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1. Johdanto 

 

 

Viime aikoina varhaiskasvatus on ollut keskeisessä asemassa yhteiskunnallisessa keskus-

telussa ja kehittämisessä. Menneellä vuosikymmenellä varhaiskasvatuksen hallinnonalan 

muutos, varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman velvoittavuus ovat muuttaneet 

varhaiskasvatuksen roolia ja tuoneet sen osaksi suomalaista kasvatus- ja koulutuskulttuuria. 

Varhaiskasvatus on ensimmäinen askel koko ihmisiän kestävälle jatkuvan oppimisen po-

lulle. Sen arvo on tiedostettu investointina tulevaisuuteen: varhaiskasvatuksen merkitys 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä on kiista-

ton. 

 

Kädessäsi on Parkanon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Kyseessä on yksi tärkeim-

mistä kunnallisen hallinnon asiakirjoista. Tämä laissa säädetty, paikallisesti laadittu asiakirja 

ei kuitenkaan ohjaa hallintoa, vaan määrittää ja ohjaa paikallista varhaiskasvatusta, jolla 

luodaan vankka pohja lapsen tulevaisuudelle –siis koko yhteiskunnan tulevaisuudelle. Ky-

seinen asiakirja on käsikirja siihen, miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset vahvassa yh-

teisyössä lasten huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa edistävät lapsen kokonaisval-

taista kasvua, kehitystä ja oppimista, jotta lapsesta kasvaa aktiivisesti yhteiskuntaan kuu-

luva ja osallistuva jäsen. Varhaiskasvatussuunnitelmassa määritelty arvopohja, ihmiskäsitys 

ja varhaiskasvatuksen tavat ja menetelmät tulevat näkymään lapsen kasvussa läpi elämän. 

Tämä asiakirja myös varmistaa sen, että parkanolaiset lapset tulevat saamaan tasa-arvoista 

ja yhtenäistä ja tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpaikastaan riippumatta.   

 

Parkanossa on erinomaiset edellytykset saavuttaa laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoite. 

Päiväkodin toteuttaman varhaiskasvatuksen lisäksi palvelua tarjotaan myös perhepäivähoi-

dossa. Monialainen yhteistyö mukautuu aktiivisen ja ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta 

ketterästi lasten ja perheiden tarpeisiin oli sitten kyseessä yksittäisen lapsen tuen tarve tai 

varhaiskasvatuksen pedagogiikan rikastaminen. Samoin kuin verkostoissa myös varhais-

kasvatuksen toimintaympäristönä hyödynnetään koko paikkakunnan ja seudun tarjoamat 

monipuoliset mahdollisuudet. Yhtenä painopisteenä oleva liikunta saa loistavat edellytykset 

monipuolisten liikuntapaikkojen ansiosta. Upea, varhaiskasvatuksessa hyödynnetty ympä-

röivä luonto kannustaa liikkumaan ja samanaikaisesti kehittää myös luovuutta, tietoja ja tai-

toja ja luo mahdollisuuden päästä perusarvojen ytimeen.  
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Parkanon varhaiskasvatuksessa painotetaan lämmintä vuorovaikutusta, aikuisen sensitii-

vistä suhtautumista lapseen ja kiireettömyyttä. Näillä Parkanon kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelmaan valituilla arvoilla varmistetaan, että jokainen parkanolainen lapsi saa kokea 

ansaitsemansa arvostuksen ja ainutlaatuisuuden tunteen – pohjan ihmisyyteen kasvulle! 

 

Parkanossa 14.6.2019 

 

Sivistysjohtaja Jenni Alppi 
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2. Arvoperusta 

Lapsella on oikeus turvalliseen, pedagogisesti suunniteltuun ja tavoitteelliseen varhaiskas-

vatukseen. Laadukkuuden takaa ammattitaitoinen henkilöstö, joka ymmärtää lapsuuden ai-

nutkertaisuuden. Oppiva yhteisö toimii itseään kehittäen ja jatkuvasti toimintaansa arvioi-

den. Vaalitaan osallisuuden ja toimijuuden kokemusten kautta lisääntyvää lapsen hyvinvoin-

tia. Lasta ja perhettä kannustetaan hyvinvoinnin kannalta merkitykselliseen liikkumiseen 

sekä varhaiskasvatuksen arjessa, että vapaa-ajalla. 

Lapsen aito osallisuus mahdollistuu, kun hän kokee kuuluvansa täysivaltaisena jäsenenä 

ryhmään ja saa osallistua merkitykselliseen yhdessä tekemiseen. Yhdistäessä lapselle tär-

keimmät; leikin ja kaverit, tarjotaan mahdollisuus vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen ke-

hittymiseen kannustavassa yhteisössä. Lapsen edun ensisijaisuus ohjaa yhdenvertaiseen 

ja tasa-arvoiseen kohteluun kaikessa toiminnassa sekä lapsen tarvitseman tuen toteutumi-

sessa. Lasta kuunnellaan ja havainnoidaan, hänen vahvuutensa, tarpeensa sekä kiinnos-

tuksen kohteensa huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Lapsen omat kasvun ja oppimi-

sen tavoitteet asetetaan siten, että hänellä on mahdollisuus ne saavuttaa. 

  

ARVOPERUSTA

LAPSUUDEN 
ITSEISARVO

Lapsella oikeus tulla 
kuulluksi, nähdyksi, 

huomioiduksi ja 
ymmärretyksi.

IHMISENÄ 
KASVAMINEN

Varhaiskasvatuksessa 
tuetaan lapsen kasvua 
ihmisyyteen, itseen ja 
muihin ihmisiin sekä 

ympäristöön 
suhtautumiseen ja 

oikeen toimimiseen.

PERHEIDEN 
MONI-

MUOTOISUUS

Lapsen perhesuhteita 
tuetaan siten, että 

jokainen lapsi voi kokea 
perheensä arvokkaaksi.

TERVEELLINEN 
JA KESTÄVÄ 

ELÄMÄNTAPA

Lapsia ohjataan 
terveyttä ja hyvinvointia 

edistäviin 
elämäntapoihin.

YHDENVERTAISU
US, TASA-ARVO 

JA MONINAISUUS

Varhaiskasvatus 
edistää 

yhdenvertaisuutta, tasa-
arvoa ja moninaisuutta

LAPSEN 
OIKEUDET

Lapsella oikeus 
hyvään opetukseen, 

huolenpitoon ja 
kannustavaan 
palautteeseen
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3. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot Parkanossa 

 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Ta-

voitteet ohjaavat perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laa-

dintaa, toteuttamista ja arviointia.   

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on: 

  

• EDISTÄÄ JOKAISEN LAPSEN IÄN JA KEHITYKSEN MUKAISTA KOKONAISVALTAISTA KASVUA, 
TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA1

• TUKEA LAPSEN OPPIMISEN EDELLYTYKSIÄ JA EDISTÄÄ ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JA 
KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON TOTEUTUMISTA2

• TOTEUTTAA LAPSEN LEIKKIIN, LIIKKUMISEEN, TAITEISIIN JA KULTTUURINPERINTÖÖN PERUSTUVAA 
MONIPUOLISTA PEDAGOGISTA TOIMINTAA JA MAHDOLLISTAA MYÖNTEISET OPPIMISKOKEMUKSET3

• VARMISTAA KEHITTÄVÄÄ, OPPIMISTA EDISTÄVÄÄ, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN 
VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ4

• TURVATA LASTA KUNNIOITTAVA TOIMINTATAPA JA MAHDOLLISIMMAN PYSYVÄT 
VUOROVAIKUTUSSUHTEET LASTEN JA VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN VÄLILLÄ5
• ANTAA KAIKILLE LAPSILLE YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUUDET VARHAISKASVATUKSEEN, 

EDISTÄÄ SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA SEKÄ ANTAA VALMIUKSIA YMMÄRTÄÄ JA KUNNIOITTAA 
YLEISTÄ KULTTUURIPERINNETTÄ SEKÄ KUNKIN KIELELLISTÄ, USKONNOLLISTA JA 
KATSOMUKSELLISTA TAUSTAA

6

• TUNNISTAA LAPSEN YKSILÖLLISEN TUEN TARVE JA JÄRJESTÄÄ TARKOITUKSENMUKAISTA TUKEA 
VARHAISKASVATUKSESSA TARPEEN ILMETTYÄ TARVITTAESSA MONIALAISESSA YHTEISTYÖSSÄ7
• KEHITTÄÄ LAPSEN YHTEISTYÖ- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJA, EDISTÄÄ LAPSEN TOIMIMISTA 

VERTAISRYHMÄSSÄ SEKÄ OHJATA EETTISESTI VASTUULLISEEN JA KESTÄVÄÄN TOIMINTAAN, 
TOISTEN IHMISTEN KUNNIOITTAMISEEN JA YHTEISKUNNAN JÄSENYYTEEN8

• VARMISTAA LAPSEN MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JA SAADA VAIKUTTAA ITSEÄÄN KOSKEVIIN 
ASIOIHIN9
• TOIMIA YHDESSÄ LAPSEN SEKÄ LAPSEN VANHEMMAN TAI MUUN HUOLTAJAN KANSSA LAPSEN 

TASAPAINOISEN KEHITYKSEN JA KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN PARHAAKSI SEKÄ TUKEA 
LAPSEN VANHEMPAA TAI MUUTA HUOLTAJAA KASVATUSTYÖSSÄ10
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Perhepäivähoito toteutuu 
hoitajan omassa kodissa 
ja mahdollistaa kiinteän 
suhteen syntymisen 
hoitajan ja lapsen sekä 
hoitajan ja huoltajien 
välillä. 

Perhepäivähoitaja vastaa 
oman ryhmänsä 
varhaiskasvatustoimin-
nasta.

Perhepäivähoidon 
johtaminen tukee 
perhepäivähoitajien 
tavoitteellista toiminnan 
suunnittelua ja 
toteuttamista. V

U
O

R
O

H
O

IT
O

Vuorohoitoa järjestetään 
Kuttikallion päiväkodissa. 
Ympärivuorokautista 
hoitoa järjestetään 
tarpeen mukaan. 

Vuorohoito on tarkoitettu 
huoltajien vuorotyöstä tai 
opiskelusta johtuviin 
tarpeisiin.

Lasten yksilölliset 
hoitoajat huomioidaan 
toiminnan pedagogisessa 
suunnittelussa ja 
toteuttamisessa.

P
Ä

IV
Ä

K
O

T
I

Päiväkotien pedagogiset 
ratkaisut, 
pienryhmätoiminta, 
ulkoilut, retket ja muut 
yhteiset toimintahetket 
ovat osa päiväkotien 
toimintakulttuuria.

Päiväkotien henkilöstö on 
moniammatillista ja 
laadukas varhaiskasvatus 
toteutuu ottamalla 
kaikkien ammattitaito ja 
osaaminen käyttöön. 

Varhaiskasvatuslain ja 
varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteiden 
mukaan pedagogiigan 
rooli ja merkitys 
korostuvat ja 
kokonaisvastuu ryhmän 
toiminnasta on 
varhaiskasvatuksen 
opettajalla.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 

 

Parkanossa varhaiskasvatusta toteutetaan perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa varhais-

kasvatussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa. 

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaik-

kia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. 
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Lapsen varhaiskasvatuspolku Parkanossa 

 

Lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa 

Parkanon kaupungin nettisivulta löytyvällä 

lomakkeella. https://parkano.epal-

velu.fi/paivahoito/Varhaiskasvatus-

_ja_esiopetushakemus_21800315.html 

Varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan 

perhe tulee tutustumaan varhaiskasvatus-

yksikköön. Tutustumisen yhteydessä so-

vitaan aloituskeskustelun ajankohdasta. 

Tutustumiskeskustelussa huoltajat kerto-

vat lapsestaan tärkeänä pitämiään asi-

oita, ja saavat henkilöstöltä tietoa lapsi-

ryhmästä ja sen toiminnasta. Lapsen 

aloittaessa varhaiskasvatuksessa henki-

löstö tutustuu lapseen ja havainnoi hänen 

kiinnostuksen kohteitaan, ryhmässä toimi-

mistaan ja vuorovaikutusta ryhmän si-

sällä.  

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella 

on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus 

saada suunnitelmallista ja tavoitteellista 

kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden to-

teuttamiseksi laaditaan jokaiselle lapselle 

oma varhaiskasvatussuunnitelma. Var-

haiskasvatuksen opettaja käy huoltajien 

kanssa Vasu- keskustelun. Huoltajien 

kanssa arvioidaan lapsen edellisen vasun 

toteutumista ja suunnitellaan tulevaa. 

Lapsen mielipide ja toiveet tulee huomi-

oida varhaiskasvatussuunnitelmaa laadit-

taessa, lapsi voi osallistua Vasu-keskus-

teluun. Varhaiskasvatuksen opettaja kir-

jaa huoltajien kanssa sovitut tavoitteet, ja 

kuinka ne huomioidaan ryhmän pedago-

gisessa toiminnassa. Perhepäivähoi-

dossa perhepäivähoitaja käy Vasu-kes-

kustelunhuoltajien kanssa. Perhepäivä-

hoitaja keskustelee oman ryhmänsä las-

ten Vasuista esimiehensä kanssa   

Lapsen vasuun kirjataan myös lapsen ke-

hitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuu-

det ja kiinnostuksen kohteet. Lapsen var-

haiskasvatussuunnitelman laatimiseen 

osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehi-

tystä ja oppimista tukevat asiantuntijat. 

Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sai-

raus, joka vaatii lääkehoitoa, kirjataan se 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Lapsen vasua päivitetään tarvittaessa, 

kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  

  

VARHAISKASVATUSPAIKAN HAKEMINEN 
JA PÄÄTÖS VARHAISKASVATUSPAIKASTA

TUTUSTUMINEN 
VARHAISKASVATUSYKSIKKÖÖN JA 
ALOITUSKESKUSTELU

LAPSEEN TUTUSTUMINEN, VANHEMPIEN 
JA HENKILÖSTÖN HAVAINNOT, LAPSEN 
KUULEMINEN

VASU-KESKUSTELU JA LAPSEN VASUN 
LAADINTA TOIMINTAKAUDEN AIKANA

VASUN ARVIOINTI JA PÄIVITYS

https://parkano.epalvelu.fi/paivahoito/Varhaiskasvatus-_ja_esiopetushakemus_21800315.html
https://parkano.epalvelu.fi/paivahoito/Varhaiskasvatus-_ja_esiopetushakemus_21800315.html
https://parkano.epalvelu.fi/paivahoito/Varhaiskasvatus-_ja_esiopetushakemus_21800315.html
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4. Pedagogisen toiminnan viitekehys 

 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. 

Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pe-

dagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhtei-

sessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä hen-

kilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagogi-

nen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. 
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5. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

 

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasva-

tuksen järjestämistä siten, että jokainen 

lapsi saa oman kehityksensä ja tar-

peidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja 

hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta 

ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskas-

vatuksen järjestäjillä. He vastaavat myös 

siitä, että yhteistyötä toteutetaan tarvitta-

essa monialaisesti. 

 

 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

 

Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että 

huoltajat ja henkilöstö nivovat yhteen lasta 

koskevat tiedot ja kokemukset pohjaksi 

lapsen hyväksi tehtävälle työlle. Myöntei-

nen asenne yhteistyöhön ja yhtenevät toi-

mintatavat tuovat turvaa lapselle. Yhteis-

työ on vuorovaikutteista ja edellyttää var-

haiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteelli-

suutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomi-

oidaan perheiden moninaisuus, lasten yk-

silölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja van-

hemmuuteen liittyvät kysymykset. Huolta-

jan sekä henkilöstön havainnot ja keskus-

telut lapsen päivittäisistä tapahtumista ja 

kokemuksista luovat pohjan lapsen koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 

Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppi-

mista myönteisesti kuvaavat viestit ovat 

tärkeitä. Yhteistyön merkitys on erityisen 

tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen 

aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja var-

haiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, 

lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloitta-

essa esiopetuksen. Lasten huoltajilla tulee 

olla mahdollisuus osallistua varhaiskasva-

tuksen toiminnan ja kasvatustyön tavoittei-

den suunnitteluun ja kehittämiseen yh-

dessä henkilöstön ja lasten kanssa. Tieto- 

ja viestintäteknologiaa hyödynnetään 

huoltajien kanssa tehtävässä yhteis-

työssä. Yhteistyö voi tukea myös huolta-

jien keskinäistä vuorovaikutusta. Huolta-

jien verkostoituminen ja yhteinen toiminta  

erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhtei-

söllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön 

työlle.  
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Monialainen yhteistyö 

 

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on var-

mistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen 

toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaa-

vaksi. Parkanossa monialaista yhteistyötä 

toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä sivistystoimen ammattilaisten kanssa 

lasten hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen 

tukemiseksi. 

 

Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain 

taholla herää huoli lapsen kehityksestä tai 

hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suun-

nitellaan ja järjestetään. Laajaan terveys-

tarkastukseen sisällytetään varhaiskasva-

tuksen henkilöstön arvio alle kouluikäisen 

lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista 

varhaiskasvatuksessa huoltajan kirjalli-

sella suostumuksella. Varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan antama arvio on tärkeä osa 

lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityk-

sen ja hyvinvoinnin arviointia sekä tuen 

tarpeiden varhaista tunnistamista monia-

laisessa yhteistyössä. 

 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tukee var-

haiskasvatuksen tavoitteita ja lisää oppi-

misympäristöjen monipuolisuutta.  

Tavoitteena on toimia yhdessä par-

kanolaisten lapsiperheiden parhaaksi. Ra-

kenteet ja toimintatavat ovat joustavia ja 

käytänteitä muutetaan tarpeiden mukaan. 

 

  

 

KESKEISIMPIÄ YHTEISTYÖKUMP-

PANEITA OVAT: 

 KIRJASTO 

 LASTENNEUVOLA 

 PERHEIDEN TALO OKSA 

 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL-

LON AMMATTILAISET 

 SIVISTYSTOIMI 

 LASTENSUOJELU 

 PALO- JA PELASTUSTOIMI 

 SEURAKUNNAT 

 KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJAT 

MM: URHEILUSEURAT,  

MARTAT, MLL 

”Tavoitteena on toimia yh-

dessä parkanolaisten lap-

siperheiden parhaaksi.” 
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6. Oppimiskäsitys 

 

Oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen, 

jossa lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lä-

hiympäristön kanssa. Parkanon varhais-

kasvatuksessa painotetaan lämmintä vuo-

rovaikutusta, ja aikuisen sensitiivistä suh-

tautumista lapseen.  Lapsi nähdään aktii-

visena toimijana. Lapset ovat synnynnäi-

sesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, ker-

rata ja toistaa asioita. 

Oppimistapahtumassa yhdistyvät tiedot, 

taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, ke-

holliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Var-

haiskasvatuksessa oppimisen lähtökoh-

tana ovat lasten aiemmat kokemukset, 

heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaa-

misensa. On tärkeää, että uusilla opitta-

villa asioilla on yhteys lasten kehittyviin 

valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaail-

maan ja kulttuuriseen taustaan. Lapset op-

pivat parhaiten voidessaan hyvin ja ko-

kiessaan olonsa turvalliseksi.  Henkilöstön 

tulee tukea lasten uteliaisuutta, ja mahdol-

listaa oppiminen hyödyntäen moninaista 

oppimisympäristöä. Itsetunnon vahvista-

minen ja mahdollisuus oppimiskokemus-

ten toistoihin kasvattavat sinnikkyyttä. 

Lapsella pitää olla mahdollisuus epäonnis-

tua turvallisessa ympäristössä, ja toistojen 

kautta yrittää uudelleen ja oppia uusia asi-

oita. Lasten tulee saada kokea iloa ja on-

nistumisen tunnetta itsestään ja omasta 

toiminnastaan. 

Vuorovaikutuksessa tasavertainen koh-

taaminen lasten ja aikuisten välillä, lasten 

keskinäisissä suhteissa ja koko ryhmän 

toiminnassa on tärkeää. Osallisuuden ko-

kemus ja vuorovaikutus ryhmässä vahvis-

tavat oppimista, osallisuutta ja ryhmään 

kuulumisen tunnetta. Henkilöstön tulee yl-

läpitää positiivista ilmapiiriä, joka luo yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa 

lapsen myönteisiä tunnekokemuksia.  

Varhaiskasvatuksessa oppimisen perus-

teena on leikki, leikin tulee olla motivoivaa 

ja iloa tuottavaa toimintaa. Leikin avulla 

lapset oppivat erilaisia taitoja ja omaksu-

vat tietoja. Varhaiskasvatuksessa tulee 

ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä 

sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja 

lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä 

ja hyvinvoinnissa. 

Hyvä oppimiskokemus vahvistaa; 

 Itsetuntoa 

 Onnistumisen kokemusta it-

sestä ja toisista 

 Sinnikkyyttä 

 Ryhmään kuulumisen tunnetta 

  

”Oppimista tapahtuu leik-

kien, tutkien, liikkuen, toi-

mien ja itseään ilmaisten.” 
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7. Oppimisympäristö 

 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on var-

mistaa kehittävä, oppimista edistävä, ter-

veellinen ja turvallinen sekä esteetön oppi-

misympäristö. Oppimisympäristöllä tarkoi-

tetaan käytössä olevia tiloja, yhteisöjä, 

käytäntöjä ja välineitä, jotka tukevat lasten 

oppimista, ja vuorovaikutusta.  

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja ra-

kennetaan 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 kehol-

laan.  

Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaih-

toehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuo-

liseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, 

leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen 

oleiluun ja lepoon. Oppimisympäristöissä 

kiinnitetään huomio lasten monipuolisiin 

liikkumismahdollisuuksiin ja sallivuuteen. 

Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä 

työt näkyvät ja saavat arvostusta oppimis-

ympäristöissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa 

monenlaista pedagogista toimintaa ja ne 

muuntuvat tarpeen mukaan. Henkilöstön 

tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen 

kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet. Var-

haiskasvatuksen oppimisympäristöissä 

toimitaan joustavasti erikokoisissa ryh-

missä, joissa jokaisella yhteisön jäsenellä 

on mahdollisuus osallistua toimintaan ja 

vuorovaikutukseen. Toiminta pedagogi-

sesti 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 ilmapii-

rissä erilaisten tunteiden näyttäminen on 

sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tuntei-

den ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia 

rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyk-

siin vastataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta 

ja sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikko-

misen. Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä 

tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta. Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa lasten 

monipuolisen liikkumisen. 

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

niissä on huomioitava lasten yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksenkohteet. Lasten ideat tulee 

ottaa huomioon uusien välineiden ja lelujen hankinnassa. Tieto- ja viestintäteknologia on 

osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTAPAIKAT & PUISTOT 
 

 JÄÄHALLI 

 URHEILUTALO JA PONTE-

VAN TALO  

 YLEISURHEILUKENTTÄ 

 PURURADAT 

 KOULU- JA KULTTUURI-

KAMPUS KAARNAN LII-

KUNTATILAT JA ULKOILU-

ALUE 

 KÄENKOSKEN KUNTO-

RATA/HIIHTOLATU 

 LEIKKIPUISTOT 

 FRISBEEGOLFRADAT 

 

LUONTOKOHTEET 

 METSÄMUSEO 

 VISURIN METSÄPOLKU 

 SEITSEMISEN KANSALLIS-

PUISTO 

 KALLION LUONTOPOLKU 

 

KULTTUURI 

 KIRJASTO 

 PARKANON  

KOTISEUTUMUSEO 
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Terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ter-

veellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämän-

tapoja. Varhaiskasvatuksen yhteisössä lii-

kutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona, 

sekä vältetään pitkäkestoista istumista. 

Lasten hyvinvointia edistetään antamalla 

mahdollisuus päivän aikana rauhoittumi-

seen ja lepoon. Toimintakulttuurin kehittä-

misessä huomioidaan yhteisön mahdolli-

suus toimia kiireettömässä ja keskittymistä 

edistävässä ympäristössä. Selkeä ja 

suunnitelmallinen, mutta joustava päivän 

rakenne edistää hyvinvointia. 

 

Ruokailu on tärkeä osa varhaiskasvatusta 

ja se järjestetään varhaiskasvatuksen ruo-

kasuositusten mukaisesti. 

http://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-

302-992-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Laadukkaat, terveelliset ja monipuoliset 

ateriat ja välipalat edistävät lasten hyvin-

vointia. Yhdessä syöminen on oppimisko-

kemus, ruokailussa opitaan hyviä ruokailu-

tapoja ja toisten huomioon ottamista. Ruo-

kakasvatuksen tavoitteena on edistää 

myönteistä suhtautumista ruokaan ja syö-

miseen. Lasta kuunnellaan, ja kunnioite-

taan hänen omia makumieltymyksiään. 

Uusiin makuihin voi tutustua omassa tah-

dissa.  

 

 

 

 

Ruokakasvatusta voidaan toteuttaa 
monipuolisesti; 

 Leivonta- ja ruuanvalmistus-
tuokioissa 

 Vuodenaika juhlissa, juhlapäi-
vinä ja teemapäivinä 

 Ruokapiirit (lasten, henkilöstön 
ja ruokapalveluhenkilöstön yh-
teiset keskustelut ruokatee-
malla) 

 Pienimuotoiset viljelyt 

 Aistilähtöinen ruokakasvatus 
(aistien avulla tutustutaan ja tut-
kitaan eri ruokia) 
 

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. Aikui-

sen lempeä läsnäolo ja syli ovat tärkeitä.  

Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten so-

siaalisten ja emotionaalisten taitojen har-

joittelun ja kehittymisen tukemisessa. Tai-

toja harjoitellaan esimerkiksi leikkien ja pe-

lien avulla, aikuisen ohjauksessa. Lasten 

kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkai-

semaan ristiriitoja rakentavasti.  

Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös 

tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja 

seuranta, turvallisuuskasvatus sekä ti-

loista ja välineistä huolehtiminen. Suunni-

telmallisuus ja ennakoitavuus ovat keskei-

nen toimintapa turvallisuuden takaa-

miseksi. 

” Aikuisen lempeä 

läsnäolo ja syli 

ovat tärkeitä.” 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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8. Laaja-alainen osaaminen 

 

Laadukas varhaiskasvatus vahvistaa las-

ten laaja-alaista osaamista. Laaja-alainen 

osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, 

arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuu-

desta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä 

käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilan-

teen edellyttämällä tavalla. Varhaiskasva-

tuksen toiminta, eri oppimisympäristöjen 

käyttäminen, hyvinvoinnin ja oppimisen tu-

keminen vaikuttavat laaja-alaisen oppimi-

sen kehittymiseen.  

 

Ajattelu ja oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät 

vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäris-

tön kanssa ja muodostaen perustan elin-

ikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jä-

sentäminen ja uudenluominen edellyttävät 

luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa 

luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhais-

kasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajat-

telun ja oppimisen taitoja. 

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät 

monipuolisten ja merkityksellisten koke-

musten avulla. Ihmettelylle, oivaltamiselle 

sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Lei-

kissä lapsilla on mahdollisuus käyttää mie-

likuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yh-

dessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten 

kanssaan iloitaan onnistumisista ja heitä 

kannustetaan keksimään ratkaisuja arjen 

tilanteissa. Päivittäinen, riittävä fyysinen 

aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja oppi-

mista. Toiminnan pedagoginen dokumen-

tointi, sekä yhteinen pohdinta auttavat lap-

sia havaitsemaan oppimistaan ja tunnista-

maan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa las-

ten uskoa omiin kykyihinsä. 

 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku-

tus ja ilmaisu 

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ih-

misiin, kieliin ja kulttuureihin. Heitä ohja-

taan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 

Yhteistyöhön perustuva toiminta luo mah-

dollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja 

ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten 

ihmisten kanssa. Lasten kanssa harjoitel-

laan asettumista toisen asemaan, opetel-

laan tarkastelemaan asioita eri näkökul-

mista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita 

rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosi-

aalisia taitoja.  

Varhaiskasvatuksessa saadut kokemuk-

set, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä 

vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyt-

tää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi lei-

kit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilai-

suuksia jakaa kokemuksia erilaisista pe-

rinteistä ja tavoista.  

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa 

lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liitty-

viä taitoja sekä ohjata heitä tekemään 

kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten 

myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. 

Lasten itsenäisyyden asteittaista lisäänty-

mistä tuetaan. Lapsia autetaan ja heitä 

kannustetaan pyytämään apua sitä tarvi-

tessaan. Lasten kanssa harjoitellaan eri-

laisia taitoja kuten pukeutumista, ruokai-

lua sekä henkilökohtaisesta hygieniasta 

ja omista tavaroista huolehtimista. Lapsia 

ohjataan toimimaan vastuullisesti ja tur-

vallisesti varhaiskasvatuksen oppimisym-
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päristöissä kuten lähiluonnossa ja liiken-

teessä. Lasten kanssa käsitellään heidän 

hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten le-

von, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvin-

voinnin merkitystä. Lapsia autetaan tun-

teiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Las-

ten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän 

kanssaan opetellaan havaitsemaan, tie-

dostamaan ja nimeämään tunteita. Lapsia 

ohjataan myös kunnioittamaan ja suojele-

maan omaa ja toisten kehoa.  

 

Monilukutaito ja tieto- ja viestintätek-

nologinen osaaminen 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten 

viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. 

Monilukutaidon perustana on laaja teksti-

käsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voi-

vat olla muun muassa kirjoitetussa, puhu-

tussa, audiovisuaalisessa tai digitaali-

sessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia 

lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeeri-

nen lukutaito, medialukutaito ja peruslu-

kutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajat-

telun ja oppimisen taitoihin. Lasten 

kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä 

opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia in-

nostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuot-

tamaan viestejä erilaisissa, myös digitaa-

lisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi 

kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen 

mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, las-

ten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille so-

veltuvia kulttuuripalveluja. 

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan 

tieto- ja viestintäteknologian roolia arki-

elämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- 

ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovel-

luksiin ja peleihin. Digitaalista dokumen-

tointia hyödynnetään leikeissä, tutkimi-

sessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa 

kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdolli-

suudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja 

yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen 

apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edis-

tävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoi-

minnan taitoja sekä lukutaitoa. Kasvatta-

jat ohjaavat lapsia tieto- ja viestintätekno-

logian monipuoliseen ja turvalliseen käyt-

töön. 

 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tule-

minen ja osallisuus omaan elämään vai-

kuttavissa asioissa. Lasten arvostava 

kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunte-

leminen ja aloitteisiin vastaaminen vah-

vistavat lasten osallistumisen ja vaikutta-

misen taitoja. Lapset suunnittelevat, to-

teuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä 

henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppi-

vat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten 

sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen 

merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että 

jokaisella lapsella on mahdollisuus osal-

listua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vai-

kuttamisen kautta lasten käsitys itsestään 

kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhtei-

sössä tarvittavat sosiaaliset taidot muo-

vautuvat. 
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LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TOTEUTUMINEN METSÄRETKELLÄ 

 

  

• JOKAMIEHEN OIKEUDET

• LUONNON ILMIÖT

• ARVOSTAVA SUHTAUTUMINEN 
LUONTOON

AJATTELU JA OPPIMINEN

• MYÖNTEINEN SUHTAUTUMINEN 
LUONTOON

• LUONNONMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 
TAITEELLISESSA ILMAISUSSA

KULTTUURINEN 
OSAAMINEN, 

VUOROVAIKUTUS JA 
ILMAISU

• TURVALLINEN LIIKKUMINEN METSÄSSÄ 

• VARUSTEISTA HUOLEHTIMEN

• MOTORISTEN TAITOJEN HARJOITTELU 

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN 
JA ARJEN TAIDOT

• DOKUMENTOINTI

• TIEDONHAKU ÄLYLAITTEILLA
MONILUKUTAITO, TIETO-

JA 
VIESTINTÄTEKNOLOGIA

• YHTEINEN RETKEN SUUNNITTELU, 
RETKIKOHTEEN VALINTA JA RETKEN 
TOTEUTUS

OSALLISTUMINEN JA 
VAIKUTTAMINEN
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9. Toimintakulttuuri ja leikin pedagogiikka 

Toimintakulttuuri 

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kult-

tuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka 

muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja varhais-

kasvatusta johtavien henkilöiden tehtä-

vänä on luoda edellytykset toimintakulttuu-

rin kehittämiselle ja arvioinnille varhais-

kasvatuksen eri toimintamuodoissa ja yk-

siköissä. 

Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, 

tiedostamattomat ja joskus myös tahatto-

mat tekijät. Yhteisön kaikki jäsenet vaikut-

tavat toimintakulttuuriin, ja se puolestaan 

vaikuttaa kaikkiin jäseniin riippumatta siitä, 

tunnistetaanko sen merkitys vai ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 
on kokonaisuus, joka rakentuu mm: 

 

 Arvoista ja periaatteista 
 

 Työtä ohjaavien normien ja ta-
voitteiden tulkinnasta 
 

 Oppimisympäristöistä ja työta-
voista 
 

 Yhteistyöstä ja sen eri muo-
doista 
 

 Vuorovaikutuksesta ja ilmapii-
ristä 
 

 Henkilöstön osaamisesta 
 

 Ammatillisuudesta ja kehittämis-
otteesta 
 

 Johtamisrakenteista ja käytän-
teistä 
 

 Toiminnan organisoinnista, 
suunnittelusta, toteuttamisesta 
ja arvioinnista 
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Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapo-

jen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppi-

mista. Ne tulee myös pystyä pedagogi-

sesti perustelemaan. Henkilöstön on tär-

keä tiedostaa, että heidän tapansa toimia 

ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina 

lapsille, jotka omaksuvat varhaiskasva-

tusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja.  

 

Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasva-

tuksen laatuun. Sillä on keskeinen merki-

tys varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja 

tavoitteiden saavuttamisessa. Varhaiskas-

vatustyön tavoitteita tukeva toimintakult-

tuuri luo suotuisat olosuhteet lasten kehi-

tykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turval-

lisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle 

elämäntavalle. 

 

Johtaminen vaikuttaa keskeisesti varhais-

kasvatuksen toimintakulttuuriin, sen kehit-

tämiseen ja laatuun. Varhaiskasvatuksen 

johtamisen lähtökohtana on jokaisen lap-

sen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämi-

nen. Toimintakulttuurin kehittäminen edel-

lyttää pedagogiikan johtamista, joka on 

varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ta-

voitteellista ja suunnitelmallista johtamista, 

arviointia ja kehittämistä. Se sisältää kaikki 

ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset 

henkilöstön hyville työolosuhteille, amma-

tillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyn-

tämiselle ja kehittämiselle sekä pedagogi-

selle toiminnalle.  

 

Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä 

ohjaavat periaatteet 

 

Parkanossa toimintakulttuuriin vaikutta-

vien tekijöiden tiedostaminen ja toiminta-

kulttuurin kehittäminen ovat tärkeä osa 

varhaiskasvatuksen toteuttamista. Lasten 

näkökulma on aina ensisijainen ja toimin-

tatapojen tulee olla sellaisia, että ne mah-

dollistavat kiireettömyyden, asioihin sy-

ventymisen ja keskeytyksettömän leikin. 

Henkilöstön läsnäolo on välttämätöntä, 

jotta toimintaa voidaan syventää ja jotta 

lapsilla on mahdollisuus sitoutua pitkäkes-

toiseen leikkiin ja muuhun toimintaan.  

Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatku-

vasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. 

Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää 

arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteu-

tumista. Jatkuvan kehittämisen perusedel-

lytys on, että henkilöstö ymmärtää oman 

toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, 

tietojen ja uskomusten merkityksen sekä 

osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on tär-

keää toisia arvostava, koko yhteisöä osal-

listava ja luottamusta rakentava dialogi.  

 

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjes-

tettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti 

huomioitava lapsen etu. 

Lapsen etua on harkittava yksittäisen lap-

sen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kan-

nalta tapaus- ja tilannekohtaisesti.  
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Oppiva yhteisö 

 

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhtei-

sönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yh-

dessä ja toisiltaan. Oppivassa yhteisössä 

on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. 

Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohke-

asti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan 

uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toi-

mintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö 

haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyn-

tää vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä 

arvostetaan kunnioittavaa ja huomaa-

vaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokei-

luun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä 

sallii myös erehtymisen. 

 

Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, 

tiedon ja osaamisen jakamiseen ja sa-

malla ammatilliseen kehittymiseen. Yh-

dessä sovittujen tavoitteiden ja tehtävien 

pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi 

sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppa-

neilta saatu palaute edistävät yhteisön op-

pimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikin pedagogiikka 

 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuu-

rissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen 

hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö 

tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja ke-

hittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilös-

töllä on mahdollisuus kokea yhdessä teke-

misen ja leikin iloa. Yhteisössä kannuste-

taan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvi-

tuksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luo-

vuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Las-

ten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyk-

sille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. 

Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdolliste-

taan keskittyminen leikkiin. 

 

Lasten leikit heijastavat aina sitä yhteis-

kuntaa, jossa elämme tai lapset elävät. 

Henkilöstön on oltava perillä lasten leik-

kien sisällöstä ja teemoista. Leikkien ha-

vainnointi tuottaa arvokasta tietoa lapsen 

kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ja 

leikkien kautta on mahdollista päästä si-

sälle lasten maailmaan ja lasten mielen-

kiinnon kohteisiin. Leikeistä nousevat tee-

mat toimivat pohjana yhteisen toiminnan 

suunnittelulle. 

Leikki mahdollista lasten keskinäisen vuo-

rovaikutuksen toteutumisen. Henkilöstön 

tehtävänä on rikastaa leikkiä ja varmistaa 

kaikkien lasten osallisuuden toteutuminen 

vertaisryhmässä. Toiset lapsen tarvitsevat 

enemmän tukea leikkiin kiinnittymisessä ja 

vuorovaikutuksessa kuin toiset ja henki-

löstön sensitiivisyys lasten tarpeille on 

keskeistä oppimisen ja kasvun mahdollis-

tavan toiminnan turvaamisessa.

  

”Leikki saa näkyä ja kuulua.” 
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-

arvo  

 

Toimintakulttuurissa edistetään osalli-

suutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön 

ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mie-

lipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osal-

lisuutta edistävien toimintatapojen sekä 

rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten 

ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vas-

tuusta 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.  

 

Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlai-

suutta. Toimintakulttuurin kehittämisen 

kannalta on tärkeää, että yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista 

keskustellaan työyhteisössä. Lisäksi tulee 

pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyy-

teen, katsomukseen, vammaisuuteen, su-

kupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät 

asenteet näkyvät puheissa, eleissä, te-

oissa ja toimintatavoissa.  

Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit 

sekä tavat toimia stereotyyppisten oletus-

ten mukaisesti välittyvät lapsille. Varhais-

kasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henki-

löstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja 

ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön 

liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppi-

siä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henki-

löstö tunnistaa lasten keskinäisten koh-

taamisten eriarvoistavia piirteitä sekä 

puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdon-

mukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla 

vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman 

identiteetin ja itsetunnon kehitystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Osallisuutta vahvistaa 

lasten sensitiivinen koh-

taaminen ja myönteinen 

kokemus kuulluksi ja näh-

dyksi tulemisesta.” 



21 
 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoi-

suus 

 

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti 

muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskun-

taa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään 

voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, 

että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, us-

kontoon ja katsomukseen on perusoikeus.  

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyö-

dynnetään suomalaista kulttuuriperintöä ja 

kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön 

kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista 

monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henki-

löstöltä tietoa toisista kulttuureista ja erilai-

sista katsomuksista sekä taitoa nähdä ja 

ymmärtää asioita monesta näkökulmasta 

ja asettua toisen asemaan. Samalla edis-

tetään kulttuurisesti kestävää kehitystä. 

Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tie-

dostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti 

ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen 

keskeisen merkityksen lasten kehityk-

sessä ja oppimisessa, vuorovaikutuk-

sessa ja yhteistyössä sekä identiteettien 

rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumi-

sessa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he 

ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää 

huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henki-

löstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä 

monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökoh-

dat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa 

ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäy-

tön tilanteisiin. Lasten osallisuuden takaa-

miseksi tulee varmistaa, että jokaisella  

 

 

lapsella on mahdollisuus tulla ymmärre-

tyksi ja ymmärtää ympäristönsä tapahtu-

mia.  

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan sellai-

nen vuorovaikutusilmapiiri, missä jokaisen 

lapsen on turvallista ilmaista omat mielipi-

teensä ja jokaisen yksilön kulttuuria arvos-

tetaan. Erilaisuutta arvostetaan ja siitä 

keskustellaan lasten kanssa positiivisessa 

hengessä. 
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10. Oppimisen alueet 

 

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasva-

tuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä 

tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat henki-

löstöä monipuolisen ja eheytetyn pedago-

gisen toiminnan suunnittelussa ja toteutta-

misessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla 

on oikeus saada monipuolisia kokemuksia 

oppimisen eri alueista. Oppimisen alueet 

eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan 

irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihe-

piirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten 

mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen 

mukaisesti.  

 

Oppimisen alueet on ryhmitelty esiopetus-

suunnitelman perusteiden mukaisesti vii-

deksi kokonaisuudeksi: 

Lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymyk-

set ovat toiminnan keskeinen lähtökohta. 

Aihepiirit voivat nousta esimerkiksi lei-

keistä, saduista, retkistä tai spontaaneista 

vuorovaikutustilanteista lasten ja henkilös-

tön kesken tai lasten keskinäisessä vuoro-

vaikutuksessa. Tapa, jolla oppimisen alu-

eiden tavoitteita käsitellään, vaihtelee va-

littujen aihepiirien, tilanteiden ja lasten op-

pimisen mukaan. Henkilöstön tehtävänä 

on varmistaa, että pedagoginen toiminta 

edistää eri-ikäisten lasten kehitystä ja op-

pimista. 

 

 

 

 

  

KIELTEN RIKAS 

MAAILMA 

Kielelliset taidot ja 

valmiudet 

Kielelliset identitee-

tit 

ILMAISUN MONET 

MUODOT 

Kehollinen 

Sanallinen 

Kuvallinen 

Musiikillinen 

 

 

TUTKIN JA TOIMIN YM-

PÄRISTÖSSÄNI 

Teknologiakasvatus 

Ympäristökasvatus 

Matemaattinen ajattelu 

MINÄ JA MEIDÄN YHTEI-

SÖMME 

Eettinen ajattelu 

Katsomuskasvatus 

Lähiyhteisön mennei-
syys, nykyisyys ja tule-

vaisuus 

Mediakasvatus 

KASVAN, LIIKUN JA 

KEHITYN 

Liikkuminen 

Ruokakasvatus 

Terveys ja turvalli-

suus 
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Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa 

lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien 

sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. 

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan las-

ten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, 

teksteihin ja kulttuureihin.  

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde, 

että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun 

erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuo-

rovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee 

itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä 

kehitystä tukee monipuolinen varhaiskas-

vatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö 

huoltajien kanssa.   

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kan-

nalta lasten kokemukset kuulluksi tulemi-

sesta ja siitä, että heidän aloitteisiinsa vas-

tataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitii-

visyys ja reagointi myös lasten non-ver-

baaleihin viesteihin on keskeistä. Vuoro-

vaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kan-

nustamalla lapsia kommunikoimaan tois-

ten lasten ja henkilöstön kanssa. 

 

Johdonmukainen toiminnan sanallistami-

nen ja keskusteleminen tukevat lasten sa-

navarannon kehittymistä. Erilaisissa var-

haiskasvatuksen tilanteissa käytetään ku-

vailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa 

käytetään kuvia, esineitä ja tukiviittomia. 

Lasten puheen tuottamisen taitojen kehit-

tymistä seurataan ja ohjataan. Lasten 

kanssa kiinnitetään huomiota myös ää-

nensävyihin ja äänenpainoihin. 

Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kie-

len käyttöä pohditaan yhdessä lasten 

kanssa eri tilanteissa. Lasten kanssa har-

joitellaan kertomista, selittämistä ja pu-

heen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, 

huumorin käyttö sekä hyvien tapojen opet-

telu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja.  

Kielellisen muistin ja sanavarannon kehit-

tymistä tukevat esimerkiksi lorujen ja lau-

luleikkien käyttö, kielellä leikittely, nimeä-

minen sekä kuvaavien sanojen käyttämi-

nen. Kiireetön keskustelu ja lukeminen 

sekä tarinoiden kerronta tarjoavat mahdol-

lisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merki-

tyksiä ja opetella uusia käsitteitä asiayh-

teyksissä. 

 

Lähiympäristön eri kielten havainnointi tu-

kee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. 

Henkilöstön tehtävänä on herättää ja lisätä 

lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua 

kieltä sekä vähitellen myös lukemista ja 

kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoin-

nin ja tutkimisen avulla suunnataan lasten 

huomiota sanojen merkityksistä kielen 

muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, 

tavuihin ja äänteisiin  

Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita 

ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tu-

tustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuu-

teen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä 

kannustetaan itse keksimään niitä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEHITTYVÄT KIELELLISET IDENTITEETIT 

 VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

 KIELEN KÄYTTÖTAIDOT 

 KIELELLINEN MUISTI JA SANAVARASTO 

 KIELEN YMMÄRTÄMISEN TAIDOT 

 KIELITIETOISUUS 

 PUHEEN TUOTTAMISEN TAIDOT 
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Ilmaisun monet muodot 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoit-

teellisesti tukea lasten musiikillisen, kuval-

lisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun 

kehittämistä sekä tutustuttaa heitä eri tai-

teenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten il-

maisulla on luonteenomaista kokonaisval-

taisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yh-

disteleminen. Taiteellinen kokeminen ja il-

maiseminen edistävät lasten oppimisedel-

lytyksiä, 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 eri ilmaisuntaitoja har-

joittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda mieli-

kuvia on keskeistä myös lapsen eettisen 

ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, 

taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutus-

tuminen vahvistaa lasten osaamista. 

Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. 

Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemuk-

set vahvistavat lasten kykyä omaksua, 

käyttää ja tuottaa kulttuuria.  

Taidekasvatus sisältää sekä spontaania 

että ennalta suunniteltua toimintaa.  

Ilmaisun ja oppimisen prosesseissa koros-

tuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vai-

heiden harjoittelu ja niiden dokumentointi. 

Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tue-

taan ja lasten yhteisille luoville proses-

seille annetaan riittävästi aikaa ja tilaa.  

Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun 

tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia 

kokemuksia sekä vahvistaa lasten kiinnos-

tusta ja suhdetta musiikkiin.  

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää 

lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun 

visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperin-

töön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia ku-

vien tekemisestä sekä saada esteettisiä 

elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä.  

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmanratkai-

sua, rakenteiden, materiaalisen ja teknii-

koiden tuntemusta harjoitellaan käsityölli-

sen toiminnan kuten muovailun, rakente-

lun, ompelun ja nikkaroinnin avulla.  

Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholli-

seen ilmaisuun esimerkiksi draaman, 

tanssin ja leikin keinoin. Tavoitteena on, 

että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille 

mahdollisuuden monipuoliseen kielelli-

seen ja keholliseen kokemiseen, ilmai-

suun ja viestintään. 
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Minä ja meidän yhteisömme  

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaes-

saan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuo-

lella. Kodin perinteiden, toimintamallien, 

arvojen ja katsomusten lisäksi lapset koh-

taavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää 

lapsen valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön 

monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimi-

mista. Tehtävää lähestytään eettisen ajat-

telun, katsomusten, lähiyhteisön mennei-

syyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 

sekä median näkökulmista. Toiminnassa 

voidaan käyttää monipuolisesti esimer-

kiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leik-

kiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä 

vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristö ta-

pahtumia.  

 

Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tue-

taan pohtimalla lasten kanssa eri tilan-

teissa esiintyviä tai lapsia askarruttavia 

eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä 

esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän 

erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai 

pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysy-

myksiä käsitellään lasten kanssa niin, että 

he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hy-

väksytyksi. Lasten kanssa pohditaan 

myös ryhmän sääntöjä ja niiden perus-

teita. 

Katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustu-

minen kohteina ovat lapsiryhmässä läsnä 

olevat uskonnot ja muut katsomukset. Us-

konnottomuutta tarkastellaan muiden kat-

somusten rinnalla. Tavoitteena on edistää 

keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri 

katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten 

kulttuuristen ja katsomuksellisten identi-

teettien kehittymistä. Lasten kanssa tutus-

tutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liitty-

viin perinteisiin. 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja 

tulevaisuutta pohtimalla suunnataan las-

ten mielenkiintoa historiallisiin asioihin 

sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Lapsille luodaan madollisuuksia eläytyä 

menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. 

Tärkeitä tiedonlähteitä ovat lapset ja hei-

dän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäse-

net, esineistö ja ympäristöt. Menneeseen 

aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten 

isovanhempien lapsuuden leikkien ja mu-

siikin avulla. 

Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä 

lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiin-

nostavia ajankohtaisia asioita. Tarkastelun 

kohteena ovat muun muassa ihmisten, su-

kupuolten ja perheiden moninaisuus. Ta-

voitteena on kasvattaa lapsia ymmärtä-

mään, että ihmiset ovat erilaisia, mutta sa-

man arvoisia. 

On tärkeää pohtia myös tulevaisuutta ja 

sitä, miten voimme siihen vaikuttaa. Tule-

vaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi 

tulevan vuodenajan leikkien tai oman op-

pimisympäristön suunnitteluun.  

Mediakasvatuksen tehtävänä on tukea 

lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti 

ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten 

kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeil-

laan median tuottamista leikinomaisesti 

turvallisissa ympäristöissä. Samalla harjoi-

tellaan lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia 

ohjataan käyttämään mediaa vastuulli-

sesti. Mediassa esiintyviä teemoja voi-

daan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi 

liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai 

draaman keinoin.
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Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Varhaiskasvatuksen matemaattinen näkö-

kulma tukee lasten kehittyviä valmiuksia 

havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympä-

ristöään sekä syy- ja seuraussuhteita. Var-

haiskasvatus tarjoaa oivaltamisen ja oppi-

misen iloa matemaattisen ajattelun eri vai-

heissa oleville lapsille. Heitä innostetaan 

kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilan-

teissa ilmenevään matematiikkaan sekä 

pohtimaan ja kuvailemaan havaintojaan 

esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja 

kuvien avulla. Heille tarjotaan mahdolli-

suutta luokitella, vertailla ja asettaa järjes-

tykseen asioita ja esineitä – löytää ja tuot-

taa säännönmukaisuuksia. Kokeillaan mit-

taamista, käytetään sijainti- ja suhdekäsit-

teitä. Tilan ja tasojen hahmottamista har-

joitetaan esimerkiksi liikuntaleikeissä, piir-

täen tai eri välineiden avulla. Lapsia kan-

nustetaan tutkimaan kappaleita ja niiden 

geometrisiä muotoja järjestämällä mahdol-

lisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muo-

vailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi 

vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoi-

malla. 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuk-

selliseen näkökulmaan kuuluu kolme ulot-

tuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppimi-

nen ympäristöstä sekä toimiminen ympä-

ristön puolesta. Lähiluonto sekä raken-

nettu ympäristö ovat sekä oppimisen koh-

teita, että oppimis- ja leikkiympäristöjä. 

Lapsi oppii nauttimaan ympäristöstä siinä 

retkeiltäessä ja sitä tutkiessa.  

Varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuk-

sellinen näkökulma tutustuttaa lapsia tutki-

vaan ja kokeilevaan työtapaan, havainnoi-

maan teknologiaan sekä keksimään omia 

luovia ratkaisuja. Heitä rohkaistaan teke-

mään kysymyksiä, etsimään niihin yh-

dessä vastauksia, tekemään päätelmiä ja 

toteuttamaan omia ideoitaan esimerkiksi 

rakennellen eri materiaaleista sekä kokeil-

len eri laitteiden toimintaperiaatteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

” Lapsi oppii nauttimaan 

ympäristöstä siinä retkeil-

täessä ja sitä tutkiessa.” 
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Kasvan, liikun ja kehityn  

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda 

pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia ar-

vostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edis-

tävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien 

kanssa.  

 

Ruokakasvatuksen näkökulma edistää 

myönteistä suhtautumista ruokaan ja syö-

miseen sekä tukee monipuolisia ja terveel-

lisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan 

omatoimiseen ruokailuun ja monipuoli-

seen, riittävään syömiseen ilman painos-

tusta. Päivittäisen ateriahetket järjestetään 

kiireettömässä ilmapiirissä opetellen ruo-

karauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yh-

dessä syömisen kulttuuria. Eri aistien 

avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, nii-

den alkuperään, ulkonäköön, koostumuk-

seen ja makuominaisuuksiin.  

 

 

 

Monipuolisen liikkumisen näkökulma  

innostaa lapsia kokemaan liikunnan iloa 

sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina, 

ohjatusti ja omaehtoisesti, vaihtelevilla 

kuormitustasoilla. Ryhmässä liikkuminen 

rakentaa lasten itsetuntoa sekä vuorovai-

kutus- ja itsesäätelytaitoja, kehontunte-

musta ja –hallintaa.  

Henkilöstön tehtävä on suunnitella päivän 

rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toi-

minnan sisällöt niin, että lapset voivat mo-

nipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilan-

teissa. Liikuntavälineet ovat lasten käytet-

tävissä myös omaehtoisen liikunnan ja lei-

kin aikana. Varhaiskasvatuksessa paneu-

dutaan huolella monipuolisen liikunnan 

muotoihin, välineisiin ja paikkoihin.  

Näin käsitellään myös lähiliikenteessä liik-

kumista turvalliseen liikkumiseen liittyviä 

sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on tukea 

lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille 

valmiuksia pyytää ja hakea apuja sekä toi-

mia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä. 
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11. Kehityksen ja oppimisen tuki 

 

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään 

osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toi-

mintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilai-

sin joustavin järjestelyin lapsen omassa 

päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmässä. 

Tukea annetaan heti tuen tarpeen ilme-

tessä. Riittävän aikaisella ja oikein koh-

dennetulla tuella edistetään lapsen kehi-

tystä, oppimista ja hyvinvointia. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lap-

sen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehi-

tykseen liittyvät tarpeet. 

Tuki koostuu yksilöllisistä, yhteisöllisistä 

sekä oppimisympäristöön liittyvistä ratkai-

suista. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Se sisäl-

tää lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen 

liittyvät vastuut ja työnjaon, tukitoimenpi-

teet sekä niiden toteuttamistavan ja arvi-

oinnin. 

 

Yhteistyö 

Tuen tarpeen havainnointi, tuen suunnit-

telu ja toteuttaminen sekä arviointi teh-

dään yhteistyössä huoltajien ja tarvitta-

essa muiden lapsia ja perheitä koskevien 

palvelujen kanssa. Lapsi osallistuu yhteis-

työhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja 

kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. 

Monialaista yhteistyötä toteutetaan ensisi-

jaisesti huoltajien suostumuksella. Huolta-

jille annetaan tietoa lasta koskevien asioi-

den käsittelystä, tietojen saannista ja nii-

den luovuttamisesta sekä salassapidosta.  

Yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijai-

suus. Lapselle annetaan tarvitsemaansa 

kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mu-

kaisesti, vaikka huoltajat eivät sitoutuisi-

kaan yhteistyöhön.  

 

Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voi-

vat tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. 

Päätös sen aloittamisesta tehdään pää-

sääntöisesti ennen oppivelvollisuuden al-

kamista. Tähän liittyvistä päätöksistä ja to-

teuttamisen vaihtoehdoista kerrotaan Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa. 

 

Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

seurataan suunnitelmallisesti eri yhteistyö-

tahojen kanssa. Neuvolassa tehdään 4-

vuotiaille lapsille laaja terveystarkastus, jo-

hon vanhemmat toimittavat palautteen 

perhepäivähoidosta tai päiväkodista. 

 

Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä 

perheneuvolan kanssa. Perheneuvolalla 

on tärkeä rooli lapsen ja perheiden tarvit-

semien palveluiden suunnittelussa ja koor-

dinoinnissa. 

 

Parkanossa toimii moniammatillinen yh-

teistyöryhmä Pikkulapsitiimi. Ryhmässä 

keskustellaan Parkanon lapsiperheiden 

perhepalveluista sekä voidaan myös 

suunnitella yksittäistä lasta/perhettä kos-

kevia palveluita huoltajan luvalla.  
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Lapsi voi saada tukea mm. näiden lap-

sia ja perheitä koskevien palvelujen 

kautta: 

 

 Neuvola 

 Kasvatus- ja perheneuvola 

 Vammaispalvelut 

 Sosiaalitoimi 

 Terapeutit 

 Lastensuojelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuen toteuttaminen 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja huolta-

jat keskustelevat yhdessä tuen järjestämi-

sestä ja sen seurannasta. Nämä tiedot kir-

jataan varhaiskasvatussuunnitelmaan, 

jota päivitetään tarpeen mukaan. Varhais-

kasvatuksen erityisopettajaa konsultoi-

daan ja hän osallistuu tarvittaessa lasta 

koskeviin tapaamisiin.  

 

Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja 

vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen tuen 

muoto tai järjestelyt, joilla tilanteeseen vai-

kutetaan mahdollisimman nopeasti ja var-

haisessa vaiheessa.  

 

Osa lapsista tarvitsee enemmän ja sään-

nöllisesti tukea tai samanaikaisesti useita 

tuen muotoja. Kun tuen tarve johtuu vaike-

asta vammasta, sairaudesta, kehityksen 

viivästymästä tai sosioemotionaaliseen 

kehitykseen liittyvästä tarpeesta, tarvitsee 

lapsi yleensä kokoaikaista, jatkuvaa ja yk-

silöllistä tukea. Tällöin tuki voi edellyttää 

henkilöstön osaamisen vahvistamista tai 

monialaista yhteistyötä sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiantuntijoiden kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKENTEELLISET  

JÄRJESTELYT 

 Henkilöstön mitoitukseen tai 

rakenteeseen liittyvät ratkaisut 

 

MUUT HYVINVOINTIA TUKEVAT 

JÄRJESTELYT 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijoiden antama oh-

jaus ja konsultaatio 

 Henkilöstön erityispedagogi-

sen tai sairaanhoidollisen 

osaamisen vahvistaminen 

 

 

PEDAGOGISET JÄRJESTELYT 

 Ryhmien joustava muuntelu, pienryh-

mät 

 Toiminnan eriyttäminen 

 Toiminnan suunnittelu lapsen tarpeet 

ja vahvuudet huomioiden 

 Oppimisympäristön muokkaaminen 

 Selkeä päiväjärjestys 

 Lapsikohtainen ohjaaminen 

 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

konsultointi tai jaksottainen tuki 

 Kommunikaation tukeminen (kuvat, 

viittomat) 

 Apuvälineet  

 Tieto- ja viestintäteknologian käyttö 

 Tulkitsemis- ja avustamispalvelut 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

tuen aikana 

Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tu-

keminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, 

dokumentointia ja arviointia lapsen tuen 

tarpeista ja toimenpiteiden vaikutuksista ja 

riittävyydestä. Lapsen tarvitsema tuki kirja-

taan vasuun ja siitä vastaa ryhmän var-

haiskasvatuksen opettaja yhteistyössä 

muun henkilöstön ja lapsen huoltajan 

kanssa. Lapsen mielipide selvitetään ja 

huomioidaan tukea suunniteltaessa ja ar-

vioitaessa. 

Tuen toteutumista arvioidaan ja suunni-

telma tarkistetaan vähintään kaksi kertaa 

vuodessa, mutta sitä voidaan myös muut-

taa tarpeen mukaan useammin. Suunnitel-

massa pitää myös näkyä, jos tuen tarve ja 

toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve 

arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiope-

tuksen. 

Jos lapsella on hoitoa vaativa sairaus, laa-

ditaan lääkehoitosuunnitelma yhdessä 

huoltajien ja muiden asiantuntijoiden 

kanssa ja sitä päivitetään vähintään kerran 

vuodessa.  

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitel-

maan kirjataan tuen aikana; 

 Pedagogiset ratkaisut; oppimis-

ympäristö, järjestelyt, työtavat 

 Yhteistyö, vastuut 

 Tuen seuranta ja arviointi sään-

nöllisesti, vähintään kaksi kertaa 

toimintakaudessa 

 Rakenteellinen tuki 

 Muut hyvinvointia tukevat järjes-

telyt 
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12. Dokumentit, viestintä, arviointi ja kehittäminen 

 

Dokumentointi 

Dokumentointi on havaintojen, kysymys-

ten, näkemysten ja tapahtumien tallenta-

mista. 

 

Parkanon varhaiskasvatuksessa doku-

mentilla tarkoitetaan toiminnan kuvaa-

mista ja sanoittamista, haastatteluita, kir-

jattuja ja muilla tavoilla tallennettuja ha-

vaintoja, kuvia, videoita, äänitallenteita, 

projektiesittelyitä. Dokumentti on väline, 

joka tallettaa, tekee näkyväksi ja kuljettaa 

tietoa, tunnelmia ja näkemyksiä.  

 

Dokumentoinnista tulee pedagogista do-

kumentointia, kun dokumentteja tulkitaan 

tarkoituksena suunnitella ja kehittää var-

haiskasvatusta.  

Pedagogisella dokumentoinnilla tarkoite-

taan lapsikohtaista tai lapsiryhmäkohtaista 

tiedon keruuta joka toimii pedagogisten 

keskustelujen materiaalina työyhteisössä, 

huoltajien ja lapsen itsensä kanssa. 

 

Pedagogisen dokumentoinnin prosessissa 

dokumenteilla tarkoitetaan sisältöä, tallen-

teita, jotka tuovat esiin varhaiskasvatuk-

seen liittyviä ilmiöitä.  

Pedagogisen dokumentoinnin tarkoituk-

sena on arvioida ja kehittää varhaiskasva-

tusta. 

Dokumenttien pedagogisen reflektoinnin 

tavoitteena on rakentaa varhaiskasvatta-

jien, lasten ja huoltajien yhteistä käsitystä 

siitä, mitä dokumenteista esiin nousevat il-

miöt tarkoittavat varhaiskasvatuksen 

suunnittelemisen, toteuttamisen ja arvioin-

nin kannalta.  

Pedagoginen dokumentointi vasussa on 

keskeinen toiminnan suunnittelun, toteut-

tamisen, arvioinnin ja kehittämisen väline, 

yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.  

 

Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on 

toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöi-

sesti. Pedagoginen dokumentointi tuottaa 

tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiin-

nostuksen kohteista, ajattelusta, oppimi-

sesta ja tarpeista, sekä lapsiryhmän toi-

minnasta konkreettisella ja monipuolisella 

tavalla.  

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoit-

teena on, että henkilöstö oppii tuntemaan 

yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten vä-

lisiä suhteita, sekä ryhmän henkilöstön ja 

lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta.  

Tuotettuja, tallennettuja ja koottuja doku-

mentteja tarkastellaan ja tulkitaan amma-

tillisesti (tiimit) ja yhdessä lasten ja huolta-

jien kanssa.  

 

Dokumentoinnissa keskeistä on, että se 

voidaan käyttää lapsen kasvun ja kehityk-

sen edistämiseksi.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on 

osa pedagogisen dokumentoinnin proses-

sia. Parkanossa dokumentoinnin käytän-

töihin kuuluvat lisäksi mm. varhaiskasva-

tuksen vuosikello, tiimisopimus, ryhmä-

vasu sekä vuosittain tehtävä toimintaker-

tomus, jotka talletetaan sovituksi ajaksi. 
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PEDAGOGINEN DOKUMEN-

TOINTI 

 LAPSEN TIEDOT, TAIDOT, TAR-

PEET, KIINNOSTUKSEN KOH-

TEET JA OSAAMINEN 

 PEDAGOGISEN TOIMINNAN AR-

VIOINTI JA YMMÄRTÄMINEN 

 VARHAISKASVATUKSEN SUUN-

NITTELU, TOTEUTTAMINEN, AR-

VIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

 VUOROVAIKUTUKSEN YMMÄR-

TÄMINEN 

 LAPSEN KEHITYKSEN JA TUEN 

TARPEEN ARVIOINTI 
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Pedagogisen toiminnan arviointi 

ja kehittäminen 

 

 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoi-

tus on varhaiskasvatuksen kehittäminen 

sekä lasten kehityksen ja oppimisen edel-

lytysten parantaminen. Paikallisen var-

haiskasvatussuunnitelman ja lasten var-

haiskasvatussuunnitelman toteutumisen 

seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittä-

minen ovat osa tätä tehtävää.  

 

Parkanon varhaiskasvatusta arvioidaan ja 

kehitetään Kansallisen koulutuksen arvi-

ointikeskus Karvin ohjeistuksen mukai-

sesti ja Parkanon kaupungin varhaiskas-

vatussuunnitelmaa päivitetään säännölli-

sesti. Lisäksi pedagogisen toiminnan ja 

toimintaympäristön arviointiin käytetään 

Ilo kasvaa liikkuen ohjelman Nykytilan ar-

vioinnin lomaketta. 

 

 

Yksilötason arviointi perustuu varhaiskas-

vatuslakiin ja tarkoittaa lasten varhaiskas-

vatussuunnitelmien toteutumisen arvioin-

tia. Lapsikohtaista varhaiskasvatussuunni-

telmaa arvioidaan yhdessä henkilöstön, 

huoltajien ja lasten kanssa.  Lapsen var-

haiskasvatussuunnitelman toteutumista 

on tärkeää arvioida aina ennen sen laati-

mista tai päivittämistä. Lasten vasujen 

pohjalta laaditaan ryhmävasu, jonka ta-

voitteiden toteutumista arvioidaan sään-

nöllisesti. 

 

Arvioinnin yhteydessä lapsi, huoltaja ja 

henkilöstö pohtivat omalta osaltaan, miten 

yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet ja so-

pimukset on huomioitu ja miten ne ovat to-

teutuneet varhaiskasvatuksen toimin-

nassa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitel-

man arviointi on myös osa lapsen oppimi-

sen ja hyvinvoinnin tukea.  

  

SUUNNITELU

PEDAGOGI-
NEN 

TOIMINTA

DOKUMEN-

TOINTI
ARVIOINTI

KEHITTÄ-

MINEN
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Lapsille ja heidän huoltajilleen järjestetään 

mahdollisuus säännöllisesti osallistua var-

haiskasvatuksen arviointiin. Erilaisia asia-

kas- ja henkilöstökyselyitä tehdään ja nii-

den tuloksista tiedotetaan. Saadun palaut-

teen perusteella kehitetään varhaiskasva-

tuksen toimintaa. 

Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on 

keskeinen osa varhaiskasvatuksen johta-

mista ja kehittämistä paikallisesti.  

Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitel-

mallinen itsearviointi on keskeisessä ase-

massa varhaiskasvatuksen laadun ylläpi-

tämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin 

kohteena voi olla muun muassa henkilös-

tön vuorovaikutus lasten kanssa, ryh-

mässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset 

työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisym-

päristöt. 

 

 

 

 

Arvioinnin ja kehittämisen välineet 

 Dokumentit 

 Perustietolomakkeet 

 Tilastointi 

 Kyselyt 

 Palautteet 

 Keskustelut 
 

Arviointi perustuu valtakunnalliseen var-

haiskasvatussuunnitelmaan ja varhaiskas-

vatuslakiin. Jatkuva pedagoginen doku-

mentointi ja havainnointi ovat pohjana ar-

vioinnille Parkanon varhaiskasvatuksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARVIOINTIIN OSALLISTUVAT 

 LAPSI 

 HUOLTAJAT 

 VARHAISKASVATUKSEN HENKI-

LÖSTÖ 

 JOHTO ORGANISAATION KAI-

KILLA TASOILLA 

 


