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1. Paikallinen varhaiskasvatus-

suunnitelma 

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, 

arviointi ja kehittäminen 

 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin valtakunnallisten varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Paikallinen suunnitelma tarkentaa val-

takunnallisia perusteita, mutta ei sulje pois mitään lain, asetuksen tai varhais-

kasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämiä tavoitteita tai sisältöä. Varhais-

kasvatussuunnitelma on lähtökohta pedagogiselle toiminnalle. 

 

Jokioisten kuntaan perustettiin työryhmä laatimaan paikallista varhaiskasvatus-

suunnitelmaa. Työryhmään kuului edustajia eri ammattiryhmistä: perhepäivähoi-

tajia, perhepäivähoidon päällikkö, lastentarhanopettajia, päivähoitajia, vastaavat 

lastentarhanopettajat sekä kiertävä erityislastentarhanopettaja.  

 

Työryhmän jäsenet keskustelivat varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä myös 

omissa työyksiköissään, jotta saatiin koottua kattavasti koko varhaiskasvatus-

henkilöstön näkemykset. Varhaiskasvatuksen asiakkaina olleet lapset ja heidän 

huoltajansa osallistettiin kyselyn avulla paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

laatimiseen.  

 

Lapsille tärkeitä asioita olivat leikki, kaverit ja ulkoilu. Huoltajien vastauksissa 

tärkeimmiksi koettiin turvallisuus ja luotettavuus, leikki, sosiaaliset- ja vuorovai-

kutustaidot, ryhmässä toimiminen, ulkoilu ja liikunta, avoin yhteistyö ja kasva-

tuksellinen tuki. Esille nousi myös tasavertaisuus, hyvät tavat, kiusaamisen eh-

käisy ja siihen puuttuminen, rajat ja läheisyys sekä omatoimisuuden tukeminen. 

Lapsen aito kuuleminen on tärkeää, lapsen mielipide huomioidaan ja tätä kautta 

itseluottamus ja taito ilmaista itseään kasvavat. 

 

Suunnitelman työskentely käynnistettiin koko varhaiskasvatushenkilöstölle 

suunnatulla Pedagogiikka vahvemmaksi -koulutuksella. Koulutus toteutettiin 

prosessiluontoisesti kolmessa osassa marraskuun 2016 ja syyskuun 2017 väli-

senä aikana. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja kehitetään kansallisen 

tason sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmasta. Henkilöstön tavoit-

teellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhais-

kasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään yksikkö- ja 

yksilökohtaisesti myös lasten ja heidän huoltajiensa kanssa käytävien keskuste-

lujen pohjalta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitettiin 2018. Jokioisten varhais-

kasvatussuunnitelma on päivitetty tämän mukaisesti 2019. 

1.2 Paikalliset erityispiirteet ja varhaiskasva-

tuksen järjestämisen tavat 

Kunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu muut paikalliset 

suunnitelmat: seutukunnallinen esiopetussuunnitelma, perusopetuksen opetussuunnitel-

ma, seutukunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, seutukunnallinen kotou-

tumissuunnitelma sekä yksikkökohtaiset Kiusaamisen ehkäisy -suunnitelmat. 

 

Paikallisia erityispiirteitä: Jokioisten kunta on kaunis, vehreä kunta Loimijoen varrella. 

Meillä on loistavat mahdollisuudet tarjota lapsille luonnon kokemista, sen arvostamista ja 

siitä nauttimista. Tärkeänä pidämme, että lapset oppivat tuntemaan kotiseutunsa, kokevat 

kotiseuturakkautta ja saavat "juuret" omassa asuinkunnassaan. Monipuolisia liikuntamah-

dollisuuksia päiväkotien ja perhepäivähoitopaikkojen lähellä ovat esimerkiksi metsät, Kar-

tanonpuisto, Elonkierto, Loimijoen varren alueet; luontopolku, bulevardi ja Ferrarian-

puisto. 

 

Kulttuurihistoriallisiin kohteisiin ja maisemiin on mahdollisuus tutustua jo varhaiskasvatuk-

sessa. Näitä ovat muun muassa Tapulimakasiini, Kartanon alueet, pappilan museo, mu-

seorautatie ja Suomen vanhin käytössä oleva puukirkko. 

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) on pedagoginen asiakirja, joka on 

varhaiskasvattajien työväline. Päiväkodissa sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa var-

haiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaava henkilö ja perhepäivähoidossa perhe-

päivähoitaja käyttäen perhepäivähoidon päällikkönä olevan varhaiskasvatuksen opettajan  
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asiantuntijuutta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tuki-

toimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan. Tarvittaessa suunni-

telman laatimiseen osallistuvat muut lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat. 

Lapsen vasun lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet.  

 
Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua perhepäivähoidossa tai päiväko-

dissa. Huoltajien ja lapsen mielipiteet ja toiveet selvitetään ja huomioidaan. Lapsen jatka-

essa varhaiskasvatuksessa uusi suunnitelma laaditaan pääsääntöisesti toimintakauden 

alussa syksyllä ja sen tavoitteiden toteutumista arvioidaan viimeistään keväällä, toiminta-

kauden lopulla. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään koko 

toimintakauden ajan. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vah-

vuudet ja mielenkiinnonkohteet, kehityksen ja oppimisen tuki ja hyvinvointia tukevat ta-

voitteet. Jos lapsella on pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa hoitopäivän aikana, 

noudatetaan seutukuntaa koskevaa lääkehoitosuunnitelmaa. Lapsen vasun tavoitteet 

linkitetään osaksi ryhmän tavoitteita (ryhmävasua). Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista 

nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutta-

misessa sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Kasvatta-

ja/kasvattajat ovat vastuussa lapsen vasuun kirjattavien pedagogisten ja lapsen hyvin-

vointiin liittyvien tavoitteiden sekä toimenpiteiden toteuttamisesta. 

 

1.4 Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityi-

seen katsomukseen perustuva varhaiskas-

vatus 

Tällä hetkellä Jokioisten kunnassa ei toteuteta vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityi-

seen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta. 
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2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja 

yleiset tavoitteet 

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja 

toimintamuodot 

Jokioisilla kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoidossa sekä Teerimäen ja 

Mäntypuiston päiväkodeissa. Varhaiskasvatusta on mahdollista saada osapäiväisenä, 

osaviikkoisena, kokopäiväisenä sekä vuorohoitona. Varhaiskasvatus on suomenkielistä. 

Päiväkodin johtamisesta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja ja perhepäivähoidon johtami-

sesta perhepäivähoidon päällikkö. 

 

Päiväkodeissa ryhmät pyritään muodostamaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi 

huomioiden lasten ikä, kehitystaso, sisarussuhteet ja tuen tarve. Päiväkodissa varhais-

kasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä, 

kuitenkin kokonaisvastuu toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä arvioinnista ja 

kehittämisestä kuuluu varhaiskasvatuksen opettajalle. 

 

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusta toteutetaan hoitajan kotona. Perhepäivähoitaja 

vastaa oman lapsiryhmänsä toiminnasta.  

 

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä tehdään yhteistyötä lasten varahoitopaik-

kojen järjestämisessä. Varhaiskasvatushenkilöstön osaamista kehitetään koulutuksilla. 

Jokioisilla varhaiskasvatuksen tehtävien ja yleisten tavoitteiden toteutuksessa voimava-

rana on kasvattajien moniammatillinen yhteistyö.  

 

2.2 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja 

oppimisen polkua 

 

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

perustaa elinikäiselle oppimiselle. Lapsen siirtyessä kotoa varhaiskasvatukseen molem-

minpuolinen tiedonsiirto varhaiskasvatuksen ja huoltajien välillä lapsesta on tärkeää lap-

sen oppimisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.  
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Lapsen siirtyessä perhepäivähoidosta toiseen perhepäivähoitoon, päiväkotiin tai esiope-

tukseen, perhepäivähoitaja toimittaa lasten vasut perhepäivähoidon päällikölle, joka siir-

tää vasut lapsen uuteen varhaiskasvatuspaikkaan. Kun lapsi siirtyy päiväkodin ryhmästä 

toiseen, päiväkodista toiseen tai päiväkodista esiopetukseen tai toisen varhaiskasvatuk-

sen järjestäjän toimintaan, ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii tiedonsiirrosta. 

Tarvittaessa tiedonsiirroissa on mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  

2.3 Arvoperusta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen 

edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipi-

teen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja 

lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. 

 

Lapsuuden itseisarvo 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalli-

seen lapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokai-

nen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on 

oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä 

yhteisönsä jäsenenä. 

 

Ihmisenä kasvaminen 

 

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioitta-

miseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyy-

teen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuu-

teen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa 

suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia 

oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan 

arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hy-

väksytä missään muodossa eikä keneltäkään. 

 

Lapsen oikeudet 

 

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

niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, 

huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja 

iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omi-

en lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumi-
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seen. Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä 

kokeilla ja opetella uusia asioita. 

 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus 

 

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhden-

vertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taito-

jaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muis-

ta henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioit-

tava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, 

joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutukses-

sa. 

 

Perheiden monimuotoisuus 

 

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden 

erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnä-

kemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja per-

hesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi. 

 

Terveellinen ja kestävä elämäntapa 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elä-

mäntapoihin. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajat-

teluaan. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan peri-

aatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomi-

oidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen 

ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoi-

keuksien toteutumiselle. 

 
Jokioislaisen varhaiskasvatuksen arvopohja 

 

Varhaiskasvatuksessamme korostetaan lapsen kohtaamista ja aikuisen aktiivista läsnä-

oloa lapselle emotionaalisesti ja fyysisesti turvallisessa ympäristössä. Jokainen lapsi on 

ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Lapselle taataan kasvun rauha ja 

aikaa olla lapsi: kasvattaja huomioi lasten erilaiset temperamentit sekä kasvun ja kehityk-

sen omatahtisuuden. Kasvattajan vastuulla on arjen kiireettömyys: annetaan aikaa ja tilaa 

lapsen leikille. Perushoito- ja siirtymätilanteet toteutetaan pienissä ryhmissä tai yksilölli-

sesti. Näin lapset välttyvät turhalta odottelulta ja jonotukselta. Varhaiskasvattajan tulee 

olla sensitiivinen havaitsemaan ryhmän jokaisen lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet 

ja tarpeet. Lapsella on oikeus ilmaista itseään niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on 
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sekä tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä 

yhteisönsä jäsenenä. 

 

Varhaiskasvattajan tehtävänä on tukea lapsen kasvua ihmisyyteen: toisten kunnioittami-

seen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen sekä huolehtia kaikkien tasa-

arvoisesta kohtelusta. Erilaiset kulttuuritaustat ja niiden huomioiminen edistävät lasten 

suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Jokaisella lapsella on oikeus leikkiä, op-

pia leikkien ja iloita oppimastaan sekä kehittää taitojaan ja tehdä valintoja sukupuolesta, 

syntyperästä ja kulttuuritaustasta riippumatta. Kiusaamista ennaltaehkäistään lapsen ja 

lapsiryhmän vuorovaikutustaitoja/kaveritaitoja vahvistamalla, jatkuvalla havainnoinnilla, 

ohjaamisella ja tilanteisiin puuttumisella sekä yhteistyöllä huoltajien kanssa. 

 

Jotta jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi, varhaiskasvattajan tulee 

suhtautua kaikkien lasten perheisiin tasa-arvoisesti ja yksilöllisesti huomioiden perheiden 

erilaisuus ja moninaisuus. 

 

Lasta ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin: ravinto, lepo, liikunta, 

sosiaaliset suhteet, tunnetaidot, esteettinen ajattelu ja kestävä kehitys. Jokioisten päivä-

kodeille on myönnetty Makuaakkoset -diplomi, joka on tunnustus ravitsemuksellisesti, 

kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. 

Lapselle mahdollistetaan tarvittava päivittäinen lepohetki. Huolehditaan lasten päivittäi-

sestä liikunnasta sekä sisä- että ulkotiloissa hyödyntäen lähiympäristön luontoa ja moni-

naisia liikuntamahdollisuuksia. Lasta autetaan kehittämään tunnetaitojaan ja muodosta-

maan vertaissuhteita. Jokaisen lapsen tulee kokea kuuluvansa ryhmään. 

2.4 Oppimiskäsitys 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka 

mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja 

lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivise-

na toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja tois-

taa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät 

tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Op-

pimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa, tarkkaillessa ja tutkiessa ympäris-

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

työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. 

 

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän 

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

yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaus-

taan. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. 
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Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä 

ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta kes-

keisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnosta-

va, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lap-

sen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään 

oppijana. 

 

Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta moti-

voivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksu-

vat tietoa. Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pe-

dagoginen merkitys oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvin-

voinnissa. 

 

Jokioislaisen varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys 

 

Varhaiskasvatuksessamme oppimisessa lähdetään ajatuksesta, mitä lapsessa jo on. 

Lapsen oppimista edistetään kokopäiväpedagogiikalla lapsen vahvuudet ja mielenkiin-

nonkohteet huomioiden. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Arjen 

toiminnat ja oppiminen rakentuvat leikin kautta. Kasvattaja ohjaa, tukee ja kannattelee 

leikin jatkuvuutta omalla osallistumisellaan. Tuetaan lasten luontaista uteliaisuutta, iloa ja 

halua oppia uutta. Lapsia innostetaan ihmettelemään, kysymään ja tutkimaan sekä ha-

vainnoimaan. Lasten kanssa keskustellaan ja etsitään yhdessä vastauksia mieltä askar-

ruttaviin asioihin. Opitaan yhdessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Myönteinen, tur-

vallinen ilmapiiri ja osallisuuden kokeminen vertaisryhmässä tukevat lasten oppimista ja 

onnistumisen iloa.  
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2.5 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon kokonaisuus 

Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogis-

ta asiantuntemusta perustuen koulutukseen ja työkokemukseen sekä henkilöstön yhteistä 

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

Henkilöstön yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi tiimeissä käydään pedagogista kes-

kustelua, jonka pohjalta laaditaan tiimisopimukset toimintakauden alkaessa. Tiimisopi-

muksien tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti koko toiminta-

kauden ajan. Tiimisopimukset tukevat kasvatuksen, opetuksen ja hoidon pedagogisten 

tavoitteiden toteutumista. Kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden 

ja ne painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri 

toimintamuodoissa. 

 

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

tuvat ja uudistuvat. Osaltaan kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä 

pidettyjä arvoja ja traditioita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia 

muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimin-

tatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Kasvatuksen sivistystehtävänä on 

ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin muotoutumista siten, että lapset oppivat 

havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lasten 

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

toisten hyväksi. 

 

Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppi-

miskäsitys. Opetuksen tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan 

merkityksiä itsestään, toisista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuk-

sessa lapsia innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyt-

tämään erilaisia oppimisen tapoja. Opetus tukee ja siinä hyödynnetään lasten luontaista 

uteliaisuutta ja tutkimisen halua. Opetuksessa otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, 

mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä lasten yksilölliset tuen tarpeet. Lisäksi opetuk-

sen perustana ovat oppimisympäristöille, laaja-alaiselle osaamiselle ja pedagogiselle 

toiminnalle asetetut tavoitteet. 

 

Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoit-

teena on, että lapsi, tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa 

yhteydessä toisiin ihmisiin. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä 

myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. 

Päivittäin toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen ja riisuminen, lepo ja hygieniasta 

huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen päivää. Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet ovat 

aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuorovaiku-
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tustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuk-

sia. 

2.6 Laaja-alainen osaaminen 

 
Kuvio 1. Laaja-alainen osaaminen varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus 2017. 

 

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

osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. 

Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyt-

tämällä tavalla. Tietojen ja taitojen käyttämiseen vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja 

asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman 

muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt 

ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jä-

seninä. Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laaja-
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alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-

ta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. 

 

Ajattelu ja oppiminen 

 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäris-

tön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle op-

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

 

Rohkaistaan lasta omaan ajatteluun. Rakennetaan lapsen oppimisympäristö omaa ajatte-

lua tukevaksi. Annetaan aikaa miettiä itse. Aikuinen antaa ohjaavia kysymyksiä lapselle, 

jotta oma ongelmanratkaisu etenee. Kannustetaan lapsia pohtimaan asioita yhdessä. 

Opetetaan, että on monia erilaisia mielipiteitä/ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan kysymään ja 

kyseenalaistamaan. Huomioidaan erilaiset oppijat. Oppimisen ilolle annetaan tilaa. 

 

Riittävä lepo, ravinto ja päivittäinen fyysinen aktiivisuus tukevat lasten ajattelua ja oppi-

mista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia 

havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa 

omiin kykyihinsä.  

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuo-

rovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. 

 

Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Yhteistyöhön perustuva toiminta luo 

mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten ih-

misten kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tur-

vallisessa vertaisryhmässä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista sekä ratkaisemaan 

ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tuetaan 

kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. 

 

Tutustutaan omaan kulttuuriperintöömme leikkien, lorujen, laulujen, tarinoiden, juhlien 

sekä perinneruokien avulla. Varhaiskasvatusyksiköillä on myös mahdollisuus vierailla 

oman kunnan historiallisesti merkittävissä kohteissa. 

 

Rohkaistaan lapsia tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Tutustutaan erityi-

sesti omassa varhaiskasvatusyksikössä olevien lasten kulttuureihin. Ohjataan lapsia 

asettumaan toisen asemaan, ymmärtämään ja hyväksymään erilaisia näkemyksiä. Kas-

vattaja on itse esimerkkinä lapsille. Kasvattaja tiedostaa omat asenteensa ja toimii am-

matillisesti. Lapset omaksuvat myönteiset ja kielteiset asenteet aikuisilta. 
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä 

taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskas-

vatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. 

 

YK:n lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus kasvaa ilmapiirissä, jossa hän saa 

tuntea hellyyttä ja turvallisuutta. Häntä on suojeltava kaikelta laiminlyönniltä ja julmuudel-

ta. Lapsen tulee saada nauttia erityistä turvaa, huolenpitoa ja suojelua. Aikuisten tehtä-

vänä on suojella lasta kasvua haittaavilta vaikutteilta ja ärsykkeiltä. Aikuisen tehtävänä on 

ohjata lasta tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sisältöjen turvalliseen käyttöön. 

Lapselle annetaan turvataitokasvatusta: Lapsen itsearvostusta ja itseluottamusta vahvis-

tetaan. Hänelle opetetaan ikä ja kehitystaso huomioiden, miten hän voi pitää huolta tur-

vallisuudestaan, puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan. Lapsia ohjataan kertomaan 

huolistaan luotettavalle aikuiselle. 

 

Tunnetaitojen harjoittelu on osa varhaiskasvatuksen jokapäiväistä arkea. Nimetään erilai-

sia tunteita. Mietitään, miltä tunteet tuntuvat ja miten niitä voi käsitellä. Opetellaan tunnis-

tamaan myös toisten tunteita. Tunnetaitoharjoitteilla tuetaan itsesäätelytaitojen sekä so-

siaalisten taitojen kehittymistä ja vahvistetaan lapsen itsetuntoa. Nämä edistävät lasten 

tasavertaisia kaverisuhteita. 

 

Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Erilaisia taitoja harjoitellaan, ku-

ten arkielämän säännöllistä rytmiä, lepoa, pukeutumista, ruokailua sekä henkilökohtaises-

ta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista sekä vastuullista ja turvallista liikkumista 

lähiluonnossa ja liikenteessä. 

 

Lasta ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille opetetaan 

hyviä ruokatapoja, heitä kannustetaan totuttelemaan uusiin makuihin. Aikuinen on ruokai-

lutilanteessa esimerkkinä lapselle. 

 

Lasta ohjataan huolehtimaan yhteisistä ja omista tavaroista sekä rakennetusta ja raken-

tamattomasta ympäristöstä. Koko varhaiskasvatuksessa on käytössä kestävän kehityk-

sen toimintasuunnitelma. 

 

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuk-

sellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden 

taitojen kehittymistä. 
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Monilukutaito 

 

Monilukutaitoon tutustutaan arjen tilanteissa varhaislapsuudesta lähtien. Monilukutaito on 

kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuoro-

vaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten 

viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se on kyky hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja 

arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten välineiden avulla. Varhaiskasvatuksessa kiinni-

tetään huomiota eri aistikanavien käyttöön monilukutaidon kehittymiseksi. Lapsi tunnistaa 

useita logoja, symboleita ja merkkejä jo ennen varsinaista peruslukutaitoa. Monilukutai-

don kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa perustana on puheen tuottamista ja ymmärtä-

mistä tukevat keinot, kuten sanavaraston rikastuttaminen, asioiden ja esineiden nimeä-

minen, kerronta, saduttaminen, kirjat, loruttelu, riimittely, laulaminen, rytmitys, musiikki 

sekä kuvien monipuolinen käyttö arjen havainnollistamisen tukena esimerkiksi päiväoh-

jelmassa. Lisäksi arjessa vahvistetaan lapsesta lähtevää luontaista kiinnostusta kirjaimiin, 

lukujonotaitoihin ja numeroihin. 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on osa monilukutaitoja. Varhaiskasvatuksessa 

lapselle annetaan valmiuksia tieto- ja viestintäteknologisen lukutaidon kehittymiseen. 

 

Tietoteknologiset laitteet tuovat lasten toiminta- ja oppimisympäristöön uusia mahdolli-

suuksia. Kasvattaja ohjaa lasta laitteiden turvalliseen ja monipuoliseen käyttöön lapsen 

kehitystason mukaisesti. Lasten kysymyksiin voidaan yhdessä etsiä vastauksia tietotek-

nisiä laitteita käyttäen. 

 

Esimerkkejä digitaalisten ympäristöjen käytöstä varhaiskasvatuksessa: 

 

 Lapset itse ottamassa valokuvia 

 Lapsi valitsemassa itsestään tulostettavia kuvia tietokoneelta 

 Lapsi valitsemassa värityskuvaa tietokoneelta 

 Lapsiryhmän kuvat jatkuvassa ”näyttelyssä” seinällä tai digikehyksissä 

 Digitaalinen dokumentointi lapsen ja lapsiryhmän toiminnassa. 

 Aikuisten ja lasten itse tuottamat kuvat ja videot ja niiden yhdessä katsominen. 

 Laulujen etsiminen ja opettelu 

 Eläinten ja niiden äänien tunnistaminen 

 Sähköinen oppimateriaali kuten kirjat ja pedagogiset pelit 
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Osallistuminen ja vaikuttaminen 

 

Tavoitteet: Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vai-

kuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. 

 

Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaa-

minen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Sensitiivisellä varhais-

kasvattajalla on herkkyys kuulla ja nähdä lasten aloitteita ja tarttua niihin sekä hyödyntää 

niitä pedagogisessa toiminnassa. Arjen suunnitelmiin jätetään väljyyttä, joka mahdollistaa 

toiminnassa lasten aloitteisiin vastaamisen. Lapselle annetaan mahdollisuus harjoitella 

oman mielipiteensä ilmaisemista turvallisessa kasvuympäristössä. Lapsi tulee kuulluksi ja 

saa kokemuksen siitä, että voi vaikuttaa ja osallistua omassa yhteisössään. On erityisesti 

huomioitava, että temperamentiltaan ujojen ja hiljaisten lasten osallisuus toteutuu. 
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3. Varhaiskasvatuksen toiminta-

kulttuuri 

 

Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen kehittyvä toimintakulttuuri. Opetushallitus 2017. 

 

Meidän toimintakulttuurimme on kokonaisuus, johon vaikuttavat 1) arvot ja periaatteet,  

2) työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden tulkinta, 3) oppimisympäristöt ja työtavat,  

4) yhteistyö ja sen eri muodot, 5) vuorovaikutus ja ilmapiiri, 6) henkilöstön osaaminen, 

ammatillisuus ja kehittämisote, 7) johtamisrakenteet ja käytännöt sekä 8) toiminnan orga-

nisointi, suunnittelu toteuttaminen ja arviointi. 

 

Kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppimista ja työtavat pitää pystyä pe-

rustelemaan pedagogisesti. Henkilöstön tulee tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja 

olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka omaksuvat varhaiskasvatusyhtei-

sön arvoja, asenteita ja tapoja. 
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Johtaminen vaikuttaa keskeisesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin, sen kehittämi-

seen ja laatuun. Varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtana on jokaisen lapsen hyvin-

voinnin ja oppimisen edistäminen. Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää pedagogii-

kan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmal-

lista johtamista, arviointia ja kehittämistä. Se sisältää ne kaikki toimenpiteet, joilla luodaan 

edellytykset henkilöstön hyville työolosuhteille, ammatillisen osaamisen ja koulutuksen 

hyödyntämiselle ja kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle. 

 

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä oh-

jaavat periaatteet 

Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, tiedostamattomat ja joskus myös tahattomat 

tekijät. Yhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja se puolestaan vaikuttaa 

kaikkiin jäseniin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys vai ei. Toimintakulttuurin 

kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta ra-

kentava dialogi. Toimintakulttuurissamme näkyy yhdessä tekemisen ilo. Varhaiskasvatus-

ta suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen 

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

tapaus- ja tilannekohtaisesti. 

 

Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskus-

teluun. Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan 

yhteistä toimintakulttuuria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa 

osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toimin-

nan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä teh-

dään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. Lapset ja huolta-

jat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa.  

 

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

löstö sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin, jotka sovitaan toimintakauden alussa. Yhteisiin tavoit-

teisiin sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Päiväkodis-

sa ja perhepäivähoidossa kirjataan tiimisopimukset osaksi ryhmävasua omissa ryhmissä. 

Sopimuksessa sovitaan toimintatavat arjen eri tilanteisiin ja niihin sitoudutaan. Toiminta-

kulttuurin kehittyminen mahdollistuu vain turvallisessa ilmapiirissä. 
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

 

Varhaiskasvattajan päivittäisen itsearvioinnin, lapsiryhmän toiminnan jatkuvan arvioinnin 

sekä lapsilta saadun palautteen pohjalta kehitetään varhaiskasvatuksen toimintaa. Jatku-

vasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyn-

tää vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käy-

töstä. 

 
Varhaiskasvatuksessa lapset ja kasvattajat toimivat yhteisönä, jossa opitaan yhdessä ja 

toinen toisiltaan. Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Tuntei-

den nimeäminen, tunnistaminen ja hyväksyminen on tärkeää. Lapsia kannustetaan jaka-

maan omia ajatuksiaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Opetetaan heitä kuuntele-

maan toisen mielipiteitä ja hyväksymään ne, vaikka ne eroaisivatkin omista mielipiteistä. 

Kaikkia yhteisön jäseniä, lapsia ja aikuisia kannustetaan yrittämiseen ja sinnikkyyteen. 

Onnistumiset palkitsevat koko yhteisöä! Epäonnistumisesta ei lannistuta eikä lannisteta, 

vaan kannustetaan yrittämään uudelleen. 

 

Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa, jakaa tietoa ja osaamistaan sekä samalla kehittyy 

ammatillisesti. Henkilöstö kannustaa huoltajia antamaan palautetta ja pyrkii vastaamaan 

palautteeseen mahdollisuuksien mukaan. Huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta saatu pa-

laute edistää yhteisön oppimista. Toimintaa arvioidaan yhteisesti säännöllisin väliajoin. 

Hyödynnetään kaikki kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksista kerätty tieto. 

 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

 

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

on sensitiivisesti ja aidosti läsnä lasten leikkitilanteissa ja osallistuu niihin lasten tarpeiden 

mukaan.  Tärkeää on leikin elämyksellisyys sekä sen merkitys lasten hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Leikille järjestetään runsaasti aikaa ja tilaa sekä välineitä. Mielikuvituksen 

käyttämistä leikin rakentamisessa kannustetaan käyttämään ja leikkivälineiden vaihtuvat 

käyttötavat sallitaan. Esimerkiksi astioita saa tuoda pois kotileikkihuoneesta toiseen leik-

kiin tai kotileikistä voi lähteä kesken kaiken pallottelemaan, koska roolihahmolla on "ko-

ristreenit". Kierrätysmateriaaleja on saatavilla, jotta leikkiin voidaan askarrella tarpeen 

mukaisia elementtejä/välineitä. Leikin pitkäkestoisuutta tuetaan sallimalla tilojen mahdol-

listamissa puitteissa leikin jatkumiseen seuraaviin päiviin. Lapsia rohkaistaan leikkimään 

ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Jokaista lasta autetaan löytämään leikki-

kaverin. Leikkejä havainnoidaan aktiivisesti ja niitä rikastutetaan pedagogisesti osallistu-

malla mukaan leikkiin. Huolehditaan, että kaikilla lapsilla on leikkirauha. Lapsia autetaan 

ongelma- ja ristiriitatilanteissa. 

 

Huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin lasten kuulumiset ja kerrotaan heille leikeistä ja 

niiden sisällöistä. Mielekkäät leikit voivat jatkua vielä kotonakin.  
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

 

Jokioislaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa pyritään edistämään osallisuutta, 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Jokaisen lapsen, huoltajan ja var-

haiskasvattajan mielipide on tärkeä. Varhaiskasvatuksessa osallisuutta edistäviä toimin-

tatapoja ovat lasten kokoukset, lasten haastattelut sekä arkipäivän keskustelut eri tilan-

teissa. Kaikilla ei ole samoja taitoja olla osallisena toiminnassa, jolloin kasvattajan ohjaus 

on tärkeää lapsen osallistamiseksi. Osalliseksi tuleminen tapahtuu vuorovaikutuksen seu-

rauksena. Sanallista kommunikaatioita ei aina tarvita. 

 

Varhaiskasvattajan tehtävänä on tukea lapsen osallisuutta ryhmään. Lasten ymmärrys 

yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. 

Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi 

ja nähdyksi tulemisesta. Kasvattajan on osattava huomioida lapset, jotka eivät hae huo-

miota tai joilla ei ole myönteisiä keinoja tai rohkeutta huomion hakemiseen. Lasten ja 

huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää 

osallisuutta. Huoltajat saavat oman äänensä kuuluviin arjen keskusteluissa tuodessaan 

tai hakiessaan lasta varhaiskasvatuspaikasta. Lapset ja heidän huoltajansa arvioivat var-

haiskasvatusta vuosittain vastaamalla arviointikyselyyn. 

 

Varhaiskasvatuksessa jokainen yhteisön jäsen kohdataan yhdenvertaisesti. Jokainen 

lapsi ja aikuinen on "paras sinä, jonka tiedän". Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa 

kasvatusyhteisöä. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita samanlaisuutta. Kaikkien las-

ten varhaiskasvatuspäivän sisällöt eivät ole samanlaisia, vaan jokaisen päivän toiminta 

pohjautuu juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Kasvattajat kiinnittävät huomiota siihen, miten 

heidän asenteensa näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaiku-

tuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti välit-

tyvät lapsille. Omalla esimerkillään kasvattaja osoittaa, että jokainen hyväksytään juuri 

sellaisena kuin on. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Lapsia rohkaistaan teke-

mään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja ste-

reotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Kuka tahansa voi näytelmässä esittää mitä 

tahansa roolia tai jokainen voi valita vapaasti oman leikkinsä. Kasvattajat tunnistavat las-

ten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä ja puuttuvat niihin pedagogisesti. 

Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itse-

tunnon kehitystä. Lisäksi sillä ansaitaan lapsen luottamus, jolloin hän uskaltaa kertoa 

mieltään painavista asioista. 

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 

Jokioislaisessa varhaiskasvatuksessa syvennetään oman kulttuurin tuntemusta juhlimalla 

suomalaisia juhlapäiviä ja vaalimalla niihin liittyviä perinteitä. Tähän liittyvät laulut ja laulu-

leikit, lorut, perinneruuat, retket ja askartelut. 
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Varhaiskasvatus on kielitietoista. Kasvattaja ymmärtää kielen keskeisen merkityksen las-

ten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteetin 

rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Varhaiskasvattajat rohkaisevat lapsia 

käyttämään kieltä monipuolisesti. Keinoina ovat vuorovaikutus arjen tilanteissa sekä lorut-

telu, riimittely, laulut, sadutus ja tarinat. kasvattajat kiinnittävät huomiota omaan kielen-

käyttöönsä ja tiedostavat olevansa lapsille kielellisiä malleja. 

 

Jokaisella on perusoikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. Kun 

varhaiskasvatusyhteisöön tulee osalliseksi vieraan kulttuurin edustaja, keskitytään oman 

kulttuuriperinteen ohella myös tutustumaan juuri tämän lapsen kulttuuriin ja kieleen. 

 

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. 

Varhaiskasvatuksen yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään 

pitkäkestoista istumista. Lasten hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän 

aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää 

ravintoa. Toimintakulttuurin kehittämisessä huomioidaan yhteisön mahdollisuus toimia 

kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja suunnitelmallinen, 

mutta joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia. 

 

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaali-

sesta turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnäl-

tä. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita 

kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä 

ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Olen-

naista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvin-

vointia.  

 

Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun 

ja kehittymisen tukemisessa. Jokioisten varhaiskasvatuksessa on laadittu suunnitelma 

häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi. Lasten kanssa opetellaan tunnista-

maan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Toimintatapana käytetään lasten välistä 

sovittelumenetelmää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten 

huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Turvallisuuden edis-

tämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, turvallisuus-

kasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen.  

 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudelli-

sesti kestävän elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään 

vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään 

välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uu-
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siokäyttöä. Jokioisilla on koko varhaiskasvatusta koskeva kestävän kehityksen suunni-

telma. 

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveelli-

nen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 

tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, 

oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristön käsite sisältää varhaiskasvatuksessa 

muun muassa fyysinen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä ke-

hitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne 

tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. 

Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, 

sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehi-

tettäessä. 

 

Kasvattajan vastuulla on turvallisen vuorovaikutusilmapiirin luominen. Työtiimissä, jossa 

on enemmän kuin yksi työntekijä, on tärkeää sopia yhteisesti säännöt ja toimintatavat, 

joihin sitoudutaan. Nämä mahdollistavat ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan ja 

yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyk-

si. Turvalliseen ilmapiiriin sisältyy kiireetön, levollinen ja lapsilähtöinen arki. Hyväksymme 

kaikki temperamentit ja niihin liittyvän omatahtisuuden. Kasvattaja tiedostaa myös oman 

temperamenttinsa ja huomioi tämän vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Turvallisessa 

ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tuntei-

den ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin 

vastataan.  

 

Oppimisympäristössämme huolehditaan lasten kielellisen kehityksen edistämisestä ja 

kielitietoisuudesta. Kieli on aina läsnä. Lapsille luetaan paljon ja kirjat ovat aina lasten 

saatavilla. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa käytetään kuvitettua päiväjärjestystä 

(PCS -kuvat) koko toimintavuoden ajan lapsimäärästä riippumatta. Tämä luo lapselle 

turvaa ja auttaa jäsentämään lapsen omaa päivää. Kulttuurista moninaisuutta tuodaan 

näkyväksi muun muassa kirjojen ja laulujen avulla.  

 

Aikuisella on pedagoginen vastuu oppimisympäristön rakentamisesta. Lapset otetaan 

mukaan suunnitteluun. Oppimisympäristön tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja 

oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelli-

seen ilmaisuun ja kokemiseen. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät op-

pimisympäristöissä. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, yksi-

lölliset taidot, tarpeet ja tuet. Oppimisympäristöt rakennetaan niin, että ne vahvistavat 

lasten yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten su-
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kupuolistereotypioiden rikkomisen. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja 

lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään pedagogi-

sesti tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

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

tuksen oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mah-

dollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään lähialueiden 

oppimisympäristöjä. Retkillä käydään mahdollisimman usein muun muassa lähimetsissä, 

pururadalla ja urheilukentällä. Retkillä lasten kanssa tutkitaan luontoa ja ympäristöä, lap-

set leikkivät luonnossa ja luonnonmateriaaleilla ja kehittävät motorisia taitoja monipuoli-

sessa maastossa. Päiväkodeissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa las-

ten kanssa mennään luistelemaan ja hiihtämään mahdollisimman usein. 

 

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

tuuriperintökohteisiin rikastuttavat lasten oppimisympäristöjä. Jokioisilla käyntikohteita 

ovat esimerkiksi Elonkierto, Kartanonpuisto, Pappilanmuseo, Tapulimakasiini ja kirkko. 

Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden paikallisten toimijoiden kanssa, kuten kirjaston, Joki-

oisten vapaapalokunnan, MLL:n Jokioisten paikallisyhdistyksen sekä seurakunnan kans-

sa. 

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi 

saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu 

yhteistyön toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä. 

He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa monialaisesti. 

 
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

 

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yh-

teistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja 

turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen 

sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. 

Yhteistyön ylläpitäminen on varhaiskasvattajan vastuulla. Perheet kohdataan yksilöidysti 

ja samanarvoisesti. 

 

Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa lapsen tullessa ennalta sovitulle tutustumiskäynnille 

päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa yhteistyö 

huoltajien kanssa on erityisen tärkeää. Lapsen tutustumiskäynnille varataan aikaa. Per-

hepäivähoidossa aloittavalle lapselle laaditaan hoitosuunnitelma ja päiväkodissa täyte-

tään Tervetuloa päiväkotiin -lomake. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle 



 

22 
 

laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Yhteistyö on merkityksellistä myös lapsen 

kaikissa siirtymävaiheissa. 

 

Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus yhteistyössä on tärkeää. Lapsen päivittäiset 

tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat sekä lapsen kehitystä 

ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Huoltajat tuntevat parhaiten oman 

lapsensa ja kasvattajalla on ammatillinen asiantuntijuus. Näitä hyödynnetään lapsen hy-

vään ja toimivaan arkeen. Yhteistyöstä muiden tahojen kanssa sovitaan aina huoltajien 

kanssa. Huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja 

kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Päiväkodeissa ja on käytössä 

Peda.net, esiopetuksessa Peda.net ja Wilma sekä perinteiset tiedotuskanavat. 

 

Monialainen yhteistyö 

 

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toi-

mintayksiköissä lapsen tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että kunnan 

järjestämässä varhaiskasvatuksessa toimitaan monialaisessa yhteistyössä ja luodaan 

tarvittavat yhteistyörakenteet. 

 

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä myös neuvolan, neuvolapsykologin, puhe- ja 

toimintaterapeuttien, perheneuvolan, lasten psykiatrian, lastensuojelun sekä muiden ter-

veydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön merkitys koros-

tuu erityisesti silloin, kun jollain yhteistyön tahoista herää huoli lapsen kehityksestä ja 

hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään. 

 

Laajaan terveystarkastukseen sisällytetään varhaiskasvatuksen henkilöstön arvio huolta-

jan kirjallisella suostumuksella. Jokioisilla lapsista laaditaan neuvolaan tiedonsiirtolomake 

nelivuotisneuvoloihin. Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alu-

eellisia ja paikallisia toimijoita, joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä 

yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on lisätä oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukea 

varhaiskasvatuksen tavoitteita. Yhteistyötahoja ovat muun muassa kirjasto, poliisi, palo- 

ja pelastuslaitos, koulut, seurakunta, järjestöt, luonto-, kulttuuri- ja liikuntatoimijat sekä 

ravitsemus- ja siivouspalvelut. 
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4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen 

toiminnan  suunnittelu ja toteut-

taminen 

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys 

 

 
Kuvio 3. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan kuvakaavio. Opetushallitus 2017. 

 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonais-

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

osaamista (kuva 4). Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuoro-

vaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yh-
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dessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Var-

haiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon koko-

naisuuden. 

 

Pedagogisen toiminnan suunnittelussa kasvattaja huomioi lapsen mielenkiinnonkohteet ja 

tarpeet sekä kasvuympäristöön liittyvät merkitykselliset asiat. Kasvattajan/kasvattaja- 

yhteisön tehtävänä on luoda ryhmään osallisuuden kulttuuri. Pedagogisen toiminnan ta-

voitteiden toteutumista arvioidaan päivittäisessä toiminnassa, tiimipalavereissa ja vuosit-

tain arviointipalavereissa. Varhaiskasvatuksessa tavoitteenamme on kehittää yhtenäisiä 

arvioinnin välineitä ja menetelmiä. 

4.2 Pedagoginen dokumentointi 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimi-

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

dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogi-

sesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallis-

tumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 

Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen 

kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreetti-

sella ja monipuolisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirros-

ten, sadutusten, haastattelujen, askartelujen ja henkilöstön havaintojen, avulla voidaan 

yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavut-

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

dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan suunnittelun perusta. 

 

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksit-

täistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten väli-

sen vuorovaikutuksen luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin keskiössä on lapsen kehi-

tys ja oppiminen. Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään 

esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja si-

sältöjen jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma on osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Suunnitel-

mallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lasten kehityksen ja oppimisen tuen 

tarpeiden arvioinnissa. Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa peda-

gogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia. Osa lapsen kehitystä 

ja oppimista dokumentoidaan lapsen kasvun kansioon. 
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4.3 Monipuoliset työtavat 

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä 

lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja 

osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esi-

merkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen 

kokeminen ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuo-

liset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa 

ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmette-

lemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Päiväkodeissa yhtenä 

työtapana on pienryhmätoiminta ja siirtymätilanteiden porrastaminen. Varhaiskasvatuk-

sen työtavoissa vältetään turhaa odottelua, jonottelua ja paikallaan istumista. Kasvattajan 

työtapojen valintaa ohjaavana periaatteena on aktiivinen läsnäolo ja kiireettömyys. 

 

Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogi-
sia mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunneti-
loja sekä muuttaa ja suunnata omaa pedagogista toimintaansa niiden mukaisesti. Pie-
nempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja 
niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tun-
temista. Tartutaan tilanteeseen, jolloin huomataan otollinen hetki opetella uusi asia esi-
merkiksi, kun lapsi ihmettelee/kysyy jotakin tai lapselle on syntynyt väärinkäsitys jostakin. 
Havaitaan lasten aloitteita ja tunnetiloja. Opettelemme toimimaan yhdessä, opimme toisil-
tamme ja autamme toisiamme. 
 
Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaises-

ti. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan 

sekä kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri 

tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät mo-

nipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten 

osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja. 

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoin-

nin lähteenä 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 
tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppi-
mista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti 
oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka 
herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin. Lapselle leikin 
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merkitys syntyy leikistä itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää. Leikkiessään 

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

sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset ra-

kentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät että 

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

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

ideoita, joita he muuten eivät voisi toteuttaa. Leikkiessään lapset voivat käsitellä itselleen 

vaikeita kokemuksia. Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä. Leikki saa näkyä ja 

kuulua. 

 

Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen 

ja omien taitojen haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja kokemusten karttuessa. 

Henkilöstön ja lasten sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus luovat perustan ajattelun ja 

kielen kehitykselle sekä kehittyville leikkitaidoille. Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppi-

vat yhteisön sääntöjä leikissä. Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat säätelemään tuntei-

taan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys kas-

vaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa. 

 

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Pedagogisessa toiminnassa voidaan 

leikin juonen kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi draa-

maa, improvisaatiota tai satuja. Henkilöstön tulee tiedostaa keskittyneen tutkimisen, 

spontaanin luovan ilmaisun sekä vauhdikkaiden liikunta- ja peuhausleikkien merkitys las-

ten hyvinvoinnille ja oppimiselle. Eri tilanteita voi rikastaa leikinomaisuudella. Lorut, sana-

leikit, laulut ja yhteinen hassuttelu vahvistavat myönteistä ilmapiiriä, mikä tukee oppimista 

ja hyvinvointia. 

 

Henkilöstö turvaa leikin edellytykset, ohjaa leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtii siitä, että 

jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja 

valmiuksiensa mukaisesti. Aikuisen tehtävänä on luoda leikkiin salliva ja turvallinen ilma-

piiri. Henkilöstö tukee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti jokaisen lapsen leikin kehitty-

mistä ohjaten sitä joko leikin ulkopuolelta tai olemalla itse mukana leikissä. Kasvattaja on 

läsnä lasten leikille. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen läsnäolo tukee lasten välistä vuo-

rovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 

 

Henkilöstön havainnoi ja dokumentoi lasten leikkiä. Leikin havainnointi lisää henkilöstön 

ymmärrystä lasten ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista sekä heidän tunteistaan ja ko-

kemuksistaan. Havaintoja käytetään leikin ja muun toiminnan suunnittelussa ja ohjaami-

sessa. Henkilöstöltä edellytetään herkkyyttä ja ammattitaitoa sekä sukupuolisensitiivisyyt-

tä havaita lasten leikkialoitteita ja vastata niihin sopivalla tavalla. 

Kasvattaja mahdollistaa lapsen leikkiin keskittymisen. Pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan 

aikaa, rauhaa ja tilaa sekä sopivia ja lasten saatavilla olevia leikkivälineitä ja materiaaleja. 
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Oppimisympäristöjen tulee joustaa leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttämättä pysy pai-

kallaan niille nimetyissä tiloissa. 

 

Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun median tunteminen auttaa henkilöstöä ymmärtä-

mään lasten leikkejä. Myös erilaiset pelit ja digitaaliset välineet tarjoavat niihin monenlai-

sia mahdollisuuksia. Leikkiin kannustavassa oppimisympäristössä myös kasvattaja on 

oppija. Henkilöstö keskustelee leikin merkityksestä ja lasten leikkeihin liittyvistä havain-

noista huoltajien kanssa. Tällä tavoin voidaan edistää leikkien jatkumista kotona tai var-

haiskasvatuksessa. 

4.5 Oppimisen alueet 

 

Kuvio 4. Oppimisen alueet. Opetushallitus 2017. 

 

Oppimisen alueet ryhmitellään esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti viideksi 

kokonaisuudeksi: 1) Kielten rikas maailma, 2) Ilmaisun monet muodot, 3) Minä ja meidän 

yhteisömme, 4) Tutkin ja toimin ympäristössäni ja 5) Kasvan, liikun ja kehityn. 
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Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoit-

teita ja sisältöjä. Ne ohjaavat monipuolisen eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnitte-

lussa. Tämä mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen. 

Keskeisenä lähtökohtana toiminnassa ovat jokaisen lapsen mielenkiinnon kohteet ja ky-

symykset sekä lasten ryhmä- ja yksilökohtaisten tarpeiden huomioiminen. Kasvattaja 

kartoittaa kaikkien lasten mielenkiinnonkohteita arjen moninaisissa vuorovaikutustilan-

teissa muun muassa havainnoimalla ja haastattelemalla lasta/lapsia sekä lasten kokouk-

sissa. Kasvattaja/kasvattajayhteisö luo turvallisen ympäristön lapsen omien mielipiteiden 

ilmaisuun. Kasvattajalla tulee olla herkkyys havaita lapsen aloitteita ja mielipiteitä sekä 

mielenkiinnonkohteita. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irralli-

sia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiin-

non kohteiden ja osaamisen mukaisesti. 

 

Kielten rikas maailma 

 

 

Kuvio 5. Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa. Opetus-
hallitus 2017. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien 
sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten 
uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen 
kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen (osio Laaja-alainen osaaminen). Lisäksi 
se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen 
liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia 
vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. 
 
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia 
tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja 
hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kie-
liympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan 
kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidois-
taan.  
 
Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttämi-
nen voi olla tilanteittain eriytynyttä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset 
kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuoro 
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vaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien 
kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten kielellisten identiteettien kehittymistä. Kieleen ja kult-
tuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia varhaiskasvatuksessa käsitellään osiossa Kieleen 
ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia. 
 
Kielen oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, että saman ikäiset lapset voivat olla eri 
vaiheissa kielen kehityksen eri osa-alueilla. Kielelliset identiteetit kehittyvät, kun lapsia 
ohjataan ja tuetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisillä osa-alueilla. 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja 
siitä, että heidän aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitiivisyys ja rea-
gointi myös lasten non-verbaaleihin viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehit-
tymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön 
kanssa. 
 
Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. 
Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanava-
rannonkehittymistä. Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja 
tarkkaa kieltä. Kasvattaja käyttää selkeää puhetta ja hyvää suomea. Tarvittaessa käyte-
tään kuvia, esineitä ja tukiviittomia. Kuvitettu päiväjärjestys on päivittäisessä käytössä 
ympäri vuoden koko Jokioisten varhaiskasvatuksessa: perhepäivähoidossa, päiväkodeis-
sa ja esiopetuksessa. 
 
Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkais-
taan puhumaan eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Tämä auttaa 
lapsia käyttämään ja ymmärtämään puhuttua kieltä. Lasten kanssa kiinnitetään vähitellen 
huomiota myös äänensävyihin ja äänenpainoihin. 
 
Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri 
tilanteissa. Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen. Lasten kanssa 
harjoitellaan kertomista, selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, huumo-
rin käyttö sekä hyvien tapojen opettelu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Tutustumi-
nen erilaisiin teksteihin tukee kielen käyttötaitojen kehittymistä ja auttaa lapsia havaitse-
maan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 
 
Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavaran-
tonsa laajenee. Henkilöstön tehtävä on tukea tietoisesti tätä kehitystä. Kielellisen muistin 
kehittymistä tukevat esimerkiksi lorujen ja laululeikkien käyttö. Kielellä leikittely, nimeämi-
nen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen edistävät lasten kielellisen muistin ja sanava-
rannon kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen sekä tarinoiden kerronta tarjoavat 
mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä asiayh-
teyksissä. Jokioisten päiväkodeissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa 
tehdään säännöllistä yhteistyötä kirjaston kanssa. 

Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Henki-
löstön tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä 
vähitellen myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen 
avulla suunnataan lasten huomiota sanojen merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, 
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kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapsia rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan leikil-
lisesti.  
 
Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustu-
taan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Kirjat ovat aina lasten saatavilla. Lapsille kerro-
taan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. Lasten kertomuksia, loruja ja 
sanallisia viestejä dokumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasvatuksessa pu-
heen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä 
sekä tekstejä. 
 
Ilmaisun monet muodot 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen 
sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteen-
aloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja 
ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edis-
tävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä val-
miuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehit-
tyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoit-
telemalla. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun 
kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vah-
vistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-
alueilla.  
 
Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mah-
dollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja muuta kulttuuria. Taiteeseen ja 
kulttuuriin liittyvät kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kult-
tuuria. Samalla lapset oppivat ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja 
arvoa. 
 
Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhutte-

levalla ja innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havain-

tojen, tunteiden ja luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustu-

taan moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuri-

tarjontaa hyödyntäen. Oppimisympäristöjen esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat 

monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuo-

toihin tutustuttaessa. 

Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja 

oppimisen prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu 

ja niiden dokumentointi. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille 

luoville prosesseille annetaan riittävästi aikaa ja tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyö-

kumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen rikastuttaa taidekasvatusta. 

Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia ko-
kemuksia sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elä-
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mykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmot-
taa musiikkia sekä äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen 
musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia 
soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia 
perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään 
mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi ker-
toen, kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemi-
sestä yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiinty-
mistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta. Varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus 
osallistua eri tahojen järjestämiin konsertteihin. 

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien te-
kemisestä sekä saada esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. Lapset harjoit-
tavat kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmai-
sun 
avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun 
muotoihin rakentaen. Lapset kokeilevat erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä 
ja materiaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla ja mediaesityksiä te-

kemällä. 

Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, 

esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja 

kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota 

esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herät-

tämiin tunteisiin. Lasten taidetta pidetään esillä kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa ja niitä 

voidaan ihailla yhdessä lasten ja lasten huoltajien kanssa. Jokioisilla järjestetään vuosit-

tain varhaiskasvatuksen taidenäyttely Tapulimakasiinilla. Lisäksi lasten taidetta on esillä 

kirjastossa vaihtelevasti. Lasten kanssa vieraillaan lähiympäristön taidenäyttelyissä. 

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden 

tuntemusta harjoitellaan käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja 

nikkaroinnin avulla. Käsityöllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille te-

kemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luo-

vuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdis-

tellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä opetella työskentelyssä tarvittavia tek-

niikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esineitä. Lasten käsityölli-

sessä toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä että 

paikallisia käsityöperinteitä. 

Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin 

ja leikin keinoin. Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden 

monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten 

mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään 

yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunni-

tellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään mo-
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nipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja 

sirkusta. Varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus osallistua eri tahojen järjestämiin teatte-

riesityksiin. Varhaiskasvattajat tuottavat lapsille ja yhdessä lasten kanssa esittävää taidet-

ta. 

Minä ja meidän yhteisömme 

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. 

Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toi-

senlaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten val-

miuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää 

lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyy-

den ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää moni-

puolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasi-

sältöjä sekä vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhtei-

sömme -oppimisen alue tukee erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutuk-

seen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 

 

Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa 

esiintyviä tai lapsia askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi 

ystävyyteen, oikean ja väärän erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja 

ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä käsitellään lasten kanssa niin, että he voivat tuntea 

olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten kanssa pohditaan myös ryhmän sääntöjä ja 

niiden perusteita. 

 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat 

ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnotto-

muutta tarkastellaan katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitus-

ta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksel-

listen identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja nii-

hin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuo-

denkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai 

ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarrut-

tavia elämänkysymyksiä. 

 

Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, 

katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa 

lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja op-

pimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 

 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan las-

ten mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi 

tarkastellaan lasten kasvuympäristöjen moninaisuutta. Tutustutaan oman kunnan histori-
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allisiin kohteisiin sekä nykyiseen rakennettuun ja rakentamattomaan moninaiseen ympä-

ristöön. 

 

Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkei-

tä tiedon lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt 

ja ympäristöt. Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän omas-

ta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovan-

hempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla. 

 

Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia 

ajankohtaisia asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä 

kunnioittaen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perhei-

den moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilai-

sia mutta samanarvoisia. 

 

Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voim-

me vaikuttaa suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä 

esimerkiksi tulevan vuodenajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Las-

ten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia 

tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta. 

 

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia 

toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medio-

ihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten 

elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kans-

sa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttä-

mään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiinty-

viä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtä-

mällä tai draaman keinoin. 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ym-

märtää ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetus-

sa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä 

sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy 

myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät 

omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja 

seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä 

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

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

alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään 

huomiota päivittäisissä tilanteissa ja lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja 

muutoksiin. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan 

ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien 

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

oita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. Lapsia kannus-

tetaan myös oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päät-

telyssä sekä ratkaisujen etsimisessä. 

 

Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimer-

kiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havain-

noimaan lukumääriä ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja nu-

meromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esi-

merkiksi lorujen ja riimien avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan 

sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla. 

 

Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan 

tutkimaan kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vah-

vistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. 

Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. 

 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista 

toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasva-

tus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä 

toimiminen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimi-

sen kohteita että oppimisympäristöjä. Kasvattaja ohjaa lasta esimerkiksi veden kulutuk-

sessa ja käsipaperin käytössä. 

 

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä 

osa varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta 

ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoi-

daan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla ope-

tellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen 

harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa opetellaan etsimään tietoa 

heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumi-

sen paikka. 

 

Jokioislaisessa varhaiskasvatuksessa luonnon merkitys ja luonnon läheisyys korostuvat. 

Luontoa hyödynnetään lapsen monipuolisena oppimisympäristönä. Lapsia opetetaan 

toimimaan ympäristössä luontoa säästäen ja luonnosta nauttien. Kannustamme lapsia 
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leikkimään erilaisilla luonnonmateriaaleilla ja toimimaan ympäristössä mielikuvitustaan 

käyttäen ja luontoa kunnioittaen. Lasten kanssa leikitään, retkeillään ja seikkaillaan met-

sissä hyödyntäen esimerkiksi Metsämörrikoulutusta ja -materiaalia. Mahdollisuuksien 

mukaan retkeillään myös maaseutu- ja kotieläinpuistossa Elonkierrossa, Kartanonpuis-

tossa ja muissa puistoissa. Lapsi oppii hyödyntämään luonnon monipuolisuutta myös 

rauhoittumisen ja hiljaisuuden paikkana. Kulkeminen luonnossa kehittää lapsen kar-

keamotorisia taitoja. Luonnossa riittää aina ihmeteltävää ja opittavaa: kasvit, äänet, jäljet 

ja tuoksut. 

 

Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella 

edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoitte-

lemista. Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja 

säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä 

jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleen-

käytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin. 

 

Jokioislaisessa varhaiskasvatuksessa aikuinen ohjaa lasta kierrätyksen alkeisiin: opete-

taan lasta sopiviin annosmääriin hävikin välttämiseksi, lajittelemaan bio- ja sekajätteet 

sekä paperi. Lapsia opetetaan yhteisestä omasta ympäristöstä ja omaisuudesta huoleh-

timiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Aikuinen sanoittaa, miksi kierräte-

tään ja miksi ei saa roskata ja toimii itse esimerkkinä. 

 

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja ko-

keilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja 

keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään 

niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. 

 

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tieto-

teknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja 

laitteiden turvalliseen käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoi-

taan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lap-

sia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista 

iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmär-

rys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyö-

dyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden toiminta-

periaatteita. 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan ensimmäisiä valmiuksia teknologisen lukutaidon 

kehittymiseen. Teknologiakasvatuksen kohteena on ihmisen rakentama ympäristö koko-

naisuudessaan. Ihmisen rakentamaa ympäristöä tarkastellaan lapsen oman oppimisym-

päristön näkökulmasta. Tietoteknologiset laitteet tuovat lasten toiminta- ja oppimisympä-

ristöön uusia mahdollisuuksia. Jokioisilla päiväkodeissa ja esiopetuksessa on iPadeja, 
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joiden käyttöön lapset saavat tutustua oman kehitystasonsa mukaisesti aikuisen ohjauk-

sella. Yhdessä lasten kanssa voidaan myös käyttää muita tietoteknisiä laitteita. 

 

Kasvan, liikun ja kehityn 

 

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatuk-

seen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä 

on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta 

edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityi-

sesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista. 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä ko-

kemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina 

vuodenaikoina. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi 

mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikunta-

kasvatuksen tulee olla säännöllistä, ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittä-

vä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja 

hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan eri-

tasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikun-

tatuokioita. Ryhmässä liikkuminen kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- 

ja itsesäätelytaitoja. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteis-

työssä huoltajien kanssa lapsia innostetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa ti-

loissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa. 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä 

motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumi-

sessa hyödynnetään eri aisteja sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan 

innostavia välineitä. Lasten liikkumisen tulee vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetil-

tään ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada kokemuksia yksin, parin ja ryhmän kanssa liik-

kumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksia erilaisista liikuntaleikeistä, 

kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee 

hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypilli-

siä tapoja ulkoilla. Jokioisten päiväkodeissa sekä mahdollisuuksien mukaan perhepäivä-

hoidossa hyödynnetään kunnan urheilukeskuksen liikuntamahdollisuuksia. Perusliikunta-

taitoihin, joukkuepeleihin ja erilaisiin liikunnallisiin sääntöleikkeihin ohjataan ympäri vuo-

den. Talvisin panostetaan erityisesti hiihtoon ja luisteluun. 

 

Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehi-

tykselle ja motoriselle oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmal-

linen havainnointi on tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulko-

ympäristö sekä toiminnan sisällöt niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumi-

sesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä myös omaehtoisen 
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liikunnan ja leikin aikana. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan liikuntavälineiden turvalli-

suus. 

 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömi-

seen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimi-

seen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjeste-

tään kiireettömässä ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä 

syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, 

ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja 

laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. 

 

Lasta ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Jokioisten päiväkodeil-

le on myönnetty Makuaakkoset -diplomi, joka on tunnustus ravitsemuksellisesti, kasva-

tuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Lap-

sille opetetaan hyviä ruokatapoja, heitä kannustetaan totuttelemaan uusiin makuihin, heil-

le opetetaan jätteiden lajittelua biojätteisiin ja sekajätteisiin. Aikuinen on ruokailutilantees-

sa esimerkkinä lapselle. 

 

Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä asioita. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta 

hygieniastaan tuetaan. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmis-

suhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lasten kanssa opetellaan turvalli-

suuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa pukeutu-

mis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lähiliiken-

teessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on 

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

toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

 

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia 

näkökulmia 

Jokioisilla varhaiskasvatusta annetaan suomen kielellä. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan koskevan jokaista var-

haiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja 

valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritietoi-

sessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhais-

kasvatuksen kokonaisuutta. 
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Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää myös omaa äidinkiel-

tään tai omia äidinkieliään. Oma äidinkieli sekä suomen kielen oppiminen toisena kielenä 

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

äidinkielen tai omien äidinkielien ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisi-

jaisesti perheellä. Tarvittaessa huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään 

tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys. Lasta ei käytetä tulkkina. 

 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kieli-

taidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Suomen kielen tai-

don kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielellisten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla 

lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppi-

misympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja omaksua suomea 

toisena kielenä. Suomen kielen omaksumisen lähtökohtana on arkielämän konkreettinen 

kieli ja sen ilmaisuvaranto. Kielen ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutu-

vat toisiinsa.  

 

Suomen kielen oppimisessa hyödynnetään kuvia. Lapsi saa valmiuksia havaintojen te-

kemiseen sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilantee-

seen ja itselleen sopivalla tavalla. Jotta lapsi voi kokea kuuluvansa osaksi ryhmää, hänen 

on tärkeää oppia yhteistä kieltä. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomen 

kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen.  

 

Varhaiskasvatus tukee lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Huoltajille ker-

rotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. 

Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista, mo-

nikielisten ja -kulttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä äidinkielen tai -kielten 

kehityksen vaiheista ja merkityksestä. 
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5. Lapsen kehityksen ja oppimisen 

tuki 

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttä-

mällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon 

varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Kehityksen ja oppimi-

sen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitsevil-

le lapsille. Tukea järjestetään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.   

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Lapsen ja lapsiryhmän tuen tarpeiden tunnistamista perhepäivähoidossa ja päiväkodissa 

edistää henkilöstön hyvä perustietämys lapsen myönteisen kehityksen ja oppimisen ete-

nemisestä eri ikäkausina. Perhepäivähoitajan ja päiväkodin lapsiryhmän henkilöstön työ-

tiimiin kuuluvan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) työn kautta työntekijän on 

mahdollista saada ohjausta ja konsultointiapua lapsen tuen asioissa. Tämä yhteistyö luo 

pohjan riittävän aikaisen, oikein kohdennetun ja tarkoituksenmukaisen tuen rakentamisel-

le lapsen arkeen. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisessa yhteistyön keskiössä on 

lapsen huoltaja. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen tarpeen voi ottaa puheeksi huolta-

ja, varhaiskasvatuksen työntekijä tai muu lapsen kanssa toimiva asiantuntija. Lapsen 

tuen tarpeista keskustellaan aina huoltajan/huoltajien kanssa. Hyvä, luottamuksellinen ja 

rakentava yhteistyö huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä edistää myöntei-

sesti lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Lapsen tuki rakennetaan aina siihen 

perhepäivähoidon tai päiväkodin ryhmään, jossa lapsi on ja se järjestetään osana lapsen 

arkea ja päivittäistä varhaiskasvatustoimintaa. 

 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä 

oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten 

yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä 

ratkaisuista. Nämä asiat kirjataan Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

 

Lapsen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, perhepäivä-

hoitajan/ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan, veo:n sekä varhaiskasvatuksen muun 

henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen antaminen kuuluu koko henkilöstölle heidän koulu-

tuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantunti-

jat osallistuvat tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

Lapsen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan erityisesti oppimisedellytysten 

edistäminen sekä lapsen itsetunnon, myönteisen minäkuvan, oppimisen ilon ja osallisuu-
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den vahvistaminen. Ryhmässä huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hy-

väksytyksi omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. Kehityksen ja oppimisen tuki on kiinteä 

osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja sitoutunutta työotetta lapsen hyvän kehityksen, 

oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Lapsen tuen tarpeen arviointiin liittyvät käytännöt 

 

Jokaisella lapsella on oikeus saada mahdollisimman nopeasti tukea kehitykselleen, op-

pimiselleen ja hyvinvoinnilleen. Näin voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä, kasvamista 

ja moni-muotoistumista. Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Osa lapsista 

tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea – mahdollisesti samanaikaisesti useita tuen 

muotoja. 

 

Lapsen tuen tarve ja määrä perustuu aina monialaiseen keskusteluun, lapselle mahdolli-

sesti tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja yhteiseen näkemykseen huoltajan kanssa lapsen 

tuen saannin tarpeellisuudesta.   

 

Varhaiskasvatuksessa lapsen lähiarjessa työskentelevä henkilöstö on avainasemassa 

lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa. Lapsen tuen tarpeiden arvioinnissa hyödynnetään 

arjen havainnointia ja monipuolista pedagogista dokumentointia sekä erillistä lapsen ha-

vainnointilomaketta. 

 

Lapsen tukitoimien käynnistyttyä perhepäivähoidossa ja päiväkodissa henkilöstö seuraa 

lapselle laaditun varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja tukitoimien 

riittävyyttä säännöllisesti ryhmän arjessa. Havaintoja kirjataan lapsen havainnointilomak-

keeseen. Päiväkotiryhmässä kaikkien kasvattajien havainnoima ja dokumentoima tieto on 

merkityksellistä. Veo käy säännöllistä keskustelua lapsen ryhmän kasvatta-

jan/kasvattajien kanssa lapsen tuen tarpeesta ja tukitoimista. Huoltajan kanssa keskustel-

laan ja vaihdetaan kuulumisia lapsen tuen havainnoista esimerkiksi lapsen hakutilanteis-

sa. Huoltajalle välitetään tietoa niin lapsen hyvästä kehityksen ja oppimisen etenemisestä 

kuin mahdollisesta tuen tarpeen lisääntymisestä.  
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5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asi-

antuntijoiden kanssa tuen aikana 

Lasten ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön käytännöt tuen aikana 

 

Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen 

lapsi saa omassa ryhmässään oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 

opetusta ja hoitoa.  

 

Huoltajalla on asiantuntijuus oman lapsensa asioissa. Hän tuntee parhaiten lapsensa. 

Perhepäivähoidossa ja päiväkodissa ryhmän kasvattaja tutustuu ryhmänsä jokaiseen 

lapseen yksilöllisesti arjen eri tilanteissa ja toiminnoissa. Lapsen ja lapsiryhmän kanssa 

toimiessaan, havainnoimalla ja dokumentoimalla, haastattelemalla ja keskustelemalla 

kasvattajalle muodostuu kuva lapsen kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista ja yksilölli-

sestä tuen tarpeesta. Kasvattaja perehtyy myös lapsesta mahdollisesti käytettävissä ole-

viin asiakirjoihin (aiemmat vasut, asiantuntijalausunnot).  

 

Lapselle annettavaa tukea lähdetään suunnittelemaan varhaiskasvatuksessa heti tuen 

tarpeen ilmennyttyä yhteistyössä huoltajan kanssa. Perhepäivähoidossa ja päiväkodissa 

on mahdollista ottaa heti yhteistyöhön mukaan veo. Mikäli lapselle ei ole vielä laadittu 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, huoltaja, perhepäivähoitaja/varhaiskasvatuksen 

opettaja ja veo voivat pitää neuvottelun lapsen asiassa ja sopia miten yhteistyössä lasta 

autetaan ja asian kanssa edetään. Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mah-

dollisuuksista ja tuen keskeisistä periaatteista. Lisäksi huoltajalle annetaan tietoa lasta 

koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salas-

sapidosta. Yhteistyötä huoltajan kanssa toteutetaan avoimuuden periaatteella: huoltaja 

tietää, mitä tietoa hänen lapsestaan siirretään minnekin. 

   

Pääsääntöisesti lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen omaan varhaiskasvatussuunni-

telmaan sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen 

vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät tarpeet, vas-

tuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Suunnitelman 

laadinnassa yhdistetään huoltajan, perhepäivähoitajan/varhaiskasvatuksen opettajan ja 

veon sekä mahdollisesti muiden asiantuntijoiden tieto lapsesta yhteiseksi tiedoksi lapsen 

edun mukaisesti. Lapsi osallistuu mukaan yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä 

ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. Tukitoimista keskustellaan yhdessä huoltajan 

kanssa huoltajaa kuunnellen ja yhdessä ratkaisuja pohtien. Suunnitelman laadintapalave-

rin koolle kutsumisesta ja suunnitelman kirjaamisesta vastaa veo. Lapsen varhaiskasva-

tuksen suunnitelman toteutumista arvioidaan yhdessä sovitusti.  
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Monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken tuen järjestämi-

sessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 

 

Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Monialainen yhteistyö käynnistyy 

perhepäivähoidossa tai päiväkodissa lapsen asioissa neuvottelutilanteissa tai lapsen var-

haiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Mukana ovat huoltaja, perhepäivähoitaja/ryhmän 

varhaiskasvatuksen opettaja, veo ja mahdolliset muut varhaiskasvatuksen asiantuntijat 

sekä muut lapsen kanssa toimineet/konsultointia varten pyydetyt asiantuntijat. Veo toimii 

koollekutsujana. Monialaisen yhteistyön tavoitteena on lapsesta saatavan yhteisen tiedon 

yhdistäminen ja sen hyödyntäminen lapsen edun mukaisesti. Monialaista yhteistyötä to-

teutettaessa noudatetaan tietojen vaihtoa ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Varhais-

kasvatuksen yhteistyötahoja ovat mm. lastenneuvola, puheterapia, toimintaterapia, per-

heneuvola, vammaispalvelu, lastenpsykiatria, sairaalat, lastensuojelu.  

  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkennetaan arjessa tapah-

tuvan monialaisen työn vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken. Samassa yhteydessä 

sovitaan lapsen saaman tuen seurannasta ja arvioinnista sekä mahdollisista tarvittavista 

toimenpiteistä. Tällainen asia voi olla esim. yhteinen keskustelu jatkotutkimuksien tarpeel-

lisuudesta lapselle - tutkimuksesta saatavan tiedon tarpeellisuudesta ja hyödystä lapselle 

myöhemmin elämässä. 

 

Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. Huolta-

jalle annetaan riittävän ajoissa tietoa asiaan liittyvistä seikoista. Päätös pidennetyn oppi-

velvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamis-

ta. Päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja.  

 

Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspal-

velujen ja sairaalan tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskas-

vatuksen jatkuvuus lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnite-

tään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilymiseen. 

 

Toiminta siirtymävaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytännöt varhaiskasvatuksen 

aikana ja siirryttäessä esiopetukseen 

 

Lapsen aloittaessa perhepäivähoidossa tai päiväkodissa huoltajan/huoltajien antama tieto 

lapsestaan on merkityksellistä lapsen hyvälle varhaiskasvatuksen aloitukselle. Lapsesta 

käytettävissä olevat mahdolliset asiantuntijoiden tutkimukset voidaan hyödyntää tarvitta-

vien tukitoimien järjestämiseen ja myöhemmin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Myös huoltajille on tärkeää antaa tietoa lapsen uudesta varhaiskasvatuspaikasta. 

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksen sisällä (perhepäivähoitajalta toiselle/perhepäivä-

hoitajalta päiväkotiin/päiväkodin ryhmästä toiseen) tai lapsen siirtyessä esiopetukseen 

veo vastaa tiedon siirrosta tuen asioissa ja se toteutetaan yhteistyössä lähettävän perhe-
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päivähoitajan/ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Tiedonsiirrosta sovitaan 

yhdessä huoltajan kanssa. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua tiedonsiirtoon.  

Lapsen siirtyessä kunnan varhaiskasvatuksesta toiselle paikkakunnalle, veo sopii tiedon-

siirrosta yhdessä huoltajan kanssa.  

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

Pedagogiset, rakenteelliset ja hyvinvointia tukevat järjestelyt 

 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja  

hyvinvoinnille. Vaikeuksia ennaltaehkäistään pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työta- 

voilla. Näihin kuuluvat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien  

joustava muuntelu ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivit- 

täisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia.  

 

Perhepäivähoidossa ja päiväkodissa lapsen kehityksen ja oppimisen tukea voidaan antaa 

seuraavilla järjestelyillä: 

 

Pedagogisia järjestelyjä: kuvitettu päiväohjelma koko ryhmän käytössä, tarvittaessa 

lapsella yksilölliset kuvat, pienryhmätoiminta, kuvien, tukiviittomien ja muun kielen ja 

kommunikoinnin tukeminen, lapsen yksilöllinen ohjaus (rohkaisu, kannustus, innostus, 

hyvän huomaaminen, apu arjen eri tilanteissa), veon konsultointi ja ohjaus ryhmään lap-

sen ja kasvattajan tarpeiden mukaan, veon osallistuminen lapsen pienryhmätoimintaan 

tai yksilölliseen ohjaukseen, tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä erityisten apuvälinei-

den sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö. 

 

Rakenteellisia järjestelyjä: ryhmän lapsimäärän pienentäminen, henkilöstön mitoitus ja 

rakenteeseen liittyvät ratkaisut. 

 

Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä: vuorovaikutusleikkitoiminta, sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiantuntijuuden antama ohjaus ja konsultaatio, varhaiskasvatuksen henkilös-

tön pedagogiikkaa ja lapsen hyvinvointia lisäävät koulutukset.  

 

Tuen toteuttamista arvioidaan säännöllisesti arjessa ja tarvittavista muutoksista sovitaan 

aina huoltajan kanssa. 

 

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

ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaisen lapsen kehityksen, 

oppimisen ja hyvinvoinnin tuki suunnitellaan yksilöllisesti.  
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5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen 

aikana 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman rakenne ja sen laatimiseen ja arviointiin liit-

tyvät käytännöt tuen aikana 

 

Perhepäivähoidossa ja päiväkodissa jokaiselle lapselle laaditaan Lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelma. Lapselle, joka aloittaa varhaiskasvatuksessa uuden toimintakauden al-

kaessa laaditaan suunnitelma syys- lokakuun aikana. Lapselle, joka aloittaa varhaiskas-

vatuksessa kesken toimintavuoden, suunnitelma laaditaan kahden kuukauden sisällä 

aloituksesta. Suunnitelman laadinnan järjestämisestä ja kirjaamisesta vastaa veo sekä 

perhepäivähoidossa että päiväkodissa. Lapsen suunnitelma laaditaan yhteistyössä huol-

tajan, perhepäivähoitajan tai ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan, veo:n ja muiden 

mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Huoltajan kanssa sovitaan suunnitelman laadintaan 

osallistuvat muut asiantuntijat. 

 

Suunnitelmaan kirjataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölli-

set tarpeet. Kun lapsi saa kehityksensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatus -

suunnitelmaansa kirjataan lisäksi seuraavat asiat: 

 

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut: 

 

 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

 henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut 

 lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, esimerkiksi toiminnan eriyttäminen, lapsikohtai-

nen ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö 

 tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö 

 

 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut: 

 

 yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa 

 lapsen tuen toteuttamisen vastuut 

 erityisasiantuntijoiden, kuten erityislastentarhanopettajan palvelujen käyttö  

 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio 

 mahdollisten kuljetusten järjestely ja vastuut 

 

Tuen seuranta ja arviointi 

 

 tavoitteiden toteutumisen seuranta 

 tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat 
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Varhaiskasvatuksessa on käytössä Opetushallituksen julkaisema lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelma. 

  

Tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. 

Annetun tuen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti arjessa. Suunnitelmaa muutetaan 

tarpeen mukaan. Jos tuen tarve ja toimenpiteet päättyvät, ne kirjataan suunnitelmaan. 

Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan 

lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa.  

  



 

46 
 

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan 

tai erityiseen katsomukseen pe-

rustuva varhaiskasvatus 

Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksessa ja varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa varhaiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintape-

riaatteita. Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen pedago-

giikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta. 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihto-

ehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi  

Steiner-, Montessori-, Freinet- ja Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn katsomukseen 

perustuva varhaiskasvatuspalvelu. 

 

Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomuk-

seen perustuvan varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittäväs-

ti tietoa toiminnan erityistavoitteista ja arvoista. 

 

Jokioisten kunnassa ei ole vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 

perustuvaa varhaiskasvatusta.  
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7. Toiminnan arviointi ja kehittämi-

nen varhaiskasvatuksessa 

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehit-

täminen 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä 

lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännölli-

nen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioi-

daan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmis-

ta. Systemaattisen arvioinnin järjestelmää kehitetään, arvioidaan ja päivitetään kunnassa. 

 

Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia 

ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhais-

kasvatuksen kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Arviointitietoja 

voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä vertailuissa. Ulkopuolista arviointia voidaan 

järjestää myös muiden tahojen suorittamana tai kansainvälisenä arviointina. 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia 

ja niiden toteutumista eri toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää jär-

jestäjä- ja yksikkötason arvioinnissa käytettävistä menettelytavoista. On tärkeää, että 

paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista 

tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta. Keskeiset arviointitulokset tu-

lee julkistaa. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on keskeinen osa varhaiskasvatuksen 

johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestettävä 

mahdollisuus säännöllisesti osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin. 

 

Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa 

varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi 

olla muun muassa lasten osallisuus, henkilöstön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä 

vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt. 

 

Yksilötason arviointi perustuu varhaiskasvatuslakiin ja tarkoittaa lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmien toteutumisen arviointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista 

on tärkeää arvioida aina ennen sen laatimista tai päivittämistä. Arvioinnin yhteydessä 

lapsi, huoltaja ja henkilöstö pohtivat omalta osaltaan, miten yhdessä kirjatut toiminnan 

tavoitteet ja sopimukset on huomioitu ja miten ne ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen 
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toiminnassa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi on myös osa lapsen oppimi-

sen ja hyvinvoinnin tukea. Tätä arviointitehtävää kuvataan tarkemmin osioissa Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja Lapsen 

kehityksen ja oppimisen tuki. 

 

Jokioisilla varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin periaatteita ovat: monipuolisuus, 

suunnitelmallisuus, säännöllisyys ja tavoitteiden tiedostaminen. Arvioinnista saatavalla 

tiedolla on oltava käyttöarvo laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Toiminnan 

arviointi on koko varhaiskasvatuksen kattava: arvioidaan samoja asioita saman ajanjak-

son ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


