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JOHDANTO

Suomen valtioneuvosto julkaisi 28.2.2002 periaatepäätöksen valtakunnallisista 
varhaiskasvatuksen linjauksista. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus Stakesille annettiin tehtäväksi laatia varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet. Ensimmäinen versio valmistui 30.9.2003 ja tarkennus 30.8.2005. Perustei-
den pohjalta kunnat laativat omat varhaiskasvatussuunnitelmansa, joissa linjataan 
varhaiskasvatuksen toteuttamista kunnassa ja ohjeistetaan yksikkö- ja lapsikoh-
taisia varhaiskasvatussuunnitelmia. 

Parkanon varhaiskasvatussuunnitelmatyö lähti käyntiin koulutuksella vuoden 2004 
toukokuussa. Kaikista eri päivähoitoyksiköistä oli mukana työntekijä varhaiskasva-
tuksen täydennyskoulutuksessa, joka järjestettiin Ikaalisten ja Parkanon kaupun-
kien yhteistyönä. Lisäksi kunnassa oli oma varhaiskasvatussuunnitelman laadin-
taan liittyvä päivähoidonjohtaja Taina Niirasen ohjaama koulutus.
Perusturvalautakunta asetti työryhmän laatimaan Parkanon kaupungille varhais-
kasvatussuunnitelmaa. Työryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa 2005.
Työryhmän vetäjänä toimi päivähoidon johtaja Taina Niiranen ja sihteereinä nuori-
sotyöntekijä Taina Niskala ja vt. lastentarhanopettaja Sari Niemi. Muut työryhmän 
jäsenet ovat: 

Taina Aaltonen  Kallion päiväkoti
Jaana Mansikkaviita Kallion päiväkoti 
Leena Kiviniemi  päiväkoti Veitikka 
Minna Haapaniemi  päiväkoti Sinilintu 
Anneli Marjamäki  ryhmis Nassikka 
Eila Niemenmaa  ryhmis Peukaloinen 
Marja-Leena Heinimäki perhepäivähoito
Päivi Kytömäki  perhepäivähoito
Pirjo Pessi   perhepäivähoito
Eija Tyrkkö   perhepäivähoito
Sinikka Valli  perhepäivähoito
Eleonora Printz  seurakunta 
Katri Kallio   alkuopetus

Työryhmässä on jokaisesta toimipaikasta ja perhepäivähoitajien tiimistä yksi jä-
sen, joka on yhdessä työtovereidensa kanssa tiimeissä tehnyt työryhmäkokoontu-
misissa annetut tehtävät. 
Työryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa, yhteensä 11 kertaa.
 
Parkanon Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuksen henkilöstön 
pohdintojen lisäksi valtakunnalliseen Varhaiskasvatus-suunnitelman perusteisiin 
sekä päivähoitoa ja esiopetusta koskeviin lakeihin sekä kunnan omaan esiopetus-
suunnitelmaan.
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1 VARHAISKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 MITÄ VARHAISKASVATUS ON

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 
vuorovaikutusta. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää 
lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. 
Varhaiskasvatus on lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta muodostuva 
kokonaisuus, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan kasvatuskumppanuutta, jolla tarkoitetaan kiinteää 
yhteistyötä vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kesken. Kasvatuskumppa-
nit toimivat saumattomasti yhdessä lapsen edun mukaisesti.

Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää toimintaa. Varhaiskasvatuspalvelui-
ta tuottavat kunnat, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kes-
keisinä toimintamuotoina varhaiskasvatuksesta voidaan erottaa päiväkotitoiminta, 
perhepäivähoito, kerhotoiminta sekä erilainen avoin kasvatustoiminta.

1.2 KASVATUSPÄÄMÄÄRÄ

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta, 
vaalia lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa.
Varhaiskasvatuksen toimintaa suuntaavat yksittäisten kasvatus- ja sisältötavoittei-
den yläpuolelle sijoittuvat kolme kasvatuspäämäärää:

1) Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen:

yksilöllisyys:
 huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, järjestetään tekemistä 
 joissa kaikki saavat onnistumisen kokemuksia, asetetaan rajat,
 luodaan jokaiselle oma paikka 
kehitystason huomioiminen:
 ei verrata muihin, tuetaan kehitystä kaikilla osa-alueilla, ei korjata lapsen  
 tekemää, havainnoidaan lasta
lapsen oman persoonan tukeminen:
 kuunnellaan lapsen ideoita ja toteutetaan niitä, rohkaistaan ilmaisemaan  
 tunteita, kehutaan, kiitetään, luodaan ympäristö hyväksyväksi, sallitaan  
 hauskuuttelu

2) Toisten huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen 
vahvistaminen:

hyvät tavat:
 vuoron odottaminen, anteeksipyyntö ja – antaminen, siisteys, sääntöjen  
 noudattaminen 
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toisten huomioon ottaminen:
 toisten auttaminen ja huomioiminen, suvaitsevaisuus, ryhmässä toimiminen  
 ja leikkiminen, toisen fyysisen koskemattomuuden kunnioitus
myönteinen suhtautuminen itseensä ja toisiin ihmisiin:
 myönteinen suhtautuminen toiseen lapseen, luotettava ja turvallinen   
 vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä, myönteisen palautteen antaminen  
 toiselle, muiden ihmisten kunnioitus ja arvostus
myönteinen suhtautuminen erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin:
 myönteinen oppimisilmapiiri, ympäristöön tutustuminen, turvalliset   
 kokemukset, oikean tiedon antaminen

3) Itsenäisyyden asteittainen lisääminen:

omasta ja toisen hyvinvoinnista huolehtiminen:
 luodaan mahdollisuus yrittää itse, annetaan aikaa opetteluun, järjestetään  
 kehitystason mukaisia tehtäviä, kannustetaan, ohjataan huolehtimaan   
 omista ja yhteisistä tavaroista, annetaan vastuuta, ohjataan lasta   
 ilmaisemaan omia tarpeita
itsenäinen ajattelu:
 kannustetaan rohkeasti oman mielipiteen ilmaisuun ja hyväksymään   
 erilaiset mielipiteet, annetaan aikaa miettiä itse, uskalletaan onnistua ja  
 epäonnistua, herätetään lapsen mielenkiintoa
valintojen tekeminen: 
 kannustetaan omien ratkaisujen tekemiseen, lapsen valintojen ja   
 ratkaisujen arvostus, vaihtoehtojen antaminen

Kasvattajan tehtävänä on huolehtia, että nämä kolme päämäärää viitoittavat 
varhaiskasvatustoimintaa tasapainoisesti.

1.3 VARHAISKASVATUKSEN ARVOPOHJA

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin 
lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin säädöksiin sekä muihin 
ohjaaviin asiakirjoihin.
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen arvoista keskeisin
on lapsen ihmisarvo. Tähän perusarvoon liittyneenä sopimus
kattaa neljä yleisperiaatetta, jotka ovat:

 – syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus
 – lapsen etu
 – lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen
 – lapsen mielipiteen huomioon ottaminen

Suomen perusoikeussäännöksistä, muusta oikeussääntelystä
ja asiakirjainformaatiosta voidaan johtaa lapsen oikeuksia konkretisoivat
varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet. Näitä ovat
lapsen oikeus
 – lapsen tasa-arvoiseen kohteluun
 – turvallisiin ihmissuhteisiin
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 – turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen
 – turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä
 ja toimia monipuolisesti
 – tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
  – saada tarvitsemaansa erityistä tukea
 – omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen

Varhaiskasvatuksen keskeisin arvo on lapsen ihmisarvo. Se tarkoittaa
syrjintäkieltoa, lasten tasa-arvoista kohtelua, lapsen etua, lapsen oikeutta elämään 
ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä lapsen mielipiteen huomioon ottamista. Var-
haiskasvatuksen arvopohja ja lapsen oikeudet ovat tämän suunnitelman punaisena 
lankana.

1.4 TAVOITTEENA HYVINVOIVA LAPSI PARKANOSSA

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppi-
misen ja kehittymisen edellytykset.

Hoiva ja hellyys: avoin syli, hyväksyminen, turvalliset ihmissuhteet.
Yksilöllisyys: lapsen varaukseton hyväksyminen omana itsenään.
Vanhemmat: jutustelu, rakentava keskustelu, yhteistyö. 
Itsenäisyys: annetaan aikaa omatoimisuuteen.
Näkeminen ja kokeminen: turvallisesti, joustavasti, kiireettömästi.
Voi vain olla! Aina ei tarvitse tehdä jotain.
Oppiminen: aikuinen tukena, iloitaan onnistumisesta yhdessä.
Ihmissuhteet: yhdessäolo, sosiaalisten taitojen opettelu.
Vuorovaikutus: lasten kesken, lapsen ja kasvattajan kesken.
Arvostus: hyväksyvä ilmapiiri, huomioidaan lapsen tunteet .

Leikki: lasta ohjataan leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen.
Aito kuuntelu: aikuinen läsnä, aikaa olla lapsen lähellä.
Perustarpeet: huomioidaan lapsen tarpeet yksilöllisesti.
Sosiaalisuus: tuetaan lasta vuorovaikutustaitojen opettelussa. 
Itsetunto: rohkaistaan, kehutaan, opitaan hyväksymään epäonnistuminen.
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1.5 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN PARKANOSSA

Varhaiskasvatusta toteutetaan Parkanossa kunnallisesti, yksityisesti sekä seura-
kunnan ja muiden sidosryhmien toimesta.

ESIOPETUS

SEURA-

KUNTA 

HOITO KOTONA 

- kotihoidontuki 

- yksityisen      

hoidon tuki

KUNTOUTUS- JA 

VAMMAISPALVELUT

mm. terapiat, kun-

toutusohjaus

YKSITYINEN 

VARHAISKASVATUS

MANNERHEIMIN 

LASTEN

SUOJELIITON 

AVOIN TOIMINTA

YHDISTYKSET

KASVATUS- JA 

PERHENEUVONTA 

NEUVOLA 

VARHAISKASVATUS

YKSITYISET

PERHEPÄIVÄ-

HOITAJAT

KERHOT

LEIRIT

KUNNALLINEN

VARHAISKASVATUS

PÄIVÄHOITO: 

PÄIVÄKODIT

RYHMIKSET

PERHEPÄIVÄHOITO

1.6 YHTEISTYÖVERKOSTO

Laadukas varhaiskasvatus on monimuotoista toimintaa, joka edellyttää eri taho-
jen yhteistyötä. Verkostoyhteistyötä tehdään lasta ja koko perhettä palvelevan 
verkoston kanssa kunnan sisällä ja mahdollisesti seudullisesti. Verkostoyhteistyön 
keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen ongelmiin. Sen 
pohjana ovat tässä varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt varhaiskasvatuk-
sen peri-aatteet.

Yhteistyötahoja Parkanossa ovat sosiaalitoimi, terveys- ja sivistys- ja liikuntatoimi, 
seurakunta, järjestöt, oppilaitokset ja yksityiset palveluntuottajat.
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Olla varttunut, tukeva kukkakeppi,
maailman vahvin ja viisain Peppi,
johon sidotaan hentoinen elämänlanka,
kunnes vahvistuu kylliksi omakin ranka.
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2 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 HOIDON, KASVATUKSEN JA OPETUKSEN KOKONAISUUS

Varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus toteutuvat luontevasti toisiinsa liit-
tyen. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin eri- ikäisillä lapsilla. Myös 
päivän erilaiset tilanteet vaikuttavat siihen, mikä osa- alue on kulloinkin merkityk-
sellisin.

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuteen kuuluu:

 � sylittely
 � perushoito 
 � tuttu, sujuva, joustava päivärytmi
 � leikki
 � vuorovaikutus
 � pienet arjen tehtävät
 � ohjattu toiminta

Hyvinhoidetun lapsen perustarpeista on huolehdittu ja hyvinvoiva lapsi voi suun-
nata mielenkiintonsa toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan. Mitä pienempi lapsi 
on, sitä suurempi merkitys on vuorovaikutuksella hoitotilanteissa. Ne ovat myös 
kasvatus- ja opetustilanteita, joissa lapsi saa aikuisen jakamattoman huomion. 
Hoitotilanteissa opitaan mm. hahmottamaan omaa kehoa ja päivärytmiä. Näissä 
tilanteissa loruttelu ja lauleskelu tukevat kielenkehitystä.

Lapsen kasvaessa painopiste on hoidon sijaan opetuksessa ja kasvatuksessa. Ai-
kuinen tunnistaa lapsen yksilöllisyyden ja tukee sitä omalla toimintatavallaan. Kas-
vattaja luo päivän tilanteisiin kasvatuksen ja opetuksen ulottuvuuden. 

2.2 KASVATTAJA VARHAISKASVATUKSESSA

Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön, 
jonka toiminta pohjautuu suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja toimintatapoihin.

Kasvattaja varhaiskasvatuksessa:

 � kunnioittaa lapsen, vanhempien ja toisten kasvattajien 
    mielipiteitä
 � kuuntelee lasta ja reagoi lapsen tarpeisiin
 � kannustaa lasta omatoimisuuteen
 � välittää lapsille aiempien sukupolvien kokemuksia ja 
    kulttuuriperintöä
 � jakaa lapsen kanssa onnistumiset ja vastoinkäymiset
 � osallistuu sopivan toimintaympäristön ja hyvän ilmapiirin 
    luomiseen
 � toimii vanhempien tasa-arvoisena kasvatuskumppanina
 � ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan sekä 
    arvioi omaa toimintaansa kasvattajana säännöllisesti
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 � tekee verkostoyhteistyötä ja ohjaa vanhempia erilaisten 
    palveluiden piiriin 
 � on sitoutunut oman työyhteisönsä arvoihin

Ammattitaitoinen henkilöstö takaa varhaiskasvatuksen laadun ja toimii varhais-
kasvatuksen voimavarana.

2.3 VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten teki-
jöiden kokonaisuudesta. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat rakennetut tilat, lähiym-
päristö sekä toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympä-
ristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet.

Kasvatusympäristön tulee olla:

 � turvallinen
 � joustava
 � muunneltava
 � leikkimään ja tutkimaan motivoiva
 � vuorovaikutukseen ja ilmaisuun kannustava
 � lapsen tasoinen 

Myönteisen ilmapiirin luomiseksi henkilökunta on velvollinen hoitamaan tiimiään 
niin, että jokainen sen jäsen voi tuoda mielipiteitään esille ja toteuttaa ammatillista 
osaamistaan.

Lähiympäristö on myös kasvatusympäristö. Tutkimusretket luontoon, järjestetyt 
tapahtumat, kaupat, leikkipuistot, kirjasto ym. antavat monia mahdollisuuksia toi-
minnalle. 

Lapsen päivään vaikuttavat myös kaikki ympäröivän maailman tapahtumat. Jos 
tapahtumat nousevat esille lapsiryhmässä, niitä käsitellään lapsen tasoisesti.

2.4 OPPIMISEN ILO

Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Hän haluaa oppia uutta, ker-
rata ja toistaa asioita.

Oppimisen iloa syntyy:

 � ponnistelusta, onnistumisen kokemuksesta
 � itsensä tarpeelliseksi tuntemisesta
 � leikistä
 � ohjatusta ja omatoimisesta oppimisesta
 � kätevänä ja pätevänä olemisesta
 � lapsilähtöisyydestä
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Omaehtoista oppimista varten oppimisympäristön tulee motivoida lasta tutkimaan, 
kokeilemaan ja harjoittelemaan. Aikuinen suunnittelee ohjatut oppimishetket sel-
laisiksi, että niissä huomioidaan lapsen ikätaso, keskittymiskyky, tunnetila ja koke-
musmaailma. Oppimistavoitteet asetetaan siten, että syntyy oppimisen iloa.

Turvalliset ihmissuhteet ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen pe-
rusta.
Aikuisen tulee olla läsnä vastaamassa lapsen kysymyksiin, helpottamassa epäon-
nistumisen harmia ja jakamassa onnistumisen iloa. Aikuisen kannustus on tärkeä 
tuki uuteen yritykseen lähdettäessä.

Oppimisprosessin tiedostaminen on tärkeää. Lasten kanssa voi keskustella oppimi-
sen vaiheista: yrittämisestä, vastoinkäymisistä, onnistumisista ja niihin liittyvistä 
tunteista.

Aikuiset luovat oppimisympäristön myönteiseksi ja lapsen omaa toimintaa roh-
kaisevaksi. Lapselle annetaan tilaa kokeilla, yrittää ja erehtyä. Arjen käytännöt 
suunnitellaan niin, että ne tukevat lapsen taitojen kehittymistä hankalat tilanteet 
ennakoiden.
Aikuiset voivat pohtia myös omaa suhdettaan oppimiseen – lapset tarvitsevat esi-
merkkejä iloisista oppijoista. 
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Olla kotoinen, suojaisa onnen tupa,
jossa jokaisen kissan ja kukon on lupa,
tassulla koskea, kärsällä haistaa,
keinua, pomppia hyppykaistaa.
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LEIKKI

SOSIAALISUUS

*Mielikuvitus-

*Liikunta-

*Roolileikit 

*Leikit yksin 

*Leikit ryhmässä 

*Ohjatut leikit 

*”Omat Leikit” 

*Pelit

*Sääntöleikit

TUNTEET

ERI

TYYPPISET

LEIKIT

LEIKKI JA 

OPPIMINEN

Lapsi ei leiki 

oppiakseen

vaan oppii 

leikeissään

AIKUINEN

Aktiivinen osallis-

tuja tai tarkkailija 

Suora tai 

epäsuora

ohjaus 

Tilat ja 

välineet

Turvallisuus 

ja valvonta 

Ympäristön

vaikutukset

leikkiin

* tv, videot, 

tietokone  

*lelut, leikkivä-

lineet

OLENNAISTA

LAPSEN TARPEET 

JA KIINNOSTUKSEN 

KOHTEET

Voidaan käyt-

tää hyväksi 

arjen puuhis-

sa

Pieni lapsi 

tarvitsee

leikkiin

aikuisen tai 

isomman 

lapsen

Vertaisryhmän

vaikutus leikin 

kulkuun

Lapsen persoona 

ohjaa leikkiä 

2.5 LAPSEN TAPA TOIMIA

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmai-
seminen ovat lapsen tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan lapsi ilmentää ajat-
teluaan ja tunteitaan. Lapsen toimintatavat otetaan huomioon suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

LEIKKIMINEN

                              
                          
LIIKKUMINEN

Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liik-
kuessa ja leikkiessä lapsen fyysiset ja motoriset valmiudet kehittyvät, lapsi kokee 
iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta. Liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa 
tutustua omaan kehoonsa, ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin.

Varhaiskasvatuksessa liikunta kuuluu päivittäiseen toimintaan. Tavoitteena on kan-
nustaa lasta omaehtoiseen liikkumiseen ja välittää tietoa sen vaikutuksista tervey-
teen. Lapsen motorista kehittymistä tulee havainnoida säännöllisesti.

Piha on lasten liikuntapaikka. Kasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan 
innostava ja turvallinen ympäristö. Myös luonnon ja lähialueen liikuntapaikkojen 
mahdollisuudet hyödynnetään.
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TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISEMINEN

Taiteelliset kokemukset virittävät lapsen toimintaan ja tempaavat mukaansa. Tai-
teessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitus-maailma, jossa kaikki on mah-
dollista ja leikisti totta. Taiteellisen kokemisen ja tekemisen kautta lapsi kehittyy 
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tärkeintä on tekeminen, ei lopputulos.

 � kirjallisuus
  - kuunteleminen, katseleminen, kertominen, lorutteleminen
  - sadut, runot, lorut, omat sadut 
 � musiikki
  - soittaminen, laulaminen, tanssiminen, kuunteleminen, liikkuminen, 
  eläytyminen,  esiintyminen,
  - soittimet, äänitteet, konsertit
 � draama
  - eläytyminen, esiintyminen, katseleminen, kokeminen
  - teatteri, näytelmät, roolileikki, käsinuket, sorminuket
 � kuvallinen ilmaisu
  - havaitseminen, maalaaminen, piirtäminen, värittäminen, 
  - erilaiset värit ja materiaalit, taidenäyttelyt 
 � kädentaidot
  - rakenteleminen, askarteleminen, leikkaaminen, liimaaminen, repiminen,
  ompeleminen, muovaileminen, nikkaroiminen 
  - erilaiset materiaalit 

Taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisemisessa aikuisen tehtävä on:

 � antaa tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja 
  luovuudelle
 � ohjata lasta 
 � dokumentoida lapsen taiteellista toimintaa
 � asettaa esille lapsen töitä
 � rohkaista ilmaisemaan ja esiintymään
 � arvostaa muiden kasvattajien erilaisia ammatillisia taitoja, 
  luovuutta

TUTKIMINEN

Tutkiva ihmettely on lapselle luontaista jo syntymästä saakka. Pieni vauva löytää 
ensimmäisenä omat sormensa ja varpaansa. Hän tutkii löytämäänsä maistellen, 
kosketellen ja ihmetellen. Lapsen kasvaessa tutkittava ympäristö laajenee ensin 
omaan kotiin, pihaan ja vähitellen muualle lähiympäristöön.

Lähiympäristöstä ja luonnosta löytyy paljon tutkittavaa:

 � retket luontoon (lähimetsät, puistot, Seitseminen, Metsämuseo, 
  ranta, pelto)
 � retket rakennettuun ympäristöön (mm. leikkipuistot, kirkko, kirjasto,
  palolaitos, poliisi, liikuntapaikat, tori)
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Lapsen silmillä löytyy uutta tutkittavaa tutuistakin paikoista.
Tutkiessaan lapsi ihmettelee, kysyy, pohtii, kuuntelee, kokeilee, maistaa ja hais-
taa. Tällöin mukana on koko pieni keho ja kaikki aistit.
Aikuinen tukee lapsen ajattelua, ongelmanratkaisua ja mielikuvitusta.

Aikuinen:

 � antaa aikaa tutkimiseen ja ihmettelyyn
 � tukee ja kannustaa pientä tutkijaa
 � kuuntelee
 � vastaa myös haastaviin kysymyksiin
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Olla tuttu ja sama, turvaisa syli,
joka oppaana neuvoo rotkojen yli,
samoojaa ihmisten viidakoissa,
tuikkuna loistaa suhteiden soissa.
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3.  VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT

3.1 KIELI JA VUOROVAIKUTUS

Lapsen kielen kehitys alkaa varhain. Pieni lapsi ilmaisee itseään kokonaisvaltaisesti 
elein, ilmein ja liikkeiden avulla.
Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan ja kieli kehittyy leikkimisen, liikkumisen ja 
tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen myötä. Leikin merkitys kielen oppimisessa 
alkaa korostua, kun lapset kielen avulla muotoilevat leikkinsä tarkoitusta, kuvaile-
vat sen kulkua ja säätelevät suhteitaan. 
Kielen hallintaan liittyvät taidot ovat perustana oppimisvalmiuksille.

Lapselle kieli on väline:

 � ymmärretyksi tulemiseen
 � kommunikointiin toisten ihmisten kanssa
 � leikkiin ja ajatteluun
 � ongelmanratkaisuun
 � toiminnan suunnitteluun
 � mielikuvitukseen
 � tiedonhankintaan
 � oppimiseen

Kielen kehitys on hyvin yksilöllistä. Lapselle tulee tarjota malleja kielen ja käsittei-
den oppimiseen ja puhetta, jota hän ymmärtää.  
Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista viestintää kunnioi-
tetaan, tuetaan ja vahvistetaan. 

Kasvattaja tunnistaa lapsen tavan kommunikoida ja vastaa lapsen aloitteeseen. 
Myönteinen vuorovaikutus luo pohjaa lapsen kommunikoinnin kehitykselle. Onnis-
tuminen vahvistaa lapsen itsetuntoa.

Aikuinen:

 � ohjaa ja kannustaa lapsen kielellisiä havaintoja
 � on kielenkäytön malli
 � kannustaa kielelliseen luovuuteen
 � lukee ja kertoo ääneen erilaisia tarinoita
 � kysyy, kuuntelee ja vastaa lapsen ikätason mukaan
 � rakentaa virikkeellisen ja toiminnallisen kasvuympäristön
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3.2 SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT

Vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa lapset käsittelevät ja jäsentä-
vät tietoa ja toimivat aktiivisina oppijoina. Kasvattaja seuraa ja havainnoi lapsen 
yksilöllistä kehitystä. 

Oppiminen on kokonaisuus. Varhaiskasvatuksen perusteissa määritellään keskei-
set sisällöt. Näistä voidaan erottaa kuusi eri orientaatiota: matemaattinen, luon-
nontieteellinen, historiallis- yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-
katsomuksellinen. Orientaatio on lapsen oppimisen suuntaamista. 
Varhaiskasvatuksessa orientaatiot on muodostettu perusopetuksen oppiaineita 
laaja-alaisemmiksi. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen sisällöt 
ovat jatkumo. 
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Matemaattinen orientaatio

Tiia viisi vuotta
ei laske sormiaan suotta.
Sormet ankoiksi muuttuu
ja pian yksi joukosta puuttuu.
Kalenteriin katsotaan,
vuosi, kuukausi ja päivä opitaan.
Pian pöytiin kaksi lasia haetaan
ja appelsiinit osiksi jaetaan.
Tiia hyppää eteen, taakse, oikealle,
musiikin mukaan vielä vasemmalle.
Kauppaleikissä paljon lasketaan,
kirjat, pelit, lorut auttavat oppimaan.
On tässä paljon arkipäivää,
joten lapsella ei huolen häivää.
Orientaatio matemaattinen
on lapselle jokapäiväinen.
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Luonnontieteellinen orientaatio

Laita reppuun kynä ja paperia.
Ota mukaan kahvi ja kaakaota.
Menkää ulos ja tutkikaa,
voit havaintosi paperille raapustaa.

Mitä talvella luonnolle tapahtuu,
onko lumen alla kukkaset ja vihreä puu?
Mikä keväällä purot solisemaan saa,
miten marja on niin herkullisen makoisaa?
Mikä eläin talveksi nukahtaa?
Entä mikä turkin värin saa vaihtumaan?
Kerro mitä tapahtuu,
kun lumiukko lauteilla istuu.
Laita pullataikina nousemaan,
kerro mikä ihme saa sen paisumaan.
Nämä asiat aikuiselle selvät on,
mutta lapsella on ihmettely mahdoton.
Lapsi on utelias kokeilemaan,
anna mahdollisuus ja käy uteliaisuutta ruokkimaan.

Kerro mihin ruuan tähteet laitat
ja mihin maitopurkin taitat.
Näin kierrätyksen oppii pienikin lapsi,
se on muistissa vieläkin, kun on hopeahapsi.

Luonnontieteellinen orientaatio
on ihmettelemällä tehty tutkinto.
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Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio

Mun mummuni kertoi jutun tän,
mitä tapahtui keskellä elämän.
Valokuvakin löytyi mustavalkoinen,
ei ollut digikameraa aikoina sen.
Oli hassu vatkain ja kahvimylly,
nyt on sähköä kaikki ja atk-hylly.
Rakennetaan kuva menneestä,
mitä oli silloin ja miten se eroaa nykyisestä.

Voi museoon tehdä retken
ja historiassa viivähtää hetken.
Voi hoidossa linnan rakentaa
ja palata leikeissä aikojen taa.

Palataanpas taas Parkanoon 
mitä kuuluu vanhempien eloon?
Mitä iskä ja äiskä työkseen tekee,
kotia hoitaa ja opiskelee?
Tutustaan työpaikkoihin
voi leikkeihin saada taas ideankin.
Lapsi ehkä jo miettii, mitä musta tulee isona.
Tulisiko traktorikuski tai vaikkapa lastenhoitaja.
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Esteettinen orientaatio

Mitä arvostaa, miten asennoitua?
Nämä asiat alkavat jo lapsena hahmottua.
Voi samastua lapseen tai aikuiseen,
muodostaa myöhemmin oman mielipiteen.
Muistetaan hyvät käytöstavat,
pian itsesi ja muiden tekemää arvostaa alat.

Tee lapsellesi ympäristö mieluisa,
on silloin se silmälle kaunis ja antoisa.
Lapsikin viihtyy paikassa,
jossa kaikki on kaunista ja raikasta.
Koristele ympäristö juhlia varten,
on silloin aika kuningasten ja kuningatarten.
On tärkeää lapsen tekemää arvostaa,
kaiken tehdyn voi siis seinälle ripustaa.

Hyppää mukaan satujen ja teatterin maailmaan,
voi siellä herätellä tunteitaan.
Mitä tunnet, kun kova musiikki pauhaa,
onko tunnelma sama, kun kuulee klassista rauhaa.

On esteettinen orientaatio rikkaus,
se on luonnon, taiteen ja ihmisen tekemä kauneus.
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Eettinen orientaatio

” Onko oikein antaa suukko vai sylkeä?
Ystävän kanssa on kiva kulkea kylki vasten kylkeä.
Onko oikein ottaa toiselta vai jakaa?
Oikeudenmukaisuus leikin sujumisen takaa.
Leikeissä vastaan tulee hyvä ja paha,
roistoksi tai prinssiksi muuttuu vaikkapa muovailuvaha.

Jos pelko tai ahdistus lasta kaivaa
niin asialla aina aikuista vaivaa.
Aikuinen lapselle luo syliä, turvaa,
pois lapsen kanssa peloista kurvaa.
Leikitään leikki ja luetaan kirjaa,
ei pelot pian vaivaa Mattia tai Mirjaa.

Vapaus, tasa-arvo ja kunnioitus,
näihinkin auttaa arkipäivän harjoitus.
Leikit, pelit, jutustelut,
tavallisen päivän mutustelut:
näissä lapsi kerää voimiaan,
eettisesti oikein toimimaan.
Muistutan vielä muutamalla asialla:
pysytään lapsen kehitystasolla.
Ympäristö luokaa turvallinen,
lapsella silloin on olo rauhallinen.”
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Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio

Lapsi ilokseen ihmettelee, 
kilon kokemuksia reppuun keräilee.
Lapselle mahdollisuus kun tähän annetaan, 
turvallisia kokemuksia yhdessä läpi elämän kannetaan.
Lapsi tarvitsee tilaa, aikaa, keskustelua
sekä aikuisen kanssa pohdiskelua.
Otahan lapsi syliin ja kuuntele,
hyväksyntäsi viestitä hänelle.

Lapsi hiljentyy, seuraa ajatusta,
voi katsella kynttilän kauneutta.
Voi rukoilla, laulaa laulun,
on lapsi jo mielessään maalannut kauniin taulun.
Voi lapselle kertoa Raamatusta,
Jeesuksen elämästä ja Jumalasta.
Kotikirkkoon keväisin ja jouluna tallustellaan,
hyvissä hetkissä myös taivaan Isästä korvat höröllä kuunnellaan.

Perinnöksi lapsille annetaan 
kulttuuri, luonto ja suvivirsi, jota keväisin lauletaan.
On meillä siis olemassa perinteet ja tavat,
vanhoja jälkiä seuraa pienetkin jalat.

Eri uskontoja myöskin kohdataan,
tavat tulee tutuksi ja niitä kunnioitetaan.

On vanhempien mielipide tärkeä,
he kertovat sen, missä on järkeä.
Yhdessä, kun sovitaan asioista,
on jälleen valmis yksi orientaatioista.
  -Eleonora Printz-
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4. KASVATUSKUMPPANUUS

Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja hen-
kilökunnan tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen 
ja oppimisen prosessien tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, 
tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista.
Käytännössä se tarkoittaa

kasvattajien osalta:

 � vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta
 � perheen kunnioittamista ja kuuntelemista
 � suvaitsevaisuutta
 � rakentavaa ongelmien ratkaisua 

vanhempien osalta:

 � myönteistä ja luottavaa suhtautumista hoitopaikan periaatteisiin
 � varhaiskasvattajien arvostamista koulutettuina ammattilaisina
 � henkilökunnan yksityiselämän ja työaikojen kunnioitusta
 � sopimuksiin sitoutumista

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. 
Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhempien ja varhaiskasvattajien tiedot 
ja kokemukset. Kasvatuskumppanuuden toteutumisen vastuullisempi osapuoli on 
henkilöstö. 

Käytännöt ja yhteistyön muodot:

 � päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut
 � kasvatussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
 � vanhempainillat
 � yhteiset tapahtumat, juhlat, projektit
 � ilmoitustaulu
 � puhelinkeskustelut
 � henkilökohtaiset postit

Kasvattajan velvollisuuksiin kuuluu ottaa havaitsemansa huoli lapsesta puheeksi 
vanhempien kanssa ja pohtia yhdessä ratkaisua.
Tarvittaessa perhe ohjataan hakemaan muita tukipalveluita.
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Olla herkkänahkainen korvanlehti,
jonka suojiin perhosen kuiskaus ehti.
Tulkita leijonan karjunnasta,
kuinka käpälää tai sydäntä raastaa nasta.
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5.  VARHAISKASVATUSSUUNNITELMIEN   
LAADINTA JA ARVIOINTI PAIKALLISESTI

5.1 YKSIKÖIDEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT

Päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmilla voidaan täydentää kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Niissä kuvataan kunkin yksikön ja toimintaympä-
ristön erityispiirteitä ja omia painotuksia. Suunnitelmissa tulee näkyä kasvatuksen 
perustana olevat yksikön omat toiminta-ajatukset ja arvot sekä toiminnan sisällöt 
ja menetelmät.

Yksikön varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta vastaa henkilöstö. Vanhemmilla 
tulee olla mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön ja osallistua suunnitelman arvioin-
tiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on koko kasvatusyhteisön yhdessä laatima ja se 
on aktiivisessa käytössä. Päivittämisen ja arvioimisen tulee olla säännöllistä.

Vanhemmat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin mm 
seuraavin tavoin:

 � päivittäiset keskustelut
 � vanhempainillat
 � kyselyt

5.2 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA 
SEN ARVIOINTI

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle 
lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lapsen varhaiskasvatus perustuu henkilöstön ja vanhempien yhdessä laatimaan 
lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  Suunnitelma laaditaan 
jokaisen lapsen hoitosuhteen alussa. Siinä otetaan huomioon lapsen yksilölliset 
tarpeet, vanhempien näkemykset sekä päivähoitoyksikön toimintaperiaatteet ja 
kasvatusajatukset. 

Lähtökohtana ovat lapsen:

 � vahvuudet
 � kokemukset
 � mielenkiinnon kohteet
 � yksilöllisyys
 � tuen ja ohjauksen tarve 

Huolen aiheet ja ongelmat otetaan puheeksi ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuta-
poja. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma:

 � mahdollistaa lapsilähtöisyyden
 � arvioidaan säännöllisesti 
 � on ulkoasultaan selkeä ja havainnollinen
 � sisältää yhteiset sopimukset 
 � tukee vanhempien kasvatustehtävää 
 � antaa pohjan lapsen esiopetussuunnitelman laadintaan

Henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa laadittuja tavoitteita tarkastel-
laan ja arvioidaan toimintavuoden aikana.
Suunnitelma on käytössä lapsen päivähoitoiän ja seuraa lasta päivähoitopaikan 
vaihtuessa ja siirryttäessä esiopetuksesta kouluun.
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6.  ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA 

Tuen tarvetta voi olla, 
vaikka lapsi juoksee nurmikolla.
Tärkeää on tehdä havaintoja, 
yhdessä vanhempien kanssa tarkastella.

Luo pohjaksi kokonaiskuva lapsesta
vahvuuksista ja innostavista asioista.
Voit joskus asiantuntijaa tarvita,
mutta seuraavista ilman lausuntoa aloita:

Temppurata pomppien,
saksilla kädestä pitäen,
tukiviittomat auttaa pientä puhujaa,
lorut s:n ja r:n harjoittelijaa.
Keskittyminen on oikea ässä,
muistathan käydä välillä leikkimässä.
Voi tarkastella myös kehoa,
piirtäen, käyttäen varjoa tai narua.

Mikä onkaan tässä tavoitteena?
Ettei tuen tarve ole kasautuneena.
Muista myös ennaltaehkäisy,
ettei tuen tarve pitkity.

Ryhmässä lasta tuetaan
ryhmän jäsenenä toimimaan,
ympäristöä mukautetaan
ja arkisia elementtejä vahvistetaan.
Mihin tässä pyritään?
Lapselle mahdollisimman pitkälle tuki järjestämään
varhaiskasvatuksen palveluiden parissa,
tärkeä osa on vanhempien tuessa.
   
   -Eleonora Printz-

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on havaintojen 
yhteinen pohtiminen tai lapsen todettu erityisen tuen tarve. Lapsen tuen tarve voi 
vaihdella. Tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat. 
Lapsiryhmässä pyritään kertomaan avoimesti kaikille lapsille erilaisuudesta jolloin 
lapsen tukeminen on helpompaa. 
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Olla tarkkana, kuinka se porkkana kasvaa,
saako se valoa, kuinka se jaksaa.
Ponnistaa pieninkin pippana oppiin,
”minä itte”- sävelet oppimispoppiin.
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Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. 

Tuen järjestämisen periaatteita:

 � vahvistetaan lapsen itsetuntoa
 � mukautetaan toimintaympäristö lapselle sopivaksi
 � eriytetään toimintaa tarvittaessa lapselle sopivaksi
 � vanhemmat ja varhaiskasvattajat toimivat yhteistyössä 
 � vahvistetaan arjen kuntouttavia käytäntöjä: selkeä rakenne 
  tapahtumille, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan 
  ohjaus, ryhmätoiminta 
 � käytetään muita tukipalveluita: kuntoutusohjaus, erilaiset 
  terapiat, neuvola, lastensuojelu jne.
 � sovitetaan eri tahoilla laaditut lapsikohtaiset suunnitelmat 
  yhteiseksi kokonaisuudeksi
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Olla kankuri, kutoja kulttuurien kankaan,
jossa sekoittuu villaa ja silkkilankaa,
ne rinnakkain satujen lumoja hohtaa,
kun Ruusunen Merenkulkijan kohtaa.
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7.  KIELI- JA KULTTUURINÄKÖKOHTIA 
VARHAISKASVATUKSESSA

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen oman identiteetin vahvistumista perehtyen 
lapsen omaan kulttuuriin, elämäntapoihin ja historiaan.

Kulttuurivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa suoma-
laisen yhteiskunnan jäseniksi omaa kulttuuritaustaa kunnioittaen. Suomalaisessa 
varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on tyttöjen ja poikien tasa-arvoisuus. 
Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
mahdollisuutta oppia suomea toisten lasten ja kasvattajien kanssa.
Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on 
ensisijaisesti perheellä.
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LAPSEN OIKEUDET

Olla tuttu ja sama, turvaisa syli,
joka oppaana neuvoo rotkojen yli,
samoojaa ihmisten viidakoissa,
tuikkuna loistaa suhteiden soissa.

Olla tarkkana, kuinka se porkkana kasvaa,
saako se valoa, kuinka se jaksaa.
Ponnistaa pieninkin pippana oppiin,
”minä itte”- sävelet oppimispoppiin.

Olla kotoinen, suojaisa onnen tupa,
jossa jokaisen kissan ja kukon on lupa,
tassulla koskea, kärsällä haistaa,
keinua, pomppia hyppykaistaa.

Olla herkkänahkainen korvanlehti,
jonka suojiin perhosen kuiskaus ehti.
Tulkita leijonan karjunnasta,
kuinka käpälää tai sydäntä raastaa nasta.

Olla varttunut, tukeva kukkakeppi,
maailman vahvin ja viisain Peppi,
johon sidotaan hentoinen elämänlanka,
kunnes vahvistuu kylliksi omakin ranka.

Olla kankuri, kutoja kulttuurien kankaan,
jossa sekoittuu villaa ja silkkilankaa,
ne rinnakkain satujen lumoja hohtaa,
kun Ruusunen Merenkulkijan kohtaa.

 - Katri Kallio -


