustetaan myös itse kertomaan päivästään ja osallistetaan 

lapsi mukaan keskusteluun. 

Huoltajien kanssa aloitetaan kasvatusyhteistyö huoltajan ottaessa yhteyttä päivähoitoon lapsen 

hoidon aloittamiseksi. Yhteistyötä tehdään myös siinä vaiheessa, jos lapsi vaihtaa hoitopaikkaan tai 

siirtyy esiopetukseen. Näistä tarkemmin luvussa Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja 

oppimisen polkua. 

Huoltajien ja lasten kanssa käydään jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut. 

Nämä ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia keskusteluja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on 

kaikkia velvoittava asiakirja ja siinä mainitut asiat täytyy toteutua varhaiskasvatuksessa. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmasta tarkemmin luvussa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 

Daisynet on osa Laihian varhaiskasvatusta ja huoltajat opastetaan sen käyttöön. Daisynettiin 

varataan lasten hoitoajat ja sen kautta mm. tiedotetaan varhaiskasvatuksen ja ryhmien tärkeistä 

asioista. 

Yhteyttä pidetään yllä myös tekstiviestien ja puheluiden kautta sekä mahdollisuuksien mukaan 

sähköpostien välityksellä. 

Varhaiskasvatus kannustaa huoltajia perustamaan ja ylläpitämään esim. vanhempain toimikuntia, 

minkä kautta avautuvat uudenlaiset yhteistyön mahdollisuudet. 

Huoltajille toteutetaan säännöllisesti tyytyväisyyskyselyjä. Tästä tarkemmin mm. luvussa 

Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen. 

13.2. Monialainen yhteistyö 

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen 

toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on 

varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat 

yhteistyörakenteet. 

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä myös neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä 
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muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu, 

kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea 

suunnitellaan ja järjestetään. Laajaan terveystarkastukseen sisällytetään varhaiskasvatuksen 

henkilöstön arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa 

huoltajan kirjallisella suostumuksella. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan antama arvio on tärkeä 

osa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin arviointia sekä tuen tarpeiden 

varhaista tunnistamista monialaisessa yhteistyössä. 

Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia ja paikallisia toimijoita, 

joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi 

opetuksesta, liikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden lähiympäristön 

toimijoiden kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen 

tavoitteita. Kunnan varhaiskasvatuksen ja sen alueella toimivien yksityisten 

varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien yhteistyö on tärkeää. Muita varhaiskasvatuksen 

yhteistyötahoja ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, poliisi sekä ravitsemus- ja siivouspalvelut. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Monialaisen yhteistyön tahoja Laihialla ovat varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot (päiväkodit, 

ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito), esiopetus, perusopetus, lastenneuvola ja sosiaali- ja 

terveystoimi. Lisäksi yhteistyötä tehdään tarvittaessa eri terapeuttien kanssa ja Vaasan 

sairaanhoitopiirin eri tahojen kanssa. 

Monialaista yhteistyötä varten on perustettu varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevä työryhmä, mihin 

yllä mainitut toimijat kuuluvat. Työryhmän tehtävänä on kehittää monialaista yhteistyötä Laihialla 

siten, että lasten ja perheiden palvelut ja tuki olisivat kokonaisvaltaista, asioihin voitaisiin puuttua 

varhaisessa vaiheessa ja yhteistyö olisi matalalla kynnyksellä toimivaa luontevaa yhteistyötä lasten 

ja perheiden edun mukaisesti. Kuka tahansa työryhmästä voi olla yhteydenottaja toiseen tahoon ja 

olla koolle kutsujana tarvittaessa. Pääsääntöisesti koolle kutsumisesta vastaa varhaiskasvatuksen 

järjestäjä. Työryhmä kokoontuu kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Riittävä tiedonkulku tulisi 

varmistaa eri toimijoiden välillä. Varhaiskasvatus on omalta osaltaan mukana kunnan lasten ja 

perheiden yhtenäisessä palvelukokonaisuudessa (LAPE). 

Yhteistyötä tehdään yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden kanssa. Lisäksi Laihialla tehdään 

yhteistyötä liikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen kanssa. Yhteistyötä voidaan 

tehdä myös eri järjestöjen, seurakuntien, poliisin ja ravitsemus- ja siivouspalvelujen kanssa. Eri 

yhteistyömuotoja kehitetään ja ne muuttuvat vuosittain lasten, huoltajien ja varhaiskasvatuksen 

tarpeiden ja toiveiden mukaan näiden tässä kappaleessa mainittujen tahojen kanssa. 

 
YHTEISTYÖN TAVOITTEET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN SEKÄ ESI- JA 
PERUSOPETUKSEN KANSSA 

Yhteistyötä tehdään aina huoltajien kanssa. Kaiken yhteistyön tavoitteena lapsen etu sekä lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen sekä perheen tukeminen. 

Tavoitteena on, että ne tahot tekevät monialaista yhteistyötä, mitkä ovat läsnä lapsen ja perheen 

elämässä. Yhteistyön tavoitteena on tukea lasta ja perhettä kokonaisvaltaisesti välttämällä 

päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. Tavoite on, että lapsi saa oikein kohdennettua tukea lapsen kehitys 

ja ikä huomioiden. Tavoitteena on varhainen puuttuminen ja myös eheän tukiverkoston 

muodostaminen koko lapsuus- ja nuoruusajan. 

Tavoitteena on sujuva tiedonsiirto huoltajien ja monialaisen yhteistyön tahojen välillä. Tärkeitä 

nivelvaiheita tiedonsiirrolle on, kun 

• lapsi vaihtaa hoitopaikkaa 

• lapsi aloittaa esiopetuksen 

• lapsi aloittaa perusopetuksen (esiopetuksessa oleva lapsi kuuluu myös varhaiskasvatuksen 

piiriin ollessaan hoidossa esiopetusajan ennen/jälkeen) 

• lapsella on laaja 4 -vuotisneuvolatarkastus (päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajan 
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tekemä LENE-testi, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 4-vuotis lomake) 

• lapsella ilmenee kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarvetta (mm. yhteistyö eri 

terapeuttien kanssa). 

 
RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT 

NEUVOLA 

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö on tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja 

kehityksen tuen vuoksi. Varhaiskasvatuksesta lapsen oman ryhmän kasvattaja tai 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi olla yhteydessä neuvolaan lapsen asioissa huoltajien 

suullisella tai kirjallisella luvalla. Jos kyseessä on lapsen etu, niin neuvolaan voidaan olla 

yhteydessä myös ilman huoltajien lupaa. 

Varhaiskasvatuksesta voidaan soittaa neuvolaan ja pyytää konsultaatiota puhumatta lapsen 

nimellä. Neuvolasta voidaan soittaa varhaiskasvatukseen lapsen asioissa huoltajien luvalla. 

Päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat tehneett 1.1.2018 alkaen lapsen 4 -vuotis 

LENE- testin eli leikki-ikäisen neurologisen kehityksen testin. Varhaiskasvatuksen opettaja käy 

testin tehtyään lomakkeen läpi huoltajien kanssa ja pyytää kirjallisen luvan siirtää tiedot neuvolaan, 

minkä jälkeen varhaiskasvatuksen opettaja toimittaa testin neuvolaan. Neuvolassa tehdään muut 

tarkastukset ja keskustelut, mitkä kuuluvat 4 -vuotis tarkastuksen yhteyteen. Neuvolasta lääkäri 

täyttää neuvolan oman lomakkeen ”Yhteenveto 4-vuotistarkastuksesta”. Neuvolasta lomakkeet 

postitetaann varhaiskasvatukseen.  Huoltajat kertovat suullisesti neuvolan kuulumiset oman 

lapsiryhmän kasvattajille. 

Perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa täytetään lapsen 4 -vuotislomake, mikä on 

osa laajaa 4-vuotis tarkastusta. Perhepäivähoitajat käyvät lomakkeen läpi huoltajien kanssa, minkä 

jälkeen huoltajat vievät lomakkeen neuvolaan mukanaan. Neuvolassa lapselle tehdään 

kokonaisuudessaan laaja 4-vuotistarkastus ja LENE-testit. Neuvolasta lääkäri täyttää neuvolan 

oman lomakkeen ”Yhteenveto 4 -vuotistarkastuksesta”. Lomakkeet postitetaan 

varhaiskasvatukseen. Huoltajat kertovat suullisesti neuvolan kuulumiset oman lapsen 

kasvattajalle/ kasvattajille. 

Neuvola ja varhaiskasvatus tekevät yhteistyötä lapsen ollessa varhaiskasvatuksen piirissä koko 

varhaiskasvuiän ajan. Laihian neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja yhteistyömuotoja 

kehitetään. 

LAIHIAN TERVEYSKESKUS JA VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 

Laihian terveyskeskus kuuluu Vaasan sairaanhoitopiiriin. Terveyskeskuksen kanssa tehdään 

yhteistyötä tarvittaessa. Terveyskeskuksesta saadaan varhaiskasvatukseen mm. ohjeistusta 

tartuntataudeista, astmakoulutusta, informaatiota ja ohjeita eri epidemioista (täit, kihomadot, jne.). 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ovat mukana 

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmässä (LAKU). 

Mikäli varhaiskasvatuksessa on lääkehoitoa tarvitseva lapsi, niin konsultaatiota ja ohjeistusta saa 

terveyskeskuksesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Lääkehoitoa tarvitsevalle lapselle pitää tehdä 

lääkehoitosuunnitelma, joka liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Laihialla on kehitetty NEPSY-polku eli Neuropsykologisen kuntoutuksen polku (liitteenä). Mikäli 

varhaiskasvatuksessa oleva lapsi saa neuropsykologista kuntoutusta, varhaiskasvatus kuuluu 

yhtenä osana kuntoutuksen polkuun. Yhteistyötä tehdään lapsen edun mukaisesti yhteistyössä 

huoltajien kanssa. 

Tarvittaessa varhaiskasvatus tekee yhteistyötä hammashoitolan kanssa, esimerkiksi 

hammashoitaja tulee kertomaan lapsille hampaiden hoidosta. 

Laihian terveyskeskuksen, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Laihian varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja 

yhteistyömuotoja kehitetään. 
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SOSIAALIPALVELUT 

Sosiaalihuoltolain 8§ mukaan on kunnallisten viranomaisten yhteistyössä seurattava ja edistettävä 

erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia. Lapsen ollessa varhaiskasvatuksen piirissä, 

voidaan lapsen varhaiskasvattaja pyytää mukaan, kun arvioidaan perheen tarvetta 

sosiaalipalveluihin tai lastensuojelu tapauksissa. 

Erityisen tuen tarpeessa olevalla lapsella voi olla oikeus kuntouttavaan päivähoitoon, jonka 

myöntää erityishuollon johtoryhmä. Kuntoutusohjaus ja vaihtoehtoiset kommunikoinnin menetelmät 

(esimerkiksi tukiviittomaopetus ja kuvakansiot) ovat vammaispalvelun myöntämiä palveluja. 

Huoltajien luvalla ja heidän kanssaan yhteistyössä voidaan sosiaalipalveluun ottaa yhteyttä      ja 

keskustella nimellä lapsen asioista. Sosiaalipalveluun voidaan varhaiskasvatuksesta ottaa yhteyttä 

ja pyytää konsultaatiota puhumatta lapsesta tai perheestä nimellä. 

Mikäli lapsi ja/tai perhe on sosiaalipalvelun asiakkaana, niin tarvittaessa varhaiskasvatus ja 

sosiaalipalvelu tekevät yhdessä huoltajien kanssa yhteistyötä lapsen kasvun, kehityksen, hoidon ja 

oppimisen tukemiseksi lapsen edun mukaisesti. 

Varhaiskasvattajat ovat velvollisia tekemään huolen ilmauksen, mikäli varhaiskasvattaja huomaa 

huolen aihetta. Huolen ilmaus tehdään mielellään aina yhdessä huoltajien kanssa ja huoltajien 

luvalla. Jos huoltaja ei anna lupaa huolen ilmaukseen, on varhaiskasvattajan pohdittava, onko 

tilanne sellainen, että huolen ilmaus täytyy tehdä ilman huoltajien lupaa. Huolen ilmaus voidaan 

tehdä lapsesta tai huoltajasta. Huolen ilmaus tehdään vapaamuotoisesti yhdessä huoltajan kanssa, 

tai lapsen edun mukaisesti ilman huoltajan lupaa; soittamalla, laittamalla tekstiviesti tai kirjeellä. 

Sähköpostiin voi laittaa soittopyynnön, mutta sähköpostitse ei tehdä huolen ilmausta (tietosuoja). 

Varhaiskasvattajat ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen lapsen tilanteen näin 

vaatiessa. Lastensuojeluilmoitukseen löytyy oma kaavake. Tarkemmin lastensuojeluilmoituksesta 

luvussa Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki. 

ESIOPETUS 

Esiopetuksessa oleva lapsi kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin ollessaan hoidossa ennen tai jälkeen 

esiopetusajan, joten hänelle tulee laatia lainmukainen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

esiopetussuunnitelman lisäksi. Nämä suunnitelmat on mahdollista yhdistää, mutta suunnitelmasta 

täytyy ilmetä, että molemmat suunnitelmat on tehty. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö täyttää tiedonsiirtolomakkeen jokaisesta esiopetukseen siirtyvästä 

lapsesta ja toimittaa sen tulevaan esiopetuspaikkaan keväällä. Tarvittaessa pidetään 

tiedonsiirtopalaveri yhteistyössä huoltajien kanssa. Lomakkeessa on oma kohta huoltajien 

täytettäväksi. 

PERUSOPETUS 

Laihian esiopetussuunnitelmassa on tarkemmin määritelty yhteistyö perusopetuksen kanssa, 

lapsen ollessa esiopetuksessa ja esiopetusajan jälkeen varhaiskasvatuksessa. Yhteistyötä 

tehdään koulujen erityisopettajien kanssa, esimerkiksi esiopetuksen yhteisöllisessä 

oppilashuoltotyöryhmässä. Yhteistyötä tehdään perusopetuksen opettajien ja erityisopettajien sekä 

rehtorien kanssa koskien lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarvetta. Varhaiskasvatuksen 

erityislopettaja ja esiopettajat tekevät yhteistyötä perusopetuksen kanssa. 

Varhaiskasvatuksen eri toimimuodoilla on mahdollisuus varata perusopetuksen tiloja. 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotoja kehitetään. 

 
ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖT 

Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevä työryhmä kokoontuu säännöllisesti, missä myös arvioidaan 

monialaisen yhteistyön toteutumista ja kehittämistarpeita. 
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Monialaista yhteistyötä voidaan arvioda mm. myös seuraavin keinoin: 

• asiakaskyselyt lapsille ja lasten huoltajille 

• kokemukset ja toivomukset monialaisesta yhteistyöstä, määrästä ja tavoista 

• kyselyt yhteistyön tahoille 

• kokemukset ja toivomukset yhteistyöstä, määrästä ja tavoista 

• palautelaatikko varhaiskasvatustoimiston seinälle/tiloihin asiakkaiden oma-aloitteista 

palautteenantoa varten. 

 
Kyselyt voi toteuttaa kaikki monialaisen yhteistyön tahot tarpeen mukaan. Kyselyistä on hyvä sopia 

Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevässä työryhmässä, että vältetään päällekkäisyyksiä ja 

saadaan yhteneväisiä linjoja. Palautekoosteet kyselyistä käydään kunkin kohderyhmän 

vanhempainvarteissa/-illoissa, yhteistyöpalavereissa ja niistä voidaan tehdä kooste kunnan 

kotisivuille. Toiminta ja kehittäminen on avointa ja kaikkien saavutettavissa. 

13.3. Laihian yhteistyö varhaiskasvatuksen 

toimintamuotojen kesken 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen kesken, mihin kuuluvat päiväkodit, 

ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito. Yhteistyö rikastuttaa pedagogista toimintaa, tukee 

positiivista ja avointa vuorovaikutusta ja ilmapiiriä, tasa-arvoistaa Laihian varhaiskasvatusta ja 

mahdollistaa varhaiskasvatuksen kehityksen. Yhteistyö eri muodoissaan antaa mahdollisuuksia 

sekä lapsille ja kasvattajille että huoltajille. 

 
Henkilöstön yhteistyötapoja: 

• pedagogiset illat (mainittu tämän luvun alussa), joissa kehitetään varhaiskasvatuksen 

pedagogista toimintaa 

• yhteiset koulutukset 

• yhteistyö lapsen vaihtaessa hoitopaikkaa 

• tiedonsiirto tehdään aina kirjallisena käyttäen tiedonsiirtolomaketta ja lapsesta siirretään 
vain oleellinen tieto yhteistyössä huoltajien kanssa 

• lasten varhaiskasvatussuunnitelmien siirtäminen toiseen yksikköön/esiopetukseen/ 
kunnanviraston arkistoon 

• lapsen edellinen hoitopaikka huolehtii tiedonsiirrosta tulevaan hoitopaikkaan tai esikouluun. 

Toiminnallisia yhteistyötapoja voivat olla muun muassa: 

• mahdolliset yhteiset kuljetukset eri tapahtumiin (esim. retkelle) 

• kulttuuritapahtumat 

• yhteiset tempaukset. 

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodojen välistä yhteistyötä kehitetään. 

13.4. Laihian muut yhteistyötahot 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Laihian varhaiskasvatus tekee yhteistyötä seurakuntien, kirjaston, eri järjestöjen ja urheilutoimen 

kanssa. Yhteistyöstä sovitaan aina tapauskohtaisesti kunkin tahon kanssa. Laihialla lasten ohjatut 

uinnit toteutetaan esikouluvuonna. 

Seurakunnista voidaan sopia käyntejä varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksesta voidaan 

tehdä käyntejä seurakuntiin, esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon tilaisuuksiin (pääsiäiskirkko, 

joulukirkko). Tällöin huomoidaan tasa-arvoisesti eri elämänkatsomukset ja huoltajien kanssa 
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sovitaan käytännöistä tilanteen mukaan. 

Kirjaston kanssa voidaan yhteistyötä toteuttaa käymällä kirjastossa ja sopimalla kirjaston 

henkilökunnan kanssa esimerkiksi satutunneista, kirjapaketeista tai muusta yhteistyöstä. 

Laihian urheilutoimen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi sopimalla liikuntasalien 

käytöstä. Mahdollisesti yhteistyötä voidaan tehdä eri järjestöjen kanssa.  

Yhteistyötä tehdään myös kiinteistöhuollon, ruokahuollon ja siistijöiden kanssa. 

Yhteistyömuotoja eri tahojen kanssa kehitetään ja toimintaa toteutetaan lasten ja lapsiryhmän 

tarpeiden ja toiveiden mukaan tarvittaessa. 

14. Pedagogisen toiminnan viitekehys 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. 

Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (kts. alla oleva 

kuvio). Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja 

yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä 

henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen 

toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. 

 

Kuvio. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys. (Lähde: Opetushallitus). 
 
Tavoitteellisen toiminnan perustan luovat arvoperusta, oppimiskäsitys, niihin pohjautuva 

toimintakulttuuri sekä monipuoliset oppimisympäristöt, yhteistyö ja työtavat. Lasten mielenkiinnon 

kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan 

suunnittelun lähtökohtana. Lähtökohtana ovat myös oppimisen alueet. Laadukkaan pedagogisen 

toiminnan edellytyksenä on suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen (osiot 
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Pedagoginen dokumentointi ja Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa). Laaja- 

alaisen osaamisen tavoitteet ohjaavat osaltaan toiminnan suunnittelua. 

Pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita tarkennetaan paikallisissa 

varhaiskasvatussuunnitelmissa. Tavoitteita tarkennettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen 

eri toimintamuodot, niiden henkilöstörakenne ja muut ominaispiirteet. Paikallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat lapsiryhmän toiminnan 

suunnittelun lähtökohtia. Toimintaa toteutetaan niin, että jokaisella lapsella on oikeus edetä 

oppimisessaan siten, että varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu lapselle mielekäs 

jatkumo. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Pedagogista toimintaa ilmenee kaikissa päivän tilanteissa; eteisessä, leikeissä, ulkoilussa, 

ruokailuissa, siirtymissä sekä muissa päivittäisissä tilanteissa. Pedagogisessa toiminnassa 

oleellista ovat tietoisuus, tavoitteellisuus sekä suunnitelmallisuus, se miksi jokin asia toteutetaan ja 

millä perusteella. Pedagogisen toiminnan kautta pyritään edistämään lasten laaja-alaista 

osaamista, oppimista ja hyvinvointia.  Päiväkodissa pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja 

toteuttamisesta sekä seurannasta ja arvioinnista vastuussa varhaiskasvatuksen opettaja. Mikäli 

ryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, tulee kyseeseen jaettu vastuu. Vaikka 

pedagoginen vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta on varhaiskasvatuksen opettajalla 

koko varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden hengen mukaisesti tarkoitus on, että varhaiskasvatus 

on suunnitelmallinen kokonaisuus, josta otetaan pedagoginen vastuu. Ryhmäperhepäivähoidossa 

pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastuussa on 

ryhmäperhepäivähoitaja/varhaiskasvatuksen johtaja. Perhepäivähoidossa oman ryhmänsä 

toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa perhepäivähoitaja/perhepäivähoidonohjaaja. 

Pedagoginen toiminta muodostuu toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevasta osatekijöistä; 

lasten ideoista, lasten ja kasvattajien yhteisistä ideoista sekä kasvattajien johdolla suunnitellusta 

toiminnasta, mikä sisältää laaja-alaisen osaamisen, oppimisen osa-alueiden ja 

ryhmävarhaiskasvatussuunnitelman huomioimisen. Lisäksi toiminnan suunnittelussa tulee 

huomioida lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut huoltajien ajatukset lapsensa 

mielenkiinnonkohteista, vahvuuksista sekä tuen tarpeista. Huoltajien ideat, toiveet, tavoitteet sekä 

heiltä saatu palaute tulee huomioida varhaiskasvatuksessa mahdollisuuksien mukaan. 

Pedagogisessa toiminnassa pyritään myös projektimaisuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhden 

aiheen parissa työskennellään pitkäkestoisemmin aihetta laajentaen. 

Lasten ideoita ja mielenkiinnonkohteita voidaan kysyä lapsilta, ikätaso huomioiden. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi askarteluita ei toteuteta välttämättä vain vuodenaikojen 

mukaan vaan lasten tarpeista ja ideoista lähtien. Ryhmän toiminnan suunnitelussa lähtökohtana on 

lapsen osallisuus. Suuri vastuu lasten mielenkiinnonkohteiden huomaamisessa on kuitenkin 

sensitiivisillä kasvattajilla. Heidän tehtävänään on havainnoida, kuunnella lasta sekä olla läsnä. 

Näin varmistetaan, että lapsen ajatukset ja ideat tulevat kuuluviin. Ideat tulee dokumentoida, jotta 

niihin voidaan palata. Pedagogisessa toiminnassa ei kuitenkaan ole kyse yksittäisten lasten 

toiveiden täyttämisestä vaan kaikkien ryhmän jäsenten näkemysten huomioimisesta. 

Lasten mielenkiinnon kohteiden ja osallisuuden huomioiminen pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa keskeisellä 

sijalla. Laihian varhaiskasvatuksessa lasten mielenkiinnonkohteet kartoitetaan ja osallisuutta 

lisätään mm. 

• kyselyillä 

• haastattelemalla lapsia 

• keskustelemalla lasten ja huoltajien kanssa 

• leikkiä seuraamalla ja havainnoimalla 

• huomioimalla lasten vasut 

• saduttamalla 
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• käyttämällä draamaa ja nukketeatteria työtapoina 

• kasvattajien sensitiivisyys ja lasten tuntemus auttavat lisäämään lasten osallisuutta. 

Pedagogisen toiminnan seurantaa ja arviointia tulee tapahtua säännöllisesti arjessa. Jokainen 

varhaiskasvattaja suorittaa itsearviointia eli tarkastelee omaa toimintaansa ja käyttää tietoa 

varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan kehittämiseen ja korjaamiseen. Itsearvioinnissa ei siis 

ole tarkoitus arvostella, etsiä syyllisiä tai listata tekemättömiä töitä. Itsearvioinnissa tulee kuitenkin 

arvioida itseään vähän kriittisestikin; onko tehty mitä piti? 

Oleellista pedagogisen toiminnan seurannassa ja arvioinnissa on havainnointi ja dokumentointi. 

Havainnoinnin ja dokumentoinnin avulla tehdään pedagogista työtä näkyväksi ja sitä voidaan 

arvioida. Varhaiskasvatuksessa toteutettua pedagogista toimintaa peilataan lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmiin, ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä laaja-alaiseen 

osaamiseen ja oppimisen osa-alueisiin. Seurantaa ja arviointia voidaan toteuttaa tiimipalavereissa. 

Yhdessä voidaan pohtia mm. 

• onko lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattuihin pedagogisiin tavoitteisiin päästy / 

pyritty 

• onko ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin päästy / pyritty 

• onko ja mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet huomioitu 

• onko ja mitkä oppimisen osa-alueet ovat toteutuneet 

• onko käytetty mahdollisimman monipuolisia työtapoja 

• miten lasten osallisuus on toteutunut. 

Pohdinnan perusteella muokataan tiimin tulevaa pedagogisen toiminnan suunnittelua ja 

toteuttamista. Pedagogisen toiminnan seurantaa ja arviointia toteutetaan myös keräämällä lapsilta 

sekä heidän huoltajiltaan säännöllisesti palautetta. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua 

pedagogisen toiminnan arvioimiseen kyselylomakkeiden kautta. Kyselylomakkeet jaetaan 

marraskuulla ja palaute kootaan ryhmän kasvattajien toimesta. Ryhmän toiminnan arviointi kootaan 

ja se julkaistaan viimeistään tammikuussa ryhmän huoltajille. Koosteet toimitetaan 

perhepäivähoidonohjaajalle, varhaiskasvatuksen johtajalle sekä päiväkotien johtajille, 

toimintamuodosta riippuen. Lisäksi huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua esim. toteuttavien / 

toteutettujen projektien arviointiin vaikkapa hymynaamoin. 

Oleellinen osa pedagogisen toiminnan arvioinnissa ovat myös huoltajien kanssa käytävät 

varhaiskasvatussuunnitelma keskustelut; niissä keskustellaan toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

toteutumisesta sekä asetetaan uusia tavoitteita toiminnalle. Tulevaisuudessa voidaan etsiä ja 

käyttää myös erilaisia verkkosovelluksia, joiden avulla palautetta voidaan kerätä (esim. Kahoot). 

Lapsilta pedagogisen toiminnan arviointia voidaan kerätä kuuntelemalla lasten palautetta 

meneillään olevasta toiminnasta tai keskustelemalla toiminnan jälkeen. Heiltä voidaan myös kerätä 

konkreettista palautetta esim. pyytämällä heitä laittamaan helmiä, nappeja tms. hymynaamoin 

varustettuihin purkkeihin. 
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15. Pedagoginen dokumentointi 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja 

kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit     ja 

niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. 

Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, 

suunnitteluun ja kehittämiseen. 

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 

saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen 

dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan suunnittelun perusta. 

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, 

ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen 

luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. 

Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, 

oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuvassa 

muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

on osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia (osio Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma). 

Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lasten kehityksen ja oppimisen tuen 

tarpeiden arvioinnissa (osio Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki). 

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja 

henkilöstön toiminnan itsearviointia (osio Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

varhaiskasvatuksessa). 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Pedagoginen dokumentointi 

Pedagoginen dokumentointi on keskeinen varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, 

arvioimisen ja kehittämisen työmenetelmä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät 

pedagogisen dokumentoinnin normiksi, jota kaikkien täytyy noudattaa. Dokumentoinnin avulla 

saatuja tietoja käytetään työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden sekä 

menetelmien ja sisältöjen muokkaamiseen lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaaviksi. Se toisin 

sanoen ohjaa sitä, mitä lasten kanssa varhaiskasvatuksen arjessa tehdään. Dokumentoinnin 

tarkoituksena on tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksen ja mielenkiinnonkohteista, ajattelusta ja 

oppimisesta sekä lapsen tarpeista. 

Pedagogiseen dokumentointiin liittyy oleellisesti havainnointi (jota on kuvattu edellä olevassa 

kappaleessa). Varhaiskasvatuksen arjessa tehdyt havainnot dokumentoidaan, jolloin niihin voidaan 

palata ja niitä voidaan käyttää varhaiskasvatustoiminnan tukena. Pedagoginen dokumentointi onkin 

jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden tulkinta muokkaavat varhaiskasvatuksen 

pedagogista toimintaa. 

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu 

Vasu laaditaan ja päivitetään yhteistyössä huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa sekä 

tarvittaessa useammin. Samaa lapsen vasua täydennetään koko varhaiskasvatuksen ajan. Lapsen 

vasun laadinnasta vastaa päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettaja. Perhe- ja 

ryhmäperhepäivähoidossa lapsen vasun laadinnasta vastaavat perhepäivähoitajat itse, mutta 

esimiesten tehtävä on huolehtia siitä, että vasut tehdään ajallaan. Syksyllä varhaiskasvatuksessa 

aloittavielle tai sen piirissä jo oleville lapsille varhaiskasvatussuunnitelma tulee tehdä syyskuun 

aikana. Kesken toimintakauden varhaiskasvatuksessa aloittavalle lapselle 
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varhaiskasvatussuunnitelma tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa aloittamisesta. Tarvittaessa 

apua ja tukea vasun laatimiseen saa esimiehiltä sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. Lisää 

kohdassa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 

• Ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli ryhmävasu 

Jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä laaditaan lasten varhaiskasvatussuunnitelmien, lasten 

mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta 

ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma. Ryhmävasu toimii pedagogisen toiminnan perustana. 

Varhaiskasvatuksen opettajalla on vastuu ryhmävasun laatimisesta. Perhepäivähoidossa    ja 

ryhmäperhepäivähoidossa vastuussa ryhmävasun laadinnasta ovat perhepäivähoitajat. 

Perhepäivähoidonohjaaja ja varhaiskasvatuksen johtaja ovat vastuussa siitä, että ryhmävasut 

laaditaan. Lapsen vasut tehdään syksyllä hoidon alettua ja niiden pohjalta tehdään ryhmävasu 

lokakuun alkuun mennessä. Ryhmävasun toteutumista arvioidaan säännöllisesti tiimipalavereissa 

ja lapsilta sekä huoltajilta saatujen palautteiden perusteelta. 

Ryhmän vasu muodostuu monesta osatekijästä. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, lasten 

mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä Laihian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ovat osa 

ryhmän vasua. Ryhmän vasua tehtäessä täytyy ottaa huomioon myös valtakunnalliset 

varhaiskasvatuksen perusteet ja toteuttaa siinä esiintyviä laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen 

alueiden tavoitteita. Ryhmän vasu toimii myös ryhmän toimintasuunnitelmana. 

 

 

 
Kuvio. Ryhmävasun muodostuminen. 

• Leikin havainnointilomake 

Lomakkeeseen kirjattujen havaintojen perusteella kehitetään ja suunnitellaan monipuolista ja 

lapsilähtöistä toimintaa/leikkiä. Tarkastellaan sitä mitä lapsi tekee tai mitä leikissä tapahtuu, miten 

leikkiä voisi kehittää tai rikastuttaa. Lomaketta voidaan käyttää niin ryhmän kuin yksilönkin 

havainnointiin. 

• Tiedonsiirronlomake 

Tiedonsiirtolomake täytetään lapsen vaihtaessa varhaiskasvatusyksikköä ja siirtyessä 

esiopetukseen. Tarvittaessa pidetään lisäksi tiedonsiirtopalaveri. Näin mahdollistetaan eheä 

oppimisen polku sekä sujuvat siirtymät. Huoltajille tulee kertoa, mihin heiltä saatuja tietoja 

käytetään ja miksi. Tiedonsiirtolomakkeeseen kirjataan vain varhaiskasvatuksen / esiopetuksen 

järjestämisen kannalta oleelliset tiedot. Huoltajat hyväksyvät allekirjoituksellaan lomakkeella 

siirrettävät tiedot. Mikäli huoltajat eivät antaisi lupaa oleellisten tietojen siirtämiseen, on 

varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oikeus siirtää välttämättömät tiedot. Tällaisia tietoja voivat olla 

esim. lapsen tehostetun tai erityisen tuen tarve. Lomake siirtyy henkilöstön kautta seuraavaan 

yksikköön. 

• Neuvolalomake 4v. 

Perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa olevista, neljä vuotta täyttävistä lapsista 

täytetään neuvolan lomake, mikä toimitetaan vanhempien kautta lapsen 4 -vuotistarkastukseen. 

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat tehneet 4-vuotiaiden LENE -testit (leikki-ikäisen 

neurologinen kehitys) 1.1.2018 alkaen. LENE -testin tulokset siirretään päiväkodin kasvattajien 
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toimesta lastenneuvolaan vanhempien kirjallisella luvalla. Tämän jälkeen huoltajat voivat varata 

ajan lapselleen 4 -vuotis neuvolaan. 

• Kasvunkansio 

Kasvunkansio on lapsen oma ns. portfolio. Kansio luo kuvaa siitä, millainen lapsi on.  Se kertoo 

lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta dokumentoiden muistoja koetuista asioista, 

toiminnasta ja tapahtumista. Sama kansio kulkee lapsen mukana koko varhaiskasvatuksen ajan. 

Kansio antaa arvokasta lapsikohtaista tietoa ja toimii tiedonvälittäjänä lapsen siirtyessä osastolta 

tai yksiköstä toiseen. Parhaimmillaan kansio tuo esille lapsuuden vaalimisen, lapsen arvokkuuden, 

yksilöllisyyden, lapsen oikeuden toimia ja kehittyä omana persoonanaan. Hyvä kasvunkansio on 

lapsen näköinen. Lapsi valitsee kasvunkansioon laitettavat työt (yhdessä huoltajan ja/tai 

kasvattajan kanssa) ja hänet otetaan mukaan kasvunkansion kokoamiseen. Varhaiskasvatuksessa 

kansiot pidetään lasten ulottuvilla. 

Kasvunkansio voi sisältää sekä kuvallista että kirjallista materiaalia. Kasvunkansion sisältöä voivat 

olla valokuvat, ääninauhat, tarinat, tehtävät, piirustukset, sadutukset, kertomukset, runot ja laulut, 

työt ja havainnot. 

Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen varhaiskasvatuksen 

toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Esimerkiksi lapsen vasuun kirjattuihin asioihin 

palataan ja arvioidaan ovatko ne toteutuneet. 

16. Monipuoliset työtavat 

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

tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät 

työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja 

ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline 

että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja 

käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia 

rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. 

Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia 

mahdollisuuksia. 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 

työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille 

onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. 

Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään 

uusia työtapoja. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Monipuolisten työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja 

tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Monipuolisten työtapojen 

valinta ja käyttö perustuvat lasten havainnointiin ja lasten kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan arjessa käytettävät monipuoliset työtavat 

kumpuavat lapsille ominaisista tavoista oppia, joita ovat luovuus, osallisuus ja toiminnallisuus. 

Tällaisia tapoja ovat omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen, tieto- ja 

viestintäteknologia sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tällöin esim. yhteisleikit ja pelit ovat 

jokapäiväisiä työtapoja. 
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Lapset otetaan taitojensa ja kykyjensä mukaisesti osallisiksi työtapojen suunnitteluun ja valintaan. 

Näin lisätään lasten aktiivista toimijuutta sekä osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Henkilöstö 

tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella erilaisia työtapoja mahdollisuuksien ja 

resurssien mukaan sekä ryhmissä että itsenäisesti. Lapsia rohkaistaan kyselemään ja 

ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä, ts. lapset nähdään 

aktiivisina toimijoina. Parhaiten lapset saavat oman mielipiteensä kuuluviin pienryhmätoiminnassa, 

jonka tulee olla tärkeä osa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Kuvien käyttö päivän eri 

tilanteissa lisää lasten osallisuutta työtapojen valinnassa. 

Työtapojen valinnassa myös huoltajilta sekä lapsilta saatu palaute otetaan mahdollisuuksien 

mukaan huomioon. Myös erilaiset suositukset esim. varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositukset (2016), tulee huomioida työtapojen valinnassa. Henkilökunnan on lisäksi arvioitava 

toteuttamiaan työtapoja yhteisissä palavereissa. 

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, virittävät leikkiin. 

Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää. 

Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat 

sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset rakentavat 

käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät 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 

taitojen 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. 

Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan 

toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä 

tunneilmastoa. 

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Pedagogisessa toiminnassa voidaan leikin 

juonen kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi draamaa, 

improvisaatiota tai satuja. Henkilöstön tulee tiedostaa keskittyneen tutkimisen, spontaanin luovan 

ilmaisun sekä vauhdikkaiden liikunta- ja peuhausleikkien merkitys lasten hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Eri tilanteita voi rikastaa leikinomaisuudella. Lorut, sanaleikit, laulut ja yhteinen 

hassuttelu vahvistavat myönteistä ilmapiiriä, mikä tukee oppimista ja hyvinvointia. 

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. 
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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 ja ohjaamisessa. 

Henkilöstöltä edellytetään herkkyyttä ja ammattitaitoa sekä sukupuolisensitiivisyyttä havaita lasten 

leikkialoitteita ja vastata niihin sopivalla tavalla. 

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

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

välttämättä pysy paikallaan niille nimetyissä tiloissa. 

Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun median tunteminen auttaa henkilöstöä ymmärtämään lasten 

leikkejä. Myös erilaiset pelit ja digitaaliset välineet tarjoavat niihin monenlaisia mahdollisuuksia. 

Leikkiin kannustavassa oppimisympäristössä myös aikuinen on oppija. Henkilöstö keskustelee 

leikin merkityksestä ja lasten leikkeihin liittyvistä havainnoista huoltajien kanssa. Tällä tavoin 

voidaan edistää leikkien jatkumista kotona tai varhaiskasvatuksessa. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Leikki on varhaiskasvatuksessa keskeinen toimintatapa. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta 

oppivat leikkiessään. Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle 

kehitykselle. Leikkiessä kehittyvät kielelliset taidot, syy-seuraussuhteiden ajattelu, joustava 

yhdisteleminen, luova ajattelu, ongelmanratkaisutaito ja kyky erottaa ulkoinen todellisuus leikistä. 

Leikkiessään lapsi oppii esineiden käsittely- ja toimintatapoja, yhteistoimintaa ja sääntöjä sekä 

tunteiden säätelyä. Leikki voi parantaa lapsen luottamusta itseensä ja omiin kykyihinsä. Leikki 

opettaa ymmärtämään moraalia ja arvoja sekä opettaa vastaanottamaan empatiaa toisilta 

leikkijöiltä. Leikkiminen kehittää lapsen mielikuvitusta, luovuutta ja sosiaalisia taitoja, kuten 

ristiriitatilanteissa neuvottelemista ja toisten ymmärtämistä. Leikeissä lapsi harjoittelee oppimiaan 

asioita ja saa vahvistusta taidoilleen ja tiedoilleen. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun lapset 

voivat kokea turvallisuutta ja luottamusta ympärillään. 

Varhaiskasvatuksessa leikille varataan riittävästi aikaa ja sitä arvostetaan eli leikki saa näkyä   ja 

kuulua! Henkilöstön tehtävänä on turvata leikin edellytykset sekä ohjata leikkiä. Kasvattajien 

tehtävänä on myös tukea leikin kehittymistä ja havainnoida leikkiä. Leikin havainnointi tarjoaa 

mahdollisuuden saada tietoa lasten ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista sekä heidän tunteistaan ja 

kokemuksistaan. Saatua tietoa käytetään mm. pedagogisen toiminnan suunnittelussa. 

Lasten leikkiä voidaan tukea Laihian varhaiskasvatuksessa mm. seuraavin keinoin: 

• Annetaan lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille tilaa, aikaa ja leikkirauhaa 

• Annetaan riittävästi aikaa lasten omaehtoiseen leikkiin, jossa kasvattaja on läsnä 

• Kannustetaan kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, ilmaisuun ja luovuuteen 

• Leikeissä vältetään turhia sääntöjä ja kieltoja, turvallisuutta kuitenkaan unohtamatta 

• Leikeissä vaalitaan lasten kaverisuhteita 

• Leikkitiloja käytetään monipuolisesti; leikkitiloja muunnellaan lasten mielenkiinnon ja 

leikkien mukaisiksi. Leikkiä ei rajata vain yhteen tilaan 

• Oppimisympäristöt järjestetään niin, että lasten on helppo löytää tekemistä ja että 

ympäristö herättää kiinnostuksen leikkiä 

• Varhaiskasvatusyksiköt varustetaan riittävillä ja monipuolisilla, ikätasoisilla leikkivälineillä. 

Lapset otetaan mukaan suunnittelemaan uusien lelujen hankintaa. Lelut tulee olla helposti 

lasten saatavilla 

• Lapsilla tulee olla mahdollisuus roolileikkeihin 

• Pienryhmätoiminta auttaa luomaan rauhallisen ja kiireettömän leikkiympäristön, joka lisää 

lapsen rohkeutta osallistua ja auttaa keskittymään leikkiin. Lasten ajatukset ja mielipiteet 

tulevat myös paremmin kuulluiksi. 

• Lapsella tulee olla mahdollisuus sekä rauhoittumiseen, yksinoloon että vauhdikkaisiin 

leikkeihin 
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Kasvattajien rooli leikin mahdollistajana 

• Kasvattajan tehtävänä on mahdollistaa jokaisen lapsen osallisuus leikkiin lapsen 

kehitystason mukaisesti 

• Kasvattaja auttaa lapsia tarvittaessa aloittamaan leikin lasten ideoita käyttäen ja antamalla 

mallia leikkiin 

• Kasvattaja on leikkien mahdollistaja, joka luo lasten leikkeihin mahdollisuudet tarvittavilla 

materiaaleilla ja välineillä sekä kannustaa lapsia kokeilemaan ja kehittämään leikkiä 

• Kasvattajan läsnäolo leikkitilanteissa lisää lasten turvallisuutta ja mahdollistaa leikin 

ohjaamisen ja ristiriitojen selvittämisen 

• Leikkiin heittäytyvä kasvattaja saa lapset innostumaan! 

• Kasvattajan mukanaolo lapsen leikeissä kasvattaa lapsen itsetuntoa hänen 

huomatessaan, että aikuinen osoittaa kiinnostusta hänen maailmaansa kohtaan. 

• Kasvattajalla on herkkyyttä ja tilannetajua ymmärtää oma roolinsa leikeissä: hän voi olla 

aktiivinen mukana leikkijä, leikin rikastuttaja, ohjaaja tai havainnoija leikin luonteesta 

riippuen 

• Kasvattajat havainnoivat, dokumentoivat ja arvioivat lasten leikkiä erilaisia 

havainnointivälineitä käyttäen. Havaintojen pohjalta kasvattajat suunnittelevat joustavaa ja 

monipuolista toimintaa, jossa pitkäkestoinen leikki on mahdollista ja lapset saavat 

leikkirauhan omille leikeilleen. 
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18. Oppimisen alueet 

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja 

sisältöjä. Oppimisen alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Yhdessä laaja-

alainen osaaminen ja oppimisen alueet ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn 

pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Oppimisen 

alueet eivät ole erikseen toteutettavia toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä 

yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti. Oppimisen 

alueiden tarkoitus on turvata lapsille toiminnan monipuolisuus, eheys ja kokonaisvaltaisuus 

varhaiskasvatuksen aikana. Henkilöstön tehtävänä on varmistaa, että pedagoginen toiminta 

edistää eri-ikäisten lasten kehitystä ja oppimista. 

 
 

18.1. Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä 

kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja 

kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen 

monilukutaidon kehittymiseen (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 

kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien 

kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän 

kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan. 

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

olla tilanteittain eriytynyttä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat 

erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa 
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vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään 

varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten 

kielellisten identiteettien kehittymistä. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 

varhaiskasvatuksessa käsitellään osiossa Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia. 

Kielen oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, että samanikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa 

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

kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisillä osa-alueilla. 

 

 
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. 

Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon 

kehittymistä. Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. 

Tarvittaessa käytetään kuvia, 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 ymmärtämään puhuttua kieltä. Lasten kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota myös 

äänensävyihin ja äänenpainoihin. 

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 esimerkiksi lorujen ja laululeikkien käyttö. Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien 

sanojen käyttäminen 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 

tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös 

lukemista 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 

monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan 

itsekeksimään niitä. Lasten kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä dokumentoidaan. 

Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasvatuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa 
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visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä sekä tekstejä. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisen 

identiteetin kehittymistä. Tavoitteena on myös vahvistaa uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, 

teksteihin ja kulttuureihin. Laihian varhaiskasvatuksen henkilöstö pitää huolta siitä, että 

varhaiskasvatuksen kieliympäristö on monipuolinen. Kielen kehittymisen kannalta on oleellista, että 

lapsi saa myönteistä palautetta, kasvattajat ovat läsnä ja kuuntelevat lasta. Leikkiympäristö 

suunnitellaan yhdessä lasten kanssa siten, että lapsi voi leikin avulla tutustua omaan kieleensä, 

kehittää sanavarastoaan ja harjoitella kielen moninaisia taitoja. 

Laihian varhaiskasvatuksessa lasten kielellistä kehitystä voidaan tukea mm. seuraavin tavoin: 

 

• Luetaan ja kerrotaan lapsille satuja, tarinoita ja loruja 

• Leikitään erilaisia sanaleikkejä ja riimitellään 

• Sanoitetaan tunteita 

• Rytmitetään, toistetaan ja tavutetaan sanoja ja lauseita 

• Rohkaistaan lapsia ilmaisemaan itseään suullisesti 

• Tehdään suujumppaa ryhmässä esiintyvän tarpeen ja lasten ikätason mukaisesti 

• Opetellaan erilaisia lauluja, mahdollisuuksien mukaan myös vieraskielisiä 

• Esitetään ja tuotetaan näytelmiä ja nukketeatteria 

• Lapset saavat kertoa kuvista tarinoita 

• Pelataan erilaisia pelejä lasten kanssa 

• Käydään kirjastossa tai kirjastoautossa yhdessä lasten kanssa mahdollisuuksien mukaan. 

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. Lasten 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 oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, 

tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda 

mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen 

ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä 

osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla. 

Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan 

mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja muuta kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin 

liittyvät kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapset 

oppivat ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa. 

Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja 

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

luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia 

työtapoja, 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 

prosesseissa 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 rikastuttaa taidekasvatusta. 
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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 lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja 

liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja 

kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään 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 onnistumisen ilosta. 

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä sekä saada 

esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. Lapset harjoittavat kuvallista ajatteluaan, 

havainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja 

kehitetään moniaistisesti 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, esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. 

Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan 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. 

Käsityöllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille tekemisen, kokemisen ja 

oivaltamisen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille 

tarjotaan mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja 

sekä opetella työskentelyssä tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia 

teoksia ja esineitä. Lasten käsityöllisessä 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 kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä 

spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta 

prosessista. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, 

sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja sirkusta. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Ilmaisun monet muodot 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja 

kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. 

Varhaiskasvatuksessa tarjotaan lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Näin tuetaan 

lasten luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. 

Laihian varhaiskasvatuksessa lasten musiikillista ilmaisua voidaan tukea mm. seuraavin tavoin: 
 

• Kuunnellaan ja erotellaan erilaisia ääniä 

• Opetetaan lapsi erottamaan erilaisia äänenvoimakkuuksia ja äänten korkeuseroja 

• Taputukset ja rytmitykset 

• Opetellaan uusia lauluja ja laululeikkejä 

• Kuunnellaan musiikkia ja tutustutaan eri musiikkityyleihin 

• Rohkaistaan lasta musiikilliseen ilmaisuun 

• Liikutaan musiikin tahdissa 
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• Kokeillaan musiikkimaalausta 

• Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja opetellaan käyttämään niitä mahdollisuuksien mukaan 

• Tuotetaan musiikkia yhdessä lasten kanssa mahdollisuuksien mukaan 

• Tehdään lasten kanssa itse soittimia ikätaso huomioiden 

• Osallistutaan konsertteihin ja yhteisiin musiikkiesityksiin mahdollisuuksien mukaan. 

 
Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuus kokeilla 

monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen tapoja. Lasten kanssa myös havainnoidaan visuaalista 

ympäristöä. 

Laihialla varhaiskasvatuksessa lasten kuvallista ilmaisua voidaan tukea mm. seuraavin tavoin: 

• Tutustutaan lasten kanssa erilaisiin tapoihin tehdä kuvia ja kokeillaan erilaisia välineitä ja 

materiaaleja mahdollisuuksien mukaan 

• Kuvan tekemistä voidaan harjoitella esim. maalaamalla, muovailemalla, askartelemalla, 

rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä sekä valokuvia ottamalla 

• Tutkitaan ja tulkitaan lasten omia töitä sekä muiden tekemää taidetta ja mediakuvia lasten 

ikätaso huomioiden 

• Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Laihialla olevissa taidenäyttelyissä tai pystytetään 

lasten töistä omia taidenäyttelyitä 

• Havainnoidaan ympäröivää luontoa 

• Havainnoidaan rakennettua ympäristöä lasten ikätaso huomioiden. 

18.3. Minä ja meidän yhteisömme 

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin 

perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja 

ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön 

monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, 

katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median 

näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, 

kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön 

tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen 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 

lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan 

katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri 

katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien 

kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. 

Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja 

tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle 

annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. 

Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, 

katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten 

kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää 

laaja-alaista osaamista. 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten 
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mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan 

lasten kasvuympäristöjen moninaisuutta. 

Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon 

lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. 

Lisäksi voidaan 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 kasvattaa 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 

vuodenajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi 

rakentaa 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 tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää 

mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan 

kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen 

huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa 

esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Minä ja meidän yhteisömme 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön 

monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Turvallisessa varhaiskasvatuksen ilmapiirissä 

lapsilla on mahdollisuus tehdä havaintoja lähiympäristöstään ja opetella toimimaan siinä. Eettisen 

ajattelun taidot ovat osa jokapäiväistä arkea, läsnä joka hetki. 

Laihian varhaiskasvatuksessa lasten eettisen ajattelun taitoja voidaan tukea mm. seuraavin 

tavoin: 

• Pohditaan yhdessä lapsia askarruttavia tai ryhmän tarpeista nousevia eettisiä kysymyksiä 

• Luodaan lasten kanssa yhteiset säännöt ryhmään (säännöt voidaan esim. kuvittaa, jolloin 

lasten on helpompi muistaa ne) 

• Harjoitellaan sosiaalisia taitoja 

• Harjoitellaan tunnetaitoja, mm. tunteiden tunnistamista ja nimeämistä (draamaharjoitukset, 

Nalle -kortit, Askeleittain -ohjelma) 

• Autetaan lapsia mukaan leikkeihin sekä autetaan luomaan ystävyyssuhteita; ehkäistään 

samalla kiusaamista 

• Luetaan kirjoja ja satuja, joissa pohditaan eettisiä kysymyksiä. 

Laihian varhaiskasvatuksessa katsomuskasvatus edellyttää kasvattajilta luontevaa suhtautumista 

eri uskontoihin ja katsomuksiin. Lapsen varhaiskasvatusryhmässä kunnioitetaan jokaisen perheen 

taustoja, katsomuksia ja arvoja sekä tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Ryhmässä tutustutaan 

erilaisiin katsomuksiin ja uskontoihin kulloisenkin lapsiryhmän mukaisesti, esim. tutustumalla 

erilaisiin juhliin tai perinteisiin. Näin edistetään keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri 

katsomuksia kohtaan sekä tuetaan lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien 

kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa ollessaan lapset voivat osallistua evankelis-luterilaisen kirkon 

järjestämiin tapahtumiin, kuten joulu- ja pääsiäiskirkkoihin tai muihin seurakunnan järjestämiin 

tapahtumiin, mikäli lapsen huoltajat antavat siihen luvan. Perheen uskonto/vakaumus sekä lupa 
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osallistua tapahtumiin kysytään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Varhaiskasvatuksessa ei 

ole vakaumuksellista uskonnon opettamista. 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten 

mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Menneisyyden, 

nykyisyyden ja tulevaisuuden pohdinnassa ja käsittelyssä työtapoina voidaan käyttää 

mahdollisuuksien mukaan ja lasten ikätaso huomioiden mm. seuraavia: 

Menneisyys 

• Vanhojen esineiden näyttely lasten tuomista tavaroista 

• Isovanhempien päivät; aamupalatilaisuus, kertomukset ja leikit heidän lapsuudestaan 

• Leikkien ja tarinoiden kautta tutustutaan entisaikaan (esim. Mauri Kunnas: Koiramäen talo) 

• Pohditaan yhdessä mikä on lapsen historiaa  

Nykyisyys 

• Lähiympäristön tapahtumat 

• Erilaiset juhlat 

• Aiheita lapsia askarruttavista ja kiinnostavista asioista 

• Retkillä liikennekasvatusta 

• Liikennelorupussi 

• Tutustutaan huoltajien ammatteihin/muihin ammatteihin 

• Kirjastoauto/kirjastovierailut 

• Pohditaan mistä ruoka tulee: lähiruoka, sadonkorjuujuhla  

Tulevaisuus 

• Lapset mukaan pedagogisen toiminnan suunnitteluun 

• Jätteiden lajittelu 

• Kierrätys; lelujen korjaus, uusiokäyttö. 

18.4. Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää 

ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. 

Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä 

suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja 

teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja 

elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja 

oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää 

monilukutaitoa. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun 

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

ja leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa 

ja lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja muutoksiin. Lapsia innostetaan pohtimaan ja 

kuvailemaan matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi 

kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla 

ja asettaa järjestykseen asioita 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 ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin 

taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien 

avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi 

liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla. 
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Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan 

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

järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan 

esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista 

ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme 

ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön 

puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että 

oppimisympäristöjä. 

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa 

varhaiskasvatusta. 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 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, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia 

ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin. 

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan 

työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia 

ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja 

tekemään päätelmiä. 

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin 

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

käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri 

materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään 

ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten 

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

aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi 

leluja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Matemaattinen ajattelu 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja herätetään 

kiinnostus matematiikkaan. Toiminnan tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa 

matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota 

päivittäisissä tilanteissa ilmenevään matematiikkaan. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-

alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten 

tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan 2- ja 3- ulotteisuutta 

sekä opettelemaan sijainti- ja suhdekäsitteitä (edessä, ylhäällä, joka toinen) esim. liikuntaleikkien 

avulla. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, 

askarteluun ja muovailuun. 

Matematiikan näkökulmasta hahmottaminen, sarjoittaminen, luokittelu, yksi yhteen -vastaavuus ja 

vertailu sekä suhdekäsitteet ovat loogisen ajattelun perusta. Loogista ajattelua voidaan kehittää 

keskustelemalla ja pohtimalla. Varhaiskasvatuksessa pystytään luomaan vahva ja laaja pohja 

matematiikan oppimiselle ja matemaattiselle ajattelulle. Matematiikan tulisikin olla osa 

varhaiskasvatuksen arkea. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi laskea asioita ja esineitä 
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päivittäisissä tilanteissa; lasketaan sormia, varpaita, naulakkopaikkoja, nappeja, keinuja ulkona, 

lapioita hiekkalaatikolla jne. Laskemisen lisäksi kasvattajat havainnoivat yhdessä lasten kanssa 

ympäristöä; värejä, muotoja ja muutoksia. Varhaiskasvatuksen arkikielessä tulee käyttää 

suhdekäsitteitä (yläpuolella, alapuolella, edessä, takana, vieressä, jne.), kuvailevia sanoja ja 

vertailun käsitettä (asioiden luokittelu, vertailu isompi-pienempi, jne). (Katjetski & Salminen 2009) 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja muokkaamisessa kiinnitetään huomiota 

matemaattiseen ajatteluun. 

Laihian varhaiskasvatuksessa matemaattisen ajattelun kehittymisessä otamme huomioon 

seuraavia asioita mahdollisuuksien mukaan sekä lasten ikätaso huomioiden: 

• ympäristön ja sen ilmiöiden havainnointi ja hahmottaminen ja niissä tapahtuvien 
muutoksien havainnointi 

• tunnustelupussi 

• värien, muotojen ja koon tunnistaminen 

• palapelit ja lautapelit 

• rakentelu ja mallista rakentaminen 

• eroavaisuuksien etsiminen 

• yksi-yhteen vastaavuuden tunnistaminen (esim. 3 = ***) 

• kuvasuunnistus 

• sarjoittaminen (esim. raidallinen-kukallinen-raidallinen) 

• luokittelu/lajittelu (esim. palikoiden luokittelu koon, värin ja muodon mukaan, isot ja pienet 

tai eri tavoin liikkuvat eläimet, lukumäärän mukaan) 

• vertailu (esim. kirjojen paksuus, lasten pituus, erilaisten tavaroiden vertailu) 

• lukumäärät ja -käsitteet, kymmenjärjestelmä (numerot, laskeminen, noppa) 

• aikaan liittyvät käsitteet (tänään, huomenna, eilen jne.) 

• mittaaminen ja mittaamiseen liittyvät käsitteet (lyhyt-pitkä, painava-kevyt jne.) 

Lautapelejä, jotka tukevat matemaattisen ajattelun kehittymistä: Afrikan tähti, Arvaa kuka?, Blokus, 

Colorama, Differix, Dominot ja muistipelit, Erilaiset väri ja muotopelit pienemmille, Figurix, Geometrix, 

Halli Galli, Hedelmätarha, Kanaset, Kaninloikka, Karkkipeli, Kimble, Monumento, Muuttuva 

labyrintti, Rush Hour, Sudoku Junior, Tempputorni... 

Ympäristökasvatus 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää 

ympäristöään. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on lapsen myönteisen luontosuhteen tukeminen 

sekä kestävää kehitystä tukeva ajattelu. Lapsille pyritään tarjoamaan luontokokemuksia ympäri 

vuoden; päivittäinen ulkoilu, retket lähiluontoon ja metsään ovat ympäristökasvatuksen lähtökohtia. 

Ympäristövastuulliseksi kasvamisessa oleellista on sosiaalisten taitojen oppiminen ja empatian 

kehittyminen. Ilman välittämistä ja toisten kanssa toimeen tulemista ei voi rakentaa kestävää 

maailmaa. 

Ympäristökasvatus koostuu neljästä osa-alueesta: ekologisuus, taloudellisuus, sosiaalisuus ja 

kulttuuri. Laihian varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksessa otamme huomioon seuraavia 

asioita mahdollisuuksien mukaan ja lasten ikätaso huomioiden: 

• Tutustutaan monipuolisesti luontoon: maaperään, veteen, ilmakehään, kasveihin, eläimiin, 

luonnonilmiöihin, vuodenkiertoon jne. 

• Lajitellaan ja kierrätetään erilaiset jätteet yhdessä lasten kanssa 

• Opetellaan kunnioittamaan luontoa, eläimiä, toisiamme ja rakennettua ympäristöä, esim. 

roskaaminen ja luonnon tuhoaminen kielletty 

• Ohjataan lapsia vettä, materiaaleja ja energiaa säästävään toimintaan 

• Pyritään lisäämään kasvisten käyttöä 

• Tutustutaan erilaisiin kasviksiin sekä niistä valmistettuihin ruokiin 

• Kiinnitetään huomiota siisteyteen ja viihtyisyyteen niin ulko- kuin sisätiloissa 

• Opetellaan tavaroiden kunnioittamista ja niistä huolehtimista 

• Mahdollisuuksien mukaan tehdään itse tai uudistetaan vanhoja tarvikkeita uusiin 
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tarkoituksiin 

• Tehdään mahdollisuuksien mukaan leluja itse, esim. soittimia, tarvikkeita kauppaleikkeihin 

• Kierrätetään leluja varhaiskasvatusyksiköiden kesken 

• Askartelumateriaaleja käytetään säästeliäästi kierrätys- ja luonnonmateriaaleja hyödyntäen 

• Tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä laihialaisiin kulttuuriympäristöihin 

• Vanhat pihaleikit. 

Teknologiakasvatus 

Teknologiakasvatuksen kohteena on koko ihmisen rakentama ympäristö. Teknologiakasvatuksen 

tärkeimpänä päämääränä on tarjota lapsille mahdollisuuksia tutustua teknologisiin materiaaleihin ja 

työkaluihin ja näiden avulla suunnitella ja rakentaa erilaisia asioita. Teknologiakasvatuksen tulee 

myös tarjota lapsille mahdollisuuksia suunnata toimintaansa tarkoituksenmukaiseen ja 

prosessinomaiseen työskentelyyn, jossa yhdistyvät lapselle tutut materiaalit ja laitteet sekä niiden 

hyödyntäminen lasta ympäröivien kontekstien, eli erilaisten ympäristöjen askareissa. Lapsilla 

tekninen ajattelu kehittyy oman toiminnan kautta. Parhaimmillaan teknologiakasvatus tarjoaa 

lapselle välineen ymmärtää paremmin omaa elinympäristöään. (Vuoristo 2007) 

Teknologiakasvatus tulee siis liittää lasten arkeen. Kasvattajat tarttuvat lasten esiin tuomiin 

mielenkiinnon kohteisiin, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan ryhtyä tutkimaan. 

Laihian varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksessa otamme huomioonseuraavia asioita 

mahdollisuuksien mukaan ja lasten ikätaso huomioiden esimerkiksi: 

• Rakentelu erilaisilla rakentelusarjoilla 

• Koottavien lelujen käyttö 

• Tutkitaan esimerkiksi, mistä sähkö ja/tai vesi tulee 

• Tutustutaan tietoteknisiin laitteisiin ja niiden toimintaan (tietokoneet, puhelimet, televisio, 

kamera jne.) 

• Tutustutaan eri koneisiin ja laitteisiin ja kokeillaan niiden toimintaa turvallisesti 

• Rakennellaan eri materiaaleista (esim. puu, metalli, savi, luonnonmateriaalit) 

• Tutkitaan leluja ja niiden toimintaa sekä lelujen uusiokäyttö tutkimusvälineenä 

• Kirjallisuuden kautta perehdytään lasten mielenkiinnon kohteisiin. 

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 

liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. 

Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia 

päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla 

säännöllistä, ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus    on 

tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä 

aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan tapoja, kuten 

leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikuntatuokioita. Ryhmässä liikkuminen 

kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. 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 

perustaitoja, 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 yksin, parin ja ryhmän kanssa liikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset 
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saavat kokemuksia erilaisista liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai 

musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia 

opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. 

Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja 

motoriselle oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on 

tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan 

sisällöt niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden 

tulee olla lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Varhaiskasvatuksessa 

huomioidaan liikuntavälineiden turvallisuus. 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä 

tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja 

monipuoliseen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä 

ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri 

aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan 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 terveydelle. Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä 

tilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. 

Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä 

sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia 

pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Kasvan, liikun ja kehityn 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä 

aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lasten 

liikkumisen tulee olla sekä ohjattua että omaehtoista sisä- ja ulkoliikuntaa. Varhaiskasvatuksessa 

tulee huomioida myös nykyiset varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (kuva alla). 

Liikkumista voidaan varhaiskasvatuksen arkeen lisätä monin eri tavoin, esimerkiksi: 

• Liikuntaleikit sisällä ja ulkona 

• Perinteiset pihaleikit 

• Satujumppa 

• Musiikkiliikunta 

• Retket, liikkuminen luonnossa 

• Lumileikit, luistelu, hiihto. 
     

Lasten liikunnan lisäämistä arkeen toteutetaan myös Opin liikkuen –hankkeen myötä, joka 

toteutetaan yhdessä Isokyrön kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Varhaiskasvatukseen on 

palkattu Laihian ja Isonkyrön yhteinen liikuntakoordonaattori, joka organisoi koulutuksia ja on 

kentällä henkilöstön tukena liikunnan toteutuksessa. Yksiköihin on nimetty myös liikuntavastaavat, 

jotka huolehtivat liikunnan toteutuksesta yksikössään. Hankkeen myötä henkilöstölle järjestetään 

koulutuksia. Perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäivähoitoon hankitaan liikuntakasseja, jotka 
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kiertävät kentällä henkilöstön ja lasten käytettäväksi. 

Lähde: Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21 

19. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia 

näkökulmia 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan 

koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja 

kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli-      ja 

kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi 

varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. 

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

lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Viittomakieltä käyttävälle lapselle 

voidaan antaa varhaiskasvatusta viittomakielellä. Varhaiskasvatusta voidaan antaa myös 

romanikielellä. Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaaranna 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tällöin tulee 

huolehtia myös lasten äidinkielenä olevan suomen/ruotsin kielen taidon kehittymisen tukemisesta. 

Henkilöstön, huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä edistetään lasten ja 

perheiden kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lasten mahdollisuutta ilmentää omia 

kulttuuritaustojaan. Kaksi- ja monikielisissä ympäristöissä lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen. 

Varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, jotka puhuvat äidinkielinään sekä ruotsia että suomea. 

Näiden kaksikielisten lasten kielellisen kehityksen sekä identiteettien kehityksen kannalta on 

tärkeää, että molempia kieliä tuetaan ja lapsia kannustetaan niiden käyttöön. 

Saamelaislasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista 

identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan sekä antaa lapsille mahdollisuus opetella 

saamelaisia perinnetietoja ja -taitoja. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jonka oikeuksista omaan 

kieleen ja kulttuuriin on säädetty perustuslaissa. Toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä sekä 

yhteistyötä huoltajien ja saamelaisyhteisön kanssa. Silloin kun varhaiskasvatus järjestetään jollakin 

kolmesta saamen kielestä, sen erityisenä tavoitteena on vahvistaa kielen kehittymistä, 

ymmärtämistä ja käyttöä. Tavoitteena on lisätä lasten valmiuksia toimia saamenkielisessä 
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ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen kielellä. Henkilöstö vahvistaa saamen kieli- ja 

kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Romanilasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten myönteistä 

identiteettikehitystä ja tietoisuutta omasta historiastaan ja kulttuuristaan sekä lisätä lasten 

osallisuutta yhteiskunnassa. Lisäksi tuetaan lasten kielellistä kehitystä yhteistyössä lasten 

huoltajien ja romaniyhteisön kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lapsille järjestetään tilaisuuksia 

käyttää ja omaksua romanikieltä. Henkilöstö vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön 

säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä 

ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. 

Viittomakieli voi olla lapsen äidinkieli, ensikieli tai toinen kieli. Viittomakieltä käyttävät lapset voivat 

olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Viittomakielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea 

ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä antamalla heille mahdollisuus käyttää ja omaksua 

suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on 

myös lisätä lasten valmiuksia toimia erilaisissa kieliympäristöissä sekä vahvistaa lasten 

suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakielistä ilmaisua ja viittomavarantoa. 

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 edellytyksistä lähtien. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen 

avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja omaksua suomea/ruotsia toisena kielenä. 

Suomen/ruotsin kielen omaksumisen 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 tavalla. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen 

kulttuuriin ja suomen/ruotsin kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen. 

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. 

Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa 

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

rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle. Vastuu lasten oman äidinkielen 

tai omien äidinkielien ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. 

Tarvittaessa huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla varmistetaan 

molemminpuolinen ymmärrys. 

 
Kaksikielinen varhaiskasvatus 

Kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu kunnan tai yksityisen toimijan 

päätökseen. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen 

kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa 

kielikasvatusta. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja 

leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että 

toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. 

Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. 

Kaksikielinen varhaiskasvatus jaetaan laajamittaiseen ja suppeampaan. Suppeamman 

kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja myönteinen asenne 

kieliä kohtaan. Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa pyritään luomaan lapsille 

valmiuksia toimia kaksi- tai monikielisessä ympäristössä. 

Laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus 
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Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy varhaiskasvatuksessa 

Ruotsinkielistä kielikylpyä voidaan järjestää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 

suomenkielistä kielikylpyä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi sekä suomen- että 

ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää saamenkielistä kielikylpyä. Kotimaisten 

kielten varhainen täydellinen kielikylpy on ohjelma, joka alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu 

perusopetuksen loppuun. Varhaiskasvatuksen kieli, esiopetuksen ja koulun opetuskieli sekä toinen 

kotimainen tai saamen kieli muodostavat kokonaisuuden. Varhaiskasvatus toteutetaan pääosin 

kielikylpykielellä. Lasten äidinkielen tai äidinkielten taitojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien 

ja huoltajien kanssa. Toiminnassa pyritään siihen, että kukin henkilöstöön kuuluva käyttää 

johdonmukaisesti vain yhtä kieltä: joko kielikylpykieltä tai kieltä, jolla varhaiskasvatus on järjestetty. 

Lapsia kannustetaan kielikylpykielen käyttöön, mutta heillä tulee olla mahdollisuus tulla 

ymmärretyksi myös äidinkielellään. Tavoitteena on valmius siirtyä kielikylpynä toteutettuun 

esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. 

 
Muu laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus 

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 

%) toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä varhaiskasvatuksen 

kielellä. Jotkut lapsista voivat puhua kyseistä kieltä äidinkielenään. Toiminta suunnitellaan siten, 

että eri kieliryhmät saavat kielen kehitykselleen tarvittavaa tukea. Ryhmissä voi olla myös lapsia, 

joille kumpikaan varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli ei ole äidinkieli. Varhaiskasvatuksen 

järjestäjä harkitsee tapauskohtaisesti huoltajan kanssa keskustellen, milloin tällainen järjestely 

tukee lapsen kehitystä. 

Kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta 

varhaiskasvatuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät 

vähitellen henkilöstön mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Mikäli mahdollista, kukin 

henkilöstöön kuuluva jäsen käyttää vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti. Lapsella tulee olla 

mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Lapsia kannustetaan 

molempien kielten käyttöön. Tavoitteena on valmius siirtyä joko kaksikieliseen tai suomen-

/ruotsinkieliseen esiopetukseen ja perusopetukseen. 

 
Suppeampi kaksikielinen varhaiskasvatus 

Kielirikasteinen varhaiskasvatus 

Kielirikasteisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jossa alle 25 prosenttia 

toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin varhaiskasvatuslaissa 

määritellyllä varhaiskasvatuksen kielellä. Tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten 

motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena voi olla siirtyminen 

kielirikasteiseen tai muuhun kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen tai muulla tavalla 

varhennettuun kieltenopetukseen. 

 
Kielipesä 

Kielipesätoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa toimintaa, jossa vahvistetaan lasten 

tietämystä omasta kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus oppia perheessä tai suvussa puhuttua 

uhanalaista vähemmistökieltä tai alkuperäiskansan kieltä. Kielipesätoiminnan periaatteet voivat olla 

kielikylvyn kaltaisia. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 

Laihian kunta järjestää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta yli 3-vuotiaille lapsille yhdessä 

päiväkotiryhmässä mahdollisuuksien mukaan. Ryhmässä on sekä suomen että ruotsinkielistä 

henkilöstöä. Näin on mahdollista tukea ja kannustaa lapsia käyttämään molempia äidinkieliään. 
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Ryhmäperhepäivähoitoon pyritään tarpeen mukaan palkkaamaan ruotsinkielistä henkilökuntaan. 

Mikäli huoltaja ilmoittaa väestörekisterissä omaksi tai lapsensa äidinkieleksi ruotsin ja huoltaja 

haluaa lapselleen täysin ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, palvelu pyritään ostamaan 

ruotsinkielisestä varhaiskasvatusyksiköstä. Muuta kaksikielistä varhaiskasvatusta ei Laihian 

kunnassa tällä hetkellä järjestetä. Varhaiskasvatuksessa voidaan kuitenkin tutustua vieraisiin kieliin 

ja kulttuureihin mahdollisuuksien mukaan esim. laulujen, leikkien ja kirjojen kautta, käyttämällä 

puhutun kielen tukena tukiviittomia tai kuvatukea sekä erilaisten vierailuiden kautta. 

Laihian kuntaan muuttavan vieraskielisen perheen lapsille varhaiskasvatus toimii luontaisena 

kielikylpynä (Laihian kotouttamisohjelma 2015). Kun Laihian varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, 

joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi eikä saame, hänen suomen kielen kehittymistään tulee edistää 

varhaiskasvatuksessa kielitaidon eri osa-alueilla. Ensisijaisesti tämä tapahtuu lapsen omassa 

varhaiskasvatusryhmässä. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen 

kielenkehityksen tukemiseen. 

20. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

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

tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään 

tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Riittävän 

aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. 

Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. 

Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät 

tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä 

yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan 

siitä, että jokainen 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 

yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen 

antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa 

mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa olevien 

lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön konsultoinnissa ja ohjauksessa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat osallistuvat tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä heidän tulee osallistua 

arvioinnin tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi edellyttää sitä. 

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. 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 

perhepäivähoitoryhmässä. Lapsiryhmän kokoa arvioitaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten 

etu ja tuen tarve ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa.  

Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, joiden tehtävänä on tukea lasta 

tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Lapsen edun vaatiessa 

tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä. 

Tukea voidaan antaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän 

päättämällä tavalla. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy 

päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea. 
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 LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Kehityksen ja oppimisen tuki perustuu varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan eli tietoiseen toimintaan 

lasten oppimisen ja hyvinvoinnin toteuttamiseksi ja se läpäisee varhaiskasvatuksessa kaiken arjen 

toiminnan.  Tuki on siis osa varhaiskasvatuksen laadukasta päivittäistä toimintaa ja vastuu tuen 

antamisesta kuuluu kaikille kasvattajille, koulutus, työnkuvat ja vastuut huomioon ottaen. 

Lapsiryhmän pedagogisen suunnittelun ja laadukkaan tuen perustana ovat lapsen ja lapsiryhmän 

säännöllinen havainnointi sekä lapsen kehityksen tuntemus. Lapsen ja lapsiryhmän 

havainnoinnissa ja kehityksen ja oppimisen tuen arvioinnissa huomioidaan lasten erilaiset 

lähtökohdat ja yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet pyritään tunnistamaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Kasvattajat havainnoivat lasta tai lapsiryhmää monipuolisesti ja tehdyt 

havainnot kirjataan. Lapsen tuen tarpeen arvioinnissa hyödynnetään huoltajien näkemystä, 

lapsesta tehtyjä havaintoja, lapselle tehtyjen arviointien, kuten esimerksi 4-vuotiaan LENE-testin 

tuloksia, aiemmin laadittua lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan asiantuntemusta. Tarvittaessa lapsen kehityksen ja oppimisen tuen arvioinnissa ja 

toteuttamisessa tehdään monialaista yhteistyötä myös asiantuntijoiden ja asiantuntijatahojen 

kanssa. 

Kehityksen ja oppimisen tuki annetaan lapselle ensisijaisesti hänen omassa ryhmässä erilaisin 

joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä lapsen siirtämistä toiseen ryhmään tai 

yksikköön. Lapsen tuki järjestetään portaittain arvioiden tuen riittävyyttä ja resurssien lisäämisen 

tarvetta. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen 

mukaan muuttuvaa.  Tukea   annetaan niin kauan sen tasoisena ja muotoisena kuin se on 

tarpeellista. Toisinaan lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja tilapäistä, jolloin riittää ehkä vain 

yksittäinen tukitoimi. 
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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 muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, 

kasvatus- ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja 

perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen 

järjestämisessä. 

Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta ja tuen keskeisistä periaatteista. 

Hänen 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 

henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien 

asioiden käsittelystä, 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 sitoutuisikaan 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 puuttumista. Monialainen yhteistyö 

toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa 

salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä. 

Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja 

sairaalan tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuvuus 

lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten 

ihmissuhteiden säilymiseen. 

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 seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja 

toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa 

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu lapsen tuen aikana. Huoltajien kanssa 

keskustellaan avoimesti lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä havainnoista. Mikäli lapsen 

kehityksessä tai oppimisessa havaitaan tuen tarvetta, asia otetaan huoltajien kanssa puheeksi ja 

tuen tarvetta arvioitaessa, tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa huoltajat otetaan mukaan 

yhteistyöhön. Ennen yhteydenottoa varhaiskasvatuksen erityisopettajaan kasvattajat keskustelevat 

tilanteesta aina ensin lapsen huoltajien kanssa. Kuitenkin erilaisia tukitoimia voidaan 

varhaiskasvatuksessa toteuttaa ilman huoltajien suostumusta, mikäli lapsen etu niin vaatii. 

Tiedonsiirto 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirretään 

Varhaiskasvatuksen tiedonsiirtolomakkeella lapsen seuraavaan varhaiskasvatusyksikköön tai 

tulevaan esikouluun. Ennen tietojen siirtoa huoltajat allekirjoittavat lomakkeen ja voivat kirjata siihen 
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myös omia näkemyksiään. Tiedonsiirtolomakkeen täyttämisestä ja siirtymisestä seuraavaan 

varhaiskasvatusyksikköön tai esiopetukseen huolehtii varhaiskasvatusyksikkö, josta lapsi siirtyy.   

Lapsen tuen ja turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot voivat liikkua 

niitä tarvitsevien viranomaisten, kuten esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalitoimen toimijoiden 

ja varhaiskasvatuksen välillä. Varhaiskasvatuksen henkilökunta keskustelee yhteydenoton 

tarpeesta kuitenkin aina etukäteen huoltajien kanssa ja pyrkimyksenä on, että yhteydenotot 

tehdään aina hyvän yhteistyön mukaisesti. 

Monialainen yhteistyö 

Laihialla toimii monialainen LAKU -ryhmä, Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä, jossa lapsen 

asioita voidaan käsitellä huoltajien kirjallisella suostumuksella. Myös huoltajat saavat osallistua 

oman lapsensa asioiden käsittelyyn. Työryhmässä käsitellään luottamuksellisesti lapsen erilaisten 

tukitoimien ja lisätutkimusten tarvetta sekä jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen ohjaamisen tarvetta. 

Ryhmässä voidaan käsitellä lapsen kehitykseen liittyviä häiriöitä, kielen kehityksen häiriöitä, 

tarkkaavuuden häiriöitä, sosioemotionaalisia vaikeuksia, laaja-alaiset kehityshäiriöt, 

oppimisvaikeudet tai erikoissairaanhoidon palautteiden käsittely. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ja 

paikalla ovat ne tahot, joita kyseisen lapsen asian käsittelyssä tarvitaan. 

Varhaiskasvatus tekee monialaista yhteistyötä Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevässä 

työryhmässä, mihin kuuluvat sosiaali- ja terveystoimi, lastenneuvola sekä esi- ja perusopetus. Lisää 

tästä Toimintakulttuuriluvussa. 

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa ja lastensuojeluilmoitus 

Varhaiskasvatus on osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua, jonka tarkoituksena on lasten 

hyvinvoinnin edistäminen. Lapsi voi olla päivähoidossa myös lastensuojelun avohuollon 

tukitoimenpiteenä, jolloin varhaiskasvatuksen rooli muuttuu korjaavaksi lastensuojeluksi. 

Kun varhaiskasvatuksessa herää huoli lapsen tai perheen tilanteesta, on varhaiskasvatuksen 

henkilöstön otettava huoli puheeksi lapsen huoltajien kanssa. Huolen herättyä työntekijöiden 

velvollisuutena on viedä lapsen asiaa eteenpäin ja puuttua pulmatilanteisiin jo silloin, kun tukemisen 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on vielä runsaasti. Lapsesta tai perheestä voidaan tehdä 

sosiaalihuoltolain mukainen huolenilmaus. Se tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Mikäli 

huoltajat eivät suostu huolenilmauksen tekemiseen yhteistyössä, voidaan se tehdä myös ilman 

huoltajien suostumusta. Huolenilmaukseen ei ole olemassa omaa lomaketta vaan sen   voi tehdä 

puhelimitse, tekstiviestillä tai soittamalla tai laittamalla sähköpostiin soittopyyntö. Sähköpostitse ei 

tehdä huolen ilmausta (tietosuoja). 

Mikäli varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 

vaarantavat tekijät tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä, 

on henkilöstöllä lain määräämä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Syitä 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ovat esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen 

heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Myös 

lapsesta huolehtivan aikuisen päihde- ja mielenterveysongelmat, jaksamattomuus tai perheen 

heikko taloudellinen tilanne voivat olla peruste ilmoituksen tekemiselle. 

Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon joko puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä 

virastossa henkilökohtaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on salassapitosäännöksistä 

huolimatta velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, sillä lastensuojelulaki menee muiden lakien 

edelle.  Henkilöstön tulee ilmoittaa ensin perheelle, jos lastensuojeluilmoitus aiotaan tehdä. 

Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilystä on ilmoitettava poliisille. Laihian kunnan www-

sivuilta löytyy tulostettava ilmoituslomake osoitteesta http://laihia.fi/palvelut/ 

perusturvapalvelut/sosiaalityo/lastensuojelu. 

Laihian kunnassa toimii lastensuojelun asiantuntijaryhmä, jossa mukana on terveydenhuollon, 

sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen (erityislastentarhanopettaja) edustajia sekä koulupsykologi 

ja koulukuraattori. Ryhmässä huolen aiheita ja lastensuojelun asioita käsitellään nimettömästi. 

http://laihia.fi/palvelut/perusturvapalvelut/sosiaalityo/lastensuojelu
http://laihia.fi/palvelut/perusturvapalvelut/sosiaalityo/lastensuojelu
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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 oppimisympäristöjen 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 

järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Osa 

lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan 

täydentävinä. 

Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan antaa tukea monin tavoin. Varhaiskasvatuksen työtapoja 

ja oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuki voi sisältää 

pedagogisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Pedagogisia järjestelyjä ovat 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtainen 

ohjaaminen, tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja 

viestintäteknologian käyttö. Lapsen tukeen voi myös kuulua viittomien ja kuvien käyttö tai muu 

kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Rakenteellisia järjestelyjä ovat muun muassa ryhmän 

lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön mitoitukseen tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut. 

Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio. 

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

sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta, tarvitsee lapsi yleensä kokoaikaista, 

jatkuvaa ja yksilöllistä 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 edellyttää henkilöstön erityispedagogisen tai sairaanhoidollisen 

osaamisen vahvistamista tai monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden 

kanssa. 

Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, dokumentointia 

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

tarkastellaan käytössä olevia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta 

lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin 

sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnin ja sen pohjalta tapahtuvan tuen suunnittelun on hyvä 

perustua riittävän monialaiseen asiantuntemukseen.  
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LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Esi- ja perusopetuksen perusteissa määritellään perusopetuslain mukaisesti lapsen kasvun ja 

oppimisen tuen kolme tasoa, joita ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Myös Laihian 

varhaiskasvatuksessa on käytössä kehityksen ja oppimisen kolmiportaisen tuen tasot. Näin 

lapsen tarvitsema tuki ja sen järjestäminen muodostavat aina varhaiskasvatuksesta 

perusopetukseen saakka eheän ja johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden, oppimisen eheän 

polun. 

Tavoitteena on, että lapsi saa tukea riittävän varhain, oikea-aikaisesti ja joustavasti ja että tuki on 

pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Kolmiportaisen tuen 

toteuttamisessa liikutaan yhdeltä tasolta toiselle; yleisestä tuesta tehostettuun tukeen ja 

tehostetusta tuesta erityiseen tukeen tai päinvastoin, jos lapsen tuen tarve vähenee. Tukea 

annetaan niin kauan ja sen tasoisesti kuin se on tarpeen. Olennaiset erot tuen eri tasoilla liittyvät 

yksilöllisyyden, erityispedagogisen osaamisen, tuen voimakkuuden sekä monialaisen yhteistyön 

painopisteisiin. Lapsen tarvitsema tuki rakennetaan siten, että lapsi voi mahdollisimman 

täysipainoisesti osallistua lapsiryhmän toimintaan ja vertaisryhmässä toimimiseen joustavin 

pedagogisin järjestelyin. 

 

Tuen eri vaiheissa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi seuraavia pedagogisia tukimuotoja. 

OPPIMISYMPÄRISTÖN MUOKKAAMINEN 

fyysinen oppimisympäristö: 

 viihtyisyys, turvallisuus, muunneltavuus 

 lasten omat paikat, istumajärjestysten suunnittelu 

 kuvien käyttö ympäristön ja toiminnan hahmottamisessa 

 apuvälineiden hyödyntäminen 

 ylimääräisten ärsykkeiden minimointi   

 ryhmärakenne, ryhmittely 

psyykkinen oppimisympäristö: 

 myönteinen ja kannustava ilmapiiri 

 kasvattajien aito läsnäolo ja kiireettömyys 
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 itsetunnon vahvistaminen 

 tilan antaminen tunteille, tunteiden tunnistamisen ja säätelyn tukeminen 

 osallisuuden vahvistaminen 

sosiaalinen oppimisympäristö: 

 toimiva vuorovaikutus, kuvien ja tukiviittomien käyttö, muu kommunikaation tukeminen 

 vertaisoppiminen ja ystävyyssuhteet 

 ristiriitatilanteiden ratkaiseminen 

 yhdessä sovitut, toiminnassa esillä pidettävät säännöt 

PEDAGOGISET MENETELMÄT 

 opetusryhmän joustava muuntelu; pari- ja pienryhmätoiminta, lasten keskinäinen vertaistuki 

 opetuksen eriyttäminen; helpotetut tehtävät, monipuolisten menetelmien käyttö, tehtävien ja 
toimintaohjeiden pilkkominen osiin, ajankäyttö 

 ennakointi ja toiminnan strukturointi 

 välitön, kannustava palaute 

 mallittaminen ja leikin tukeminen 

 oman toiminnan ohjauksen ja itsesäätelytaitojen vahvistaminen 

 vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen 

 osallisuuden vahvistaminen 

 kehityksen eri osa-alueiden tukeminen; lapsen kehityksen eri osa-alueita tuetaan valitsemalla 
pedagogisia menetelmiä ja sisältöjä ja liittämällä ne koko ryhmän toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen (ryhmävasu) 

 avustajan tuki 

YHTEISTYÖ 

 lisätty yhteistyö huoltajien kanssa ja tuen tarpeen esille tuominen 

 tavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta sopiminen huoltajien kanssa 

 reissuvihko tai vastaava yhteydenpidon kanava käytössä 

 viikoittaiset ryhmän tiimipalaverit 

 varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointi, tuki ja ohjaus 

 monialainen yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa 

 nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirto 

YLEINEN TUKI 

Yleinen tuki on osa jokapäiväistä, kaikille lapsille kuuluvaa varhaiskasvatustoimintaa, jossa otetaan 

huomioon lasten yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Yleinen tuki on ensisijainen tuen 

järjestämisen muoto, joka voidaan aloittaa heti tuen tarpeen tultua esiin. Tavoitteena on auttaa lasta 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä tehostetumman tuen tarvetta. Pedagogisia 

tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentäen. Yleisen tuen aikana lapsen 

tarvitsema tuki ja arvio sen vaikuttavuudesta kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

TEHOSTETTU TUKI 

Jos lasta voidaan tukea riittävästi yleisellä pedagogisen tuen tasolla, on hänellä oikeus tehostettuun 

tukeen. Ennen tehostetun tuen aloittamista yleisellä tuen tasolla tulee olla säännöllisesti kokeiltuna 
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erilaisia pedagogisia tukimuotoja ja näiden tulee olla myös kirjattuna ja arvioituna lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toisaalta joillakin varhaiskasvatukseen tulevista lapsista 

tehostetun tuen tarve saattaa olla tiedossa jo aloitusvaiheessa. 

Tehostettu tuki on yleistä tukea vahvempaa ja yksilöllisempää. Lisäksi se on säännöllistä, 

päivittäistä ja siinä hyödynnetään samanaikaisesti useampia pedagogisia tukimuotoja. 

Pedagogisen tuen lisäksi tehostettu tuki voi sisältää erityispedagogisia menetelmiä ja 

varhaiskasvatuksen rakenteellisia tukitoimia. Tehostetun tuen aikana painottuvat samat 

pedagogiset tukimuodot kuin yleisenkin tuen aikana, mutta niitä käytetään intensiivisemmin, 

yksilöllisemmin ja pitkäkestoisemmin. Lisäksi tehostetussa tuessa korostuu lapsen yksilöllinen 

ohjaus sekä huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. 

Tehostettu tuki perustuu varhaiskasvatuksessa laadittavaan pedagogiseen arvioon, jossa 

ilmenevät lapset valmiudet, vahvuudet ja tuen tarpeet, toteutunut yleinen tuki ja arvio sen 

vaikuttavuudesta sekä arvio jatkossa saatavasta tuesta. Arvion laadintaan osallistuvat 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja tai muu kasvattaja sekä 

tarvittaessa monialaiset yhteistyötahot. Arvion laadinnassa hyödynnetään lapsen lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä mahdollisia asiantuntijalausuntoja. Jos pedagogisen arvion 

pohjalta lasta siirrytään tukemaan tehostetun tuen tasolla, laaditaan hänelle tehostetun tuen 

oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan lapselle annettavan tuen tavoitteet, 

pedagogiset ratkaisut sekä tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut. Myös oppimissuunnitelman 

laadinnassa hyödynnetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä laadittua pedagogista 

arviota sekä mahdollisia asiantuntijalausuntoja. 

ERITYINEN TUKI 

Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää lapsen tukemiseksi, käynnistetään toimenpiteet erityisen tuen 

järjestämiseksi. Erityistä tukea annetaan lapsille, joiden varhaiskasvatusta ei heidän kasvun, 

kehityksen ja oppimisen vaikeuksien vuoksi voida järjestää muuten. Pääsääntöisesti nämä lapset 

ovat vaikeasti monivammaisia, kehitysvammaisia ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

olevia lapsia. 

Erityisessä tuessa hyödynnetään erityispedagogista osaamista sekä rakenteellisia tukitoimia. 

Erityinen tuki on suunnitelmallista, intensiivistä ja yksilöllistä lapsen tukemista, jossa hyödynnetään 

erityispedagogisia menetelmiä sekä tiivistä yhteistyötä huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa. 

Erityisen tuen tarkoituksena on tarjota lapselle sellaista tukea, että lapsi voi saavuttaa 

henkilökohtaisen kehityksen ja oppimisen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaiset 

tavoitteet. 

Ennen erityisen tuen tasolle siirtymistä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen 

opettaja tai muu kasvattaja tekee pedagogisen selvityksen yhteistyössä monialaisen ryhmän 

kanssa. Ryhmään kuuluvat kaikki lapsen tukemiseen osallistuvat kuntouttavat tahot sekä huoltajat. 

Selvitystä täydennetään tarvittaessa psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla. 

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lisäksi aiemmin laadittuja asiakirjoja, kuten 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, pedagogista arviota ja tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa 

sekä mahdollisia muita asiantuntijalausuntoja. Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään päätös, 

siirtyykö lapsi erityisen tuen piiriin vai jatketaanko tukitoimia tehostetun tuen tasolla. Kirjallisessa 

selvityksessä kuvataan lapsen oppimisen eteneminen, lapsen kehityksen ja oppimisen tilanne 

kokonaisuutena, lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista, lapsen vahvuudet, 

kiinnostuksen kohteet sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet. Selvityksestä 

ilmenee myös arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla tai 

muilla tukeen liittyvillä järjestelyillä lasta tulee tukea. 

Erityisessä tuessa olevalle lapselle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen kehityksen ja 

oppimisen järjestämisen koskeva suunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehityksen ja 

oppimisen tavoitteet, sisällöt, käytettävät pedagogiset menetelmät ja lapsen tarvitsema tuki. 

Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lapselle varhaiskasvatuksessa aikaisemmin laadittuja 

suunnitelmia ja asiakirjoja, kuten lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, pedagogista arviota, 
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tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa ja pedagogista selvitystä sekä mahdollista 

kuntoutussuunnitelmaa tai muita asiantuntijalausuntoja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja 

varhaiskasvatuksen opettaja laativat suunnitelman yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa, 

tarvittaessa laatimiseen osallistuvat myös muut asiantuntijat. 

Pidennetty oppivelvollisuus 

Lapsella on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos hänen ei ole mahdollista saavuttaa 

säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi. Päätös 

pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään useimmiten ennen oppivelvollisuuden alkamista eli 

ennen kuin lapsi täyttää kuusi vuotta. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi varhennettuun 

esiopetukseen jo viisivuotiaana eli ennen oppivelvollisuuden alkamista.  Pidennetyssä 

oppivelvollisuudessa lapselle tehdään myös päätös erityisestä tuesta. Päätöksen pidennetystä 

oppivelvollisuudesta tekee sivistystoimenjohtaja erityislastentarhanopettajan esityksestä. 

Päätöksen perusteluina tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Pidennetyssä 

oppivelvollisuudessa lapselle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma yhteistyössä huoltajien, kasvattajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti 

kolmella eri tavalla: 

 lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä varhennetussa esiopetuksessa sinä vuonna, 

kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen 

kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksessa. 

 lapsi aloittaa pidennetyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän 

täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa 

perusopetuksen. 

 lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun 

hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa 

perusopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä 

aloittamisesta on tehtävä hallinnollinen päätös. 

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta on 13.2.2019 päättänyt, että perustetaan 

varhaiskasvatuksen työryhmä, joka päättää mm. palvelusetelin korottamisesta yksityiselle 

palveluntuottajalle. Työryhmän tehtävä on pohtia myös koko varhaiskasvatuksen yhdenmukaisia 

käytänteitä koskien mm. tukea tarvitsevan lapsen ohjausta eli millaisia tukitoimia tulee olla 

ryhmässä tehtynä ennen kuin palvelusetelin arvoa korotetaan tai kunnallisessa 

varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoa muutetaan. Työryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen johtaja, 

päiväkodin johtaja, erityisvarhaiskasvatuksen opettajat ja yksityisen palveluntuottajan edustaja 

sekä sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja. 
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23. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

tuen aikana 

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

työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa 

varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun 

henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Huoltajan ja lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa 

ja arvioinnissa tuetaan. Lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja 

sitä arvioitaessa (osio Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma). 

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

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

Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta vastaavaksi. 

Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve arvioidaan 

aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen 

tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 

Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa tulee 

kirjata 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 

ohjaaminen, 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 varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö 

• sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio 

• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut 

 
Tuen seuranta ja arviointi 

• tavoitteiden toteutumisen seuranta 

• tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat. 
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24. Pedagogisen toiminnan arviointi ja 

kehittäminen 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten 

kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja 

lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen 

ovat osa tätä tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason 

sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmista. 

Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja 

laadunhallintaa koskevissa asioissa. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen 

kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Arviointitietoja voidaan hyödyntää myös 

kansainvälisissä vertailuissa. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden 

toteutumista 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 laadusta. Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa. Järjestäjä- ja 

yksikkötason arviointi on keskeinen osa varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. 

Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestettävä mahdollisuus säännöllisesti osallistua 

varhaiskasvatuksen arviointiin. 

Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa 

varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla muun 

muassa henkilöstön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset 

työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt. 

Yksilötason arviointi tarkoittaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisen arviointia. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on tärkeää arvioida aina ennen sen 

päivittämistä tai uuden laatimista. 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 

myös osa lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Tätä arviointitehtävää kuvataan tarkemmin 

osioissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, kunkin luvun lopussa, olevat paikallisesti päätettävät 

asiat ohjaavat paikallisen suunnitelman laatimisessa sekä sen arvioinnin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjä tarkistaa varhaiskasvatussuunnitelmaansa ja 

parantaa sen laatua ja toimivuutta. Lisäksi paikalliset tarpeet ja kehittämistyön tulokset ohjaavat 

arviointia. 

LAIHIAN PAIKALLINEN OSUUS 

Pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen seurannan ja arvioinnin käytäntöjä on 

kuvattu tarkemmin luvussa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja 

toteuttaminen. Tässä luvussa kuvataan miten Laihian paikallista, elokuussa 2017 voimaan astuvaa 

varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään. Laihian paikalliseen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtävät muutokset hyväksyy aina sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunta. 

Laihian paikallisen varhaiskasvatussunnitelman arviointi ja kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle mahdollistetaan ammatilliset keskustelut säännöllisten 
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pedagogisten palavereiden muodossa. Niiden tarkoitus on työn kehittäminen, toteuttaminen ja 

arviointi. Pedagogisten palaverien tarkoitus on edistää oppivaa työyhteisöä ja tämän asiakirjan 

tavoitteiden toteutumista; Miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteutuvat käytännössä? 

Missä on onnistuttu, missä on kehitettävää? Mihin tarvitaan pedagogista tukea tällä hetkellä? 

Pedagogisissa palavereissa työstetään uusia ja ajankohtaisia asioita ja ideoita, esim. 

lakimuutokset. Pedagogissa palavereissa työstetään myös huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta 

saatua palautetta. Mitä nämä asiat tulevat tarkoittamaan ja miten niitä toteutetaan käytännössä? 

Kaikkien pedagogisten palaverien lähtökohtana on taata laadukasta ja nykyaikaista 

varhaiskasvatusta Laihian lapsille. Henkilöstön kanssa kahdestaan tai pienryhmässä käydyt 

kehityskeskustelut toimivat myös paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi- ja 

kehittämisfoorumina. 

Huoltajilla tulee olemaan mahdollisuus osallistua Laihian paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

arviointiin sekä kehittämiseen vuosittaisten kyselyiden kautta. Vastaukset julkistetaan 

varhaiskasvatusryhmittäin oman ryhmän huoltajille. Lisäksi vastauksista tehdään 

toimintamuodoittain koonti, joka julkaistaan Daisynetin kautta. Samalla julkistetaan, miten saatua 

palautetta aiotaan hyödyntää. Palautetta saadaan huoltajilta myös lapsen vasukeskusteluiden 

kautta. Lasten rooli Laihian varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnissa ja kehittämisessä tapahtuu 

kuuntelemalla ja havainnoimalla lapsia ja heidän toiveitaan ja tarpeitaan jatkuvasti sekä keräämällä 

heiltä palautetta erilaisten projektien tai toimintahetkien jälkeen. 

Yhteistyötahoille toteutetaan kyselyitä, joissa kartoitetaan kokemuksia ja toivomuksia 

yhteistyöstä, sen määrästä ja tavoista sekä kehittämistarpeista. Kyselyistä sovitaan 

Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevässä työryhmässä, jotta vältetään päällekkäisyyksiä ja 

saadaan yhteneväisiä linjoja. Palautekoosteet kyselyistä käydään läpi kunkin kohderyhmän 

yhteistyöpalavereissa ja niistä voidaan tehdä kooste kunnan kotisivuille. 

Kehityskeskusteluista, henkilöstölle, huoltajille sekä yhteistyötahoille suunnattujen kyselyiden 

kautta saatuja palautteita voidaan käyttää varhaiskasvatuksen laadun arvioimiseen ja 

parantamiseen. 

Laihian varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain seuraavalla tavalla: 

Kaikilta varhaiskasvatushenkilökuntaan kuuluvilta kerätään palaute Laihian 

varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta ja siitä miten vasu on näkynyt omassa työssä ja 

arjessa. Henkilöstölle järjestetään palavereita, joissa keskustellaan kerätyistä tiedoista ja pohditaan 

osa-alueita, jotka vaativat kehittämistä. Vuoden 2019 arviointi on totetettu. 

Vuosittain käydään keskustelua vasun toimivuudesta ja päivitetään tarvittavat tiedot. Arvioinnin 

kokonaisuutta suunnitellaan etsien uusia tapoja arvioida ja kehittää varhaiskasvatusta. 


