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1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen 

määräys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti 

varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä 

varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota perusopetuslaki säätelee, on osa 

varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet.  

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja 

oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, 

edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten 

periaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, 

tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä 

sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys. Inklusiivisuus on käsitteenä laaja ja se koskee kaikkia 

lapsia. Inklusiivisuus tulee nähdä varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvänä periaatteena, 

arvona ja kokonaisvaltaisena tapana ajatella. Inkluusio tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on 

oikeus osallistua kaikkeen toimintaan ja että toiminta sopeutetaan lapsen tarpeiden mukaan. 

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää 

kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset 

varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja 

oppimiselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä 

oikeudellisesti veloittava määräys.  

 

1.1 Kristiinankaupungin paikallinen suunnitelma 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (oph.fi) pohjalta ja se on lyhennetty versio kansallisesta suunnitelmasta. 

Kristiinankaupungin uuden varhaiskasvatussuunnitelman on laatinut jokaisen 
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varhaiskasvatusyksikön edustajista ja varhaiskasvatuksen erityisopettajista koostuva 

työryhmä. Koko varhaiskasvatushenkilöstö on kommentoinut sisältöä. Huoltajat ovat saaneet 

mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja toivomuksensa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

edustajat ovat kommentoineet suunnitelmaa. Suunnitelma hyväksytään 

koulutuslautakunnissa.  

Suunnitelma julkaistaan sekä sähköisenä että paperiversiona ja laaditaan suomeksi, ruotsiksi 

ja englanniksi ja sitä käytetään koko varhaiskasvatuksessa. Suunnitelmaa ja toimintaa 

arvioidaan säännöllisesti ja arviointityöhön osallistuvat henkilöstö, huoltajat ja 

varhaiskasvatustoimintaan osallistuvat lapset huoltajineen. Esiopetuksen sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon edustajilla on myös mahdollisuus osallistua arviointi- ja kehitystyöhön. 

 

1.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma  

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle, koska kaikilla lapsilla on oikeus 

saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Sen lähtökohtana 

tulee olla lapsen tarpeet ja lapsen etu. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat 

tavoitteet liittyvät pedagogiseen toimintaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan 

lapsen aloittaessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lapsen mielipiteet ja toivomukset on 

selvitettävä ja huomioitava suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot 

lapsen näkökulmien selvittämiseksi.  Lasten suunnitelmissa selostetut tavoitteet tulee 

huomioida lapsiryhmän toimintaa suunniteltaessa ja oppimisympäristöjä kehitettäessä.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodeissa 

vastaa henkilö, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja osallistuu tarvittaessa lapsen tuen, tukitoimenpiteiden tarpeen ja niiden 

toteuttamisen arviointiin. Laadittaessa suunnitelmaa perhepäivähoidossa olevalle lapselle 

tulee hyödyntää varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

asiantuntemusta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja arviointiin osallistuvat 

tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat ja muut tahot. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja 
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hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmassa kuvataan lapsen osaaminen, 

vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet.  

Suunnitelmaa laadittaessa tulee hyödyntää pedagogista dokumentointia. Suunnitelmaa 

laadittaessa tulee myös huomioida lapsen kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. 

Lapsen suunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin 

tuki sekä sen toteuttaminen. Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa 

päivän aikana, lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma osana lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten 

toimintakäytäntöjen vaikutuksia lapsen kehitykseen ja oppimiseen seurataan säännöllisesti. 

Suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma on kuitenkin 

tarkistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Lapsen tuen tarvetta sekä tuen 

riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta on arvioitava ja suunnitelmaa 

päivitettävä aina tuen tarpeen muuttuessa. Jos lapsi saa tehostettua tai erityistä tukea, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään hallinnollisen päätöksen sisällön mukaisesti. Aloite 

suunnitelman tarkistamiseksi voi tulla henkilöstöltä, muulta lapsen kanssa työskenteleviltä 

henkilöiltä tai lapsen huoltajalta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioitaessa arviointi 

kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin, pedagogiikan toteutumiseen ja tukitoimien 

vaikuttavuuteen.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

• lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen 

kohteet 

• lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet 

tavoitteiden toteuttamiseksi ja toteutumisen arviointi 

• lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki 

• mahdollinen lääkehoitosuunnitelma  

• lapsen, henkilöstön ja huoltajan yhdessä sopimat asiat  

• suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat 
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• tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin se tarkistetaan 

seuraavan kerran. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen 

varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden 

toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä 

oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja 

tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen 

arvioinnin kannalta välttämättömiä. Tiedonsiirron tavoitteena on turvata lapsen edun 

mukaisen varhaiskasvatuksen toteutuminen. Tietojen saamista ja luovuttamista koskeva 

säännös koskee myös tilanteita, joissa lapsi siirtyy kunnan tai yksityisen palveluntuottajan 

järjestämästä varhaiskasvatuksesta toisen kunnan tai palveluntuottajan järjestämään 

varhaiskasvatukseen tai joissa varhaiskasvatuksesta siirrytään esiopetukseen tai 

perusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. Lapsen 

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

Huoltajien kanssa keskustellaan siitä, mitkä tiedot siirretään. 

 

2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja 

oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot 

vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi 

varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa 

työelämään tai opiskeluun. 
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2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin 

kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatusta pyritään järjestämään lähellä palvelujen 

käyttäjiä ja siten, että aukioloajat vastaavat tarvetta. Varhaiskasvatusta voidaan 

varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkoti-, perhepäivähoito- tai avoimena 

varhaiskasvatustoimintana. Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat 

palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien säädösten sekä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kunnan on huolehdittava siitä, että 

lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen 

kielellä. Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen 

perustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin ja valtioneuvoston asetukseen päivähoidosta sekä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatukseen sovelletaan myös 

hallintolakia ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Varhaiskasvatusta järjestettäessä tulee myös huomioida velvoitteet, jotka perustuvat muuhun 

lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut.  

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tukea. Varhaiskasvatusta 

järjestetään ja kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti, jolloin kaikilla lapsilla on oikeus 

osallistua yhteiseen varhaiskasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai 

kulttuurisesta taustasta riippumatta. 
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Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on: 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia 

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon 

toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti 

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista 

pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa, mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 

lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten 

tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä 

kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa 

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea 

varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä 

ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja 

yhteiskunnan jäsenyyteen 

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien kanssa 

lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi 

sekä tukea lapsen vanhempia tai muita huoltajia kasvatustyössä. 

 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus kertoa huoltajille varhaiskasvatuksen 

tavoitteista ja toiminnasta sen eri toimintamuodoissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin. Lisäksi huoltajille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus osallistua paikallisen ja 
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yksikkökohtaisen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Huoltajalla on oikeus 

osallistua lapselle mahdollisesti annettavan tuen suunnitteluun ja arviointiin. 

 

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito. 

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkia 

varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. 

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. 

Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin 

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

pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ja niiden muodostamisessa otetaan huomioon 

henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon sekä tukeen liittyvät säännökset. 

Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara, 

kun kaikkien koulutus ja osaaminen on käytössä sekä vastuut, tehtävät ja ammattiroolit 

toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Päiväkodeilla tulee olla toiminnasta vastaava 

johtaja.   

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen 

opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan 

suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä 

toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla. 

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja muu 

varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä.  

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan 

järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona. Työntekijöiden 

määrästä ja lapsiryhmien koosta päätettäessä huomioidaan toimintarajoitteiset tai erityistä 

tukea tarvitsevat lapset. Perhepäivähoitaja vastaa oman ryhmänsä toiminnasta. 
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2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen 

ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle 

oppimiselle. Lasten hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi myös 

siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä arvioidaan. 

 

2.4 Arvoperusta 

 Lapsuuden itseisarvo  

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen 

lapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on 

ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä 

jäsenenä.  

Ihmisenä kasvaminen  

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua 

ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä 

oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä 

ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja 

tahdossa toimia oikein. Kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa 

eikä keneltäkään.  

Lapsen oikeudet  

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

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

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

oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien 
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lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. 

Lapsella on oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista tukea varhaiskasvatuksessa. Lapsella on 

oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella 

uusia asioita.  

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus  

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten 

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

taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai 

muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta 

kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle 

kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön 

vuorovaikutuksessa.  

Perheiden monimuotoisuus  

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden 

erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä 

kasvatusnäkemyksiin luo edellytykset hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä 

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

Terveellinen ja kestävä elämäntapa  

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin 

elämäntapoihin. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä 

ajatteluaan. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan 

periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus 

huomioidaan. 

  

2.5 Oppimiskäsitys 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka 

mukaan lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja 
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lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena 

toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa 

asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, 

taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset, kieli ja ajatukset. Oppimista 

tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä 

muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien, pieniä työtehtäviä tehden, 

itseään ilmaisten sekä luovassa toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana 

ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On 

tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun 

kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. 

Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset 

tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus 

yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee 

saada oppimiseensa ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava 

toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja 

iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana. Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten 

oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset 

samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää 

leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten 

kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. 

 

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus 

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa 

kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. 

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

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

arvoja ja traditioita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia 

muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja 

toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Kasvatuksen sivistystehtävänä on 
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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 tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä 

itsestään, toisista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lapsia 

innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia 

oppimisen tapoja. Opetus tukee ja siinä hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja 

tutkimisen halua. Opetuksessa otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon 

kohteet, vahvuudet ja lasten yksilölliset tuen tarpeet. Lisäksi opetuksen perustana ovat 

oppimisympäristöille, laaja-alaiselle osaamiselle, pedagogiselle toiminnalle ja lapsen tuelle 

asetetut tavoitteet. 

Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena 

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

toisiin ihmisiin. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen 

kosketus ja läheisyys muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Päivittäin 

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

huolehtiminen, ovat keskeinen osa lapsen päivää ja osa pedagogista toimintaa. 

Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, 

joissa opitaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa 

sekä omaksutaan hyviä tottumuksia. 

 

2.7 Laaja-alainen osaaminen 

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

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

Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä 

tavalla. Siihen, miten lapset käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat lasten omaksumat 

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

maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena 
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toimiminen edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää 

osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä 

jäseninä. Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laaja-

alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 

esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. 

Laaja-alaisen osaamisen kuusi toisiinsa liittyvää osa-aluetta: 

 

Ajattelu ja oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön 

kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. 

Tiedon hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, 

jonka perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten 

ajattelun ja oppimisen taitoja. 

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. 

Ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on 

mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia 

maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan iän ja 

kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan 
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iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia. Lapsia kannustetaan myös 

sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri 

tilanteissa. 

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

pedagoginen dokumentointi sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan 

oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. 

Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. 

Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky 

reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja 

ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva 

vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää 

oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista.  

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

mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen 

moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin 

tapoihin. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan 

asioita eri näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa 

lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. 

Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat 

lapsen kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

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

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja 

sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa 

tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. 
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Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan ja heitä kannustetaan 

pyytämään apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten 

pukeutumista, ruokailua sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista 

huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti oppimisympäristöissä, 

kuten lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä 

asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan 

tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan 

opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Lapsia ohjataan myös 

kunnioittamaan ja suojelemaan oman ja toisen kehon loukkaamattomuutta. 

 

Monilukutaito  

Monilukutaitoa tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, vuorovaikutuksessa sekä 

yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito edistää lasten kasvatuksellista ja 

koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen 

kehittymistä.  

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen 

sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan 

erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja 

tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, 

audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Monilukutaitoon sisältyy erilaisia lukutaitoja 

kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. Lasten kanssa 

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

käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. 

Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 

tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. 
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Digitaalinen osaaminen 

Digitaalisuus on osa yhteiskuntaa, jossa lapsi kasvaa. Digitaalista osaamista tarvitaan ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa ja oppimisessa. Digitaalisen 

osaamisen vahvistaminen edistää lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen 

tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen ymmärrystä digitaalisuudesta. 

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan digitaalisuuden roolia arkielämässä. Digitaalisia 

välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään dokumentoinnissa, leikeissä, 

vuorovaikutuksessa, peleissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja 

tuottamisessa. Mahdollisuudet harjoitella, kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden 

lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia välineitä edistävät lasten luovan ajattelun ja 

yhteistoiminnan taitoja sekä monilukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten 

ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön. 

 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja 

kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön 

toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat 

kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa 

kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen 

tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-

aloitteisuuteen. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja 

aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset 

suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset 

oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen 

merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, 

itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. 
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2.8  Paikallisesti päätettävät asiat 

Kristiinankaupungissa on viisi päiväkotia; kantakaupungissa, Lapväärtissä, Dagsmarkissa, 

Tiukassa ja Härkmeressä. Ryhmäperhepäiväkoti toimii kantakaupungin päiväkodin 

alaisuudessa. 

Perhepäivähoito järjestetään hoitajan yksityisessä kodissa. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen 

mukaan päiväkotiosastolla. Vuorohoidossa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on 

usein epäsäännöllistä. Tämä tulee huomioida pedagogisen toiminnan ja lapselle annettavan 

tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Esikoululaisten osapäivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään 

päiväkotien tai koulujen yhteydessä. 

Kristiinankaupungin kaikissa yksiköissä toiminta on kaksikielistä. Yksiköt pyrkivät 

monipuoliseen yhteistyöhön henkilökunnan kierrossa ja varahoitojärjestelyissä sekä 

toiminnan suunnittelussa ja koulutuksen järjestämisessä. Kaupungin varhaiskasvatusta 

suunnitteleva ja kehittävä päivähoitotiimi koostuu varhaiskasvatuksen johtajasta, yksiköiden 

johtajista, erityisopettajasta sekä toimistosihteeristä. 

Kristiinankaupungissa sovelletaan rutiineja lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta 

esikouluopetukseen ja sieltä perusopetukseen. Siirtymävaiheessa teemme yhteistyötä 

huoltajien kanssa lapsen edun mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja 

varhaiskasvatuksen aikana koottuja muita dokumentteja käytetään tietojen siirtämisessä. 

Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä.  

Kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta esikouluun täyttävät henkilökunta ja vanhemmat 

erillisen siirtolomakkeen (liite 1). Se annetaan myös seurakunnan kerhotoimintaan 

osallistuville lapsille. Ennen esikoulua varhaiskasvatuksen opettajan tai muun 

varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan, esikoulunopettajan, erityisopettajan, lastenneuvolan 

henkilökunnan ja koulukuraattorin kanssa pidettävässä palaverissa keskustellaan lapsiryhmän 

rakenteesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta. Tarvittaessa esim. puhe- ja toimintaterapeutti 

tai sosiaalityöntekijä voivat osallistua siirtopalaveriin. Vanhemmille tiedotetaan 

siirtopalaverista. 
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Kun lapsi jatkaa esikoulusta kouluun täytetään siirtolomake (liite 2), jolloin esikoulunopettaja, 

erityisopettaja, luokanopettaja, terveydenhoitaja ja koulukuraattori tapaavat. Tarvittaessa 

palaveriin osallistuu muita asiantuntijoita. Vanhemmille tiedotetaan siirtopalaverista. 

 

3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri  

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden tehtävänä on luoda 

edellytykset toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille varhaiskasvatuksen eri 

toimintamuodoissa ja yksiköissä. Kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja 

oppimista. Kaikkia työskentelytapoja tulee myös pystyä pedagogisesti perustelemaan. 

Henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa 

välittyy mallina lapsille.  

Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun, jota kehitetään ja toteutetaan 

inkluusion periaatteiden mukaisesti. Inkluusio vastaa kaikkien lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja 

edistää lasten oppimista ja osallisuutta, huomioiden myös lasten turvallisuuden, hyvinvoinnin 

sekä kestävän elämäntavan.  Sillä on keskeinen merkitys varhaiskasvatuksen toteuttamisessa 

ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu muun muassa 

 • arvoista ja periaatteista 

 • työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden tulkinnasta 

 • oppimisympäristöistä ja työtavoista 

 • yhteistyöstä ja sen eri muodoista 

 • vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä 

 • henkilöstön osaamisesta, ammatillisuudesta ja kehittämisotteesta 
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 • johtamisrakenteista ja -käytännöistä 

 • toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä  

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä 

toisiltaan.  Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja 

henkilöstöä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. 

Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja 

hyödyntää vahvuuksiaan.  

Rohkaistaan kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen. Myös erehtyminen on sallittua. Yhdessä 

tekemisen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Henkilöstöä kannustetaan 

itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen kehittymiseen. 

Yhdessä sovitut tavoitteet ja palaute edistävät yhteisön oppimista.  

 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö  

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille 

ja oppimiselle. Henkilöstön tulee tunnistaa leikkiä rajoittavat tekijät ja kehittää 

oppimisympäristöjä niin että ne edistävät leikkiä. Lasten ja henkilöstön tulee kokea yhdessä 

tekemisen ja leikin ilo. Kaikkia kannustetaan kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, 

omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua! Lasten leikille, kokeiluille ja 

elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja rauhaa!  

Henkilöstön keskinäistä yhteistyötä tulee kunnioittaa. Hyvä yhteisö rohkaisee lapsia hyvään 

vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Turvallisessa yhteisössä puututaan 

ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.  
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

Osallistavassa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

kaikessa toiminnassa. Jokaisen aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä 

edellyttää toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä osallistavaksi. Myönteinen 

kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta on osallistava. Osallisuutta vahvistaa lasten, 

henkilöstön ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin.  

Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. Yhteisön kaikki jäsenet tulevat 

kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. 

Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten 

kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. 

Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja 

itsetunnon kehitystä.  

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus  

Kulttuurinen moninaisuus on voimavara. Kaikilla on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, 

uskontoon ja katsomukseen. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään moninaista 

kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten 

kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstöllä tulee olla tietämystä eri 

kulttuureista ja katsomuksista. Kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstön tulee 

tiedostaa, että he ovat lapsille malleja kielellisesti, katsomuksellisesti sekä kulttuurisesti ja 

kiinnittää huomiota omaan toimintaansa. Henkilöstö rohkaisee lapsia tutustumaan kieleen, 

kulttuuriin ja eri katsomuksiin monipuolisesti.  

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa  

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. 

Liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista istumista ja 

jonottamista. Lasten hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana 

rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. 
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Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia. Lapsia on 

suojeltava kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.  

Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen 

tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Kiusaamisen 

ennaltaehkäisemisessä ratkaisevaa on tukea lasten kaverisuhteita ja koko yhteisön 

hyvinvointia. Henkilökunnalla on keskeinen rooli lasten tukemisessa sosiaalisten ja 

emotionaalisten valmiuksien harjoittamisessa ja kehittämisessä. Lasten kanssa opetellaan 

tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai 

väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja. 

Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, 

turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen.  

 

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, inklusiivinen, 

terveellinen, turvallinen ja saavutettava oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 

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

oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristökäsite sisältää muun muassa fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen 

itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Ergonomia, ekologisuus, 

viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu sekä siisteys ja 

puhtaus otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.  

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea 

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

tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia 

maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille 

vaihtoehtoja mielekkääseen tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, 

leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit ja heidän 
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tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa 

monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat tarpeen mukaan.  

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

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä, joissa 

jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen. 

Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistää lasten ja henkilöstön 

keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. 

Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita 

kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten 

tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja 

itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan. 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta 

ja sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden 

rikkomisen. Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta 

sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta.  

Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös oppimisympäristöjä. 

Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. 

Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina.  

Lasten saatavilla ja käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia, ikätasoisia, pedagogisia ja 

turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset 

tuen tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. Teknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa 

oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään digitaalisia välineitä, sovelluksia ja 

ympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä fyysiset, että virtuaaliset vierailut esimerkiksi 

kirjastoon, museoihin, kulttuuriperintökohteisiin, konsertteihin, teatteriin ja huoltajien 

työpaikoille rikastavat lasten oppimisympäristöjä.  
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3.3. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö  

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Sillä 

edistetään varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä varhaiskasvatuksen laadukasta pedagogista 

toimintaa sekä lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä. 

Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus 

tukevat kasvatusyhteistyötä. Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista 

keskustellaan sekä henkilöstön kesken että huoltajien kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista 

ja edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä 

huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja 

vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia 

molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi.  

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

päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat ja lapsen 

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

havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

turvaamiselle.  

Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloittaessa 

varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, lapsen vaihtaessa päiväkotia 

tai aloittaessa esiopetuksen. Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa ja yhteistyön merkitys huoltajien kanssa korostuu, kun 

suunnitellaan ja toteutetaan lasten kehityksen ja oppimisen tukea. Luottamuksellinen ilmapiiri 

mahdollistaa huoltajien ja henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa tilanteissa, 

esimerkiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista.  
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Yhteistyö eri tahojen kanssa 

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa laadukkaanvarhaiskasvatuksen toteuttaminen ja 

kehittäminen lasten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan 

on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava 

tarvittavat yhteistyörakenteet. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan 

ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 

toimijoiden kesken. Yhteistyökumppaneita voivat olla myös terapeutit, kuntoutusohjaajat, 

viranomaiset, muu yksikön henkilöstö, ja tarvittaessa yksityisten palvelujen tai kolmannen 

sektorin tuottajat sekä korkeakoulut, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. 

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

hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään. Laajaan 

terveystarkastukseen sisällytetään henkilöstön arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä 

varhaiskasvatuksessa huoltajan kirjallisella suostumuksella. Henkilökunnan antama arvio on 

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

tarpeiden varhaista tunnistamista monialaisessa yhteistyössä.  

 

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

Kristiinankaupungissa lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin taitojensa 

mukaisesti yhdessä henkilöstön kanssa keskustelemalla toiveista ja ajatuksista. Arvioinnissa 

käytetään arviointilomaketta, jossa lapset voivat ilmaista mielipiteensä (liite 3). Huoltajat 

osallistuvat lapsen suunnitelman tekemiseen ja toimintaa arvioidaan vuosittain sekä 

huoltajien että henkilöstön toimesta.  

Varhaiskasvatus on pääasiassa kaksikielinen. Huoltajilla on jokaisessa yksikössä mahdollisuus 

valita, mitä kieltä he haluavat vahvistaa lapsensa osalta. Lapsiryhmät ovat kaksikielisiä ja kaikki 

lapset saavat tutustua luonnollisella tavalla kieleen, joka ei ole lapsen äidinkieli. Pedagoginen 

toiminta järjestetään osittain rinnakkain ruotsiksi ja suomeksi, osa järjestetään erikseen 

lapsen äidinkielellä, kuten satujen lukeminen. Tavoitteena on että kaikilla päiväkotiosastoilla 

on äidinkieleltään sekä ruotsin että suomen kielistä henkilökuntaa ja huomioimme kaupungin 
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kielisuunnitelman ja kielikartoituksen. Koko henkilökunta pystyy kommunikoimaan 

molemmilla kielillä. Kielitaustaltaan muun kuin suomen ja ruotsinkielisiin lapsiin kiinnitetään 

erityistä huomiota.  

Kristiinankaupungissa on käytössä kriisinhallintasuunnitelma sekä kiusaamisen ehkäisyn 

suunnitelma, joita noudatetaan kaikissa yksiköissä. Huomioimme oman kuntamme 

erityispiirteet, kuten elävä kaksikielinen kulttuuri, ”Cittaslow-status”, maatalouselinkeinot, 

meren, jokien ja luonnon läheisyyden. 

Kaupungissamme toimii moniammatillinen työryhmä, Lapsitiimi, johon kuuluvat päiväkotien 

johtajat, erityisopettaja, lastenneuvolan henkilökunta, psykologi, puheterapeutti, 

koulukuraattori ja perhetyöntekijä. Tiimi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tiimin 

tehtävä on tehdä yhteistyötä alle koulunikäisten lasten kasvumahdollisuuksista ja -haasteista 

sekä havaita lasten mahdollisia tuentarpeita yleisellä tasolla ja ryhtyä tarvittaviin 

toimenpiteisiin. 

Tukiryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen henkilöstö, erityisopettaja ja lastenneuvolan 

terveydenhoitaja. Tukiryhmä kokoontuu toimintakauden alussa ja kartoittaa yksiköittäin 

lasten tuen tarvetta. Lastenneuvola ja varhaiskasvatus tekevät yhteistyötä mm. lapsen 4-

vuotistarkastusten yhteydessä henkilökunnan täyttäessä lapsen kehityksen ja oppimisen 

kyselylomakkeen. Huoltajat ja henkilökunta saavat neuvolalta toiminnasta palautteen.  

Huoltajien kanssa pidettäviä palavereita pidetään Kristiinankaupungissa vähintään kerran 

vuodessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kielikartoitus laaditaan 5 viikon kuluessa 

varhaiskasvatuksen toiminnan aloittamisesta.  

Henkilökunta arvostaa huoltajien kanssa tapahtuvaa eteiskontaktia ja kohtaa jokaisen lapsen 

aamuisin, kun lapsi tuodaan päivähoitoon.  

Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden 

suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa.  

Teknologiaa hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteistyö voi tukea 

myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen 

toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle.  



27 
 

Huoltajat kutsutaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja esikouluissa 

vanhempainkokouksiin ja koko perheelle tarkoitettuihin juhliin tai tempauksiin muutamia 

kertoja toimintavuoden aikana. Yksiköillä on käytössään Prion päivittäisen toiminnan 

dokumentointiin sekä yhteydenpitoon päivähoitopaikan ja vanhempien välillä.  MUKANA- 

mobiilipalvelua käytetään huoltajien virallisena viestintäkanavana kaikissa yksiköissä 

päivähoitoon kirjautumista varten.  

 

4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja 

toteuttaminen  

 

4.1. Pedagogisen toiminnan viitekehys 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. 

Jonka tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. 

Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön suunnittelema 

toiminta täydentävät toisiaan. 
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Tavoitteellisen ja inklusiivisen toiminnan perustan luovat arvoperusta (luku 2.4), 

oppimiskäsitys (luku 2.5), niihin pohjautuva toimintakulttuuri (luku 3) sekä monipuoliset 

oppimisympäristöt (luku 3.2), yhteistyö (luku 3.3), työtavat (luku 4.3) ja lapsen tuki (luku 5). 

Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät 

merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Lähtökohtana ovat myös 

luvussa 4.5 kuvatut oppimisen alueet. Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä on 

suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen (luvut 4.2 ja 7). Laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet ohjaavat osaltaan toiminnan suunnittelua (luku 2.7). 

 

4.2 Pedagoginen dokumentointi 

Pedagoginen dokumentointi on suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen 

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

vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. 

Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan 

arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.  
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Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen 

kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella 

ja monipuolisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai 

henkilöstön havaintojen, avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään 

ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat 

näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan suunnittelun perusta.  

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan 

yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten 

välisen vuorovaikutuksen luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa 

varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä 

hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, 

menetelmien ja sisältöjen muokkaamisessa jatkuvasti lasten kiinnostusta ja tarpeita 

vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on osa pedagogisen dokumentoinnin 

prosessia. Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lasten kehityksen ja 

oppimisen tuen tarpeiden arvioinnissa.  

 

4.3. Monipuoliset työtavat 

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten 

ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen 

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

kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. 

Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja 

ratkaisemaan ongelmia yhdessä.  

Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia 

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

muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. 

 Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. 

Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä 
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kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin 

oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia 

oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä ja uusia työtapoja hyödynnetään henkilöstön ja 

lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.  

 

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 

tarjota kaikille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, 

oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii, mutta vaikka leikki ei ole lapselle itselleen 

tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. 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 yhdistyvät 

keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen 

haastaminen.  

Henkilöstön tehtävä on turvata leikin edellytykset inklusiivisten periaatteiden mukaisesti, 

ohjata leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus olla 

osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Henkilöstön tulee 

suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea lasten leikin kehittymistä sekä ohjata sitä joko 

leikin ulkopuolelta tai olemalla itse mukana leikissä. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen 

läsnäolo tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 

Henkilöstön tulee havainnoida ja dokumentoida lasten leikkiä. Pitkäkestoiseen leikkiin 

tarvitaan aikaa, rauhaa ja tilaa sekä sopivia ja lasten saatavilla olevia leikkivälineitä ja 

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

pysy paikallaan niille nimetyissä tiloissa.  
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4.5. Oppimisen alueet 

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita 

ja sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia 

kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, 

toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten 

mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti.  

Oppimisen alueet on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi:  

• Kielten rikas maailma  

• Ilmaisun monet muodot  

• Minä ja meidän yhteisömme  

• Tutkin ja toimin ympäristössäni  

• Kasvan, liikun ja kehityn.  

Lasten mielenkiinnon kohteet muodostavat toiminnan ytimen. Oppimisen alueita yhdistelevä 

ja soveltava pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun 

ja tutkimisen. 

 

Kielten rikas maailma  

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä 

kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta 

ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Lasten kielellistä kehitystä tukee 

monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. On tärkeää 

että lapsia kannustetaan ja annetaan myönteistä palautetta heidän kielenkäyttö- ja 

vuorovaikutustaidoistaan. Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä. Otetaan 

huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä.  
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Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kuulluksi tuleminen ja aloitteisiin 

vastaaminen, on tärkeätä. Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-verbaaleihin 

viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia 

kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa.  

Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. 

Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon 

kehittymistä. Erilaisissa tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa 

käytetään kuvia, esineitä ja tukiviittomia.  

Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkaistaan 

puhumaan eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa, mikä edistää heidän 

kykyään käyttää ja ymmärtää puhuttua kieltä. Lasten tulee saada harjoitella kertomista, 

selittämistä ja keskustelemista. Lisäksi eläytyminen, huumorin käyttö sekä hyvien tapojen 

opettelu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja.  

Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen edistävät lasten 

kielellisen muistin ja sanavaraston kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen sekä 

tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja 

opetella uusia käsitteitä asiayhteyksissä.  

Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. 

Henkilöstön tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä 

sekä vähitellen myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Varhaiskasvatuksessa käytetään 

rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. 
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Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. Lasten kertomuksia, 

loruja ja sanallisia viestejä dokumentoidaan.  

 

Ilmaisun monet muodot  

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen, 

käsityöllisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri 

taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus 

ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 

edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä 

valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot 

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

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

kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen 

vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-

alueilla.  

Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan 

mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria. Ilmaisun eri muodot 

tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja innostavalla 

tavalla. Oppimisympäristöjen esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset 

välineet ja materiaalit sekä riittävä ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin 

tutustuttaessa.  

Musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa 

lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja 

ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, 

tasoa, sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen  

toiminnan kautta. Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, 

kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia 

perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään 
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mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen, 

kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemisestä 

yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja 

esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta.  

Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä sekä saada esteettisiä elämyksiä ja 

kokemuksia taiteen äärellä. Lapset harjoittavat kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan ja 

kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Lapset kokeilevat erilaisia kuvan 

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

ja mediaesityksiä tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, 

taideteoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia 

ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.  

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, hienomotorisia taitoja, rakenteiden, 

materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta sekä muotoilua harjoitellaan käsityöllisen toiminnan 

kuten muovailun, leikkaamisen, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla. Käsityöllisen 

toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille kokeilun, tutkimisen, yhteisöllisen 

tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus 

ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä 

erilaisia materiaaleja sekä opetella työskentelyssä tarvittavia käsityön tekniikoita. Lapset 

saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esineitä. Lasten käsityöllisessä toiminnassa 

voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä että paikallisia 

käsityöperinteitä.  

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

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

monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten 

mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. 

Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta, 

toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti 

esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja sirkusta.  
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Minä ja meidän yhteisömme  

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin 

perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia 

tapoja ajatella ja toimia.  

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.  

Katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat 

uskonnot ja muut katsomukset. Lasten kanssa tutustutaan eri uskontoihin ja katsomuksiin. 

Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä 

tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa 

tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella 

katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat.  

Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia 

elämänkysymyksiä. Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin 

perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee 

muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä 

ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten 

mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Menneeseen 

aikaan tutustutaan esimerkiksi perinneleikkien ja musiikin avulla. Lisäksi tarkastellaan lasten 

kasvuympäristöjen moninaisuutta. Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden 

tapahtumiin ja tilanteisiin. Nykyhetkeä tarkastellaan huomioimalla lapsia askarruttavia tai 

kiinnostavia ajankohtaisia asioita ja tulevaisuutta voidaan pohdiskella mielikuvituksen avulla.  
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Lähiyhteisön moninaisuutta tarkastellaan ja sitä kunnioittaen. Tavoitteena on kasvattaa lapsia 

ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia.  

Mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista 

itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median 

tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä 

ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää 

lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen 

huomioon oma ja toisten hyvinvointi.  

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni  

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää 

ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa 

ympäristössä. Ympäristökasvatus ja teknologiakasvatus ovat myös osa varhaiskasvatusta. 

Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat 

lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittämään ajattelua ja oppimista. 

 Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen 

ajattelun avulla. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan. 

Havaintoja ilmaistaan ja tarkastellaan esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien 

avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja 

esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia. Lapsia innostetaan havainnoimaan 

lukumääriä ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin 

taitojensa mukaan. Matemaattisia taitoja kehitetään esimerkiksi lorujen ja riimien sekä 

liikuntaleikkien avulla. 

 Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja muodon hahmottamista. Lasten geometrista 

ajattelua vahvistetaan rakentelun, askartelun ja muovailun avulla. Aikakäsitteet tulevat 

tutuksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla.  

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista 

toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Retket sekä 
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ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta 

lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. 

Eri luontoilmiöitä havainnoidaan useiden aistien avulla ja eri vuodenaikoina ja niistä 

keskustellaan ja niitä tutkitaan. Luonto on myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen 

paikka. Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Samalla lapsia 

ohjataan kiinnittämään huomiota tekojensa vaikutuksiin. On tärkeää huolehtia, siitä, että 

lapset kokevat voivansa omilla teoillaan vaikuttaa kestävään elämäntapaan, mutta ilman, että 

heidän tarvitsee kantaa lapsina liian suurta vastuuta kestävän elämäntavan ylläpitämisestä. 

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja 

kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja 

keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin 

yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Lasten kanssa havainnoidaan ja tutustutaan 

digitaalisiin laitteisiin, sovelluksiin, ja muihin arjen teknologisiin ratkaisuihin sekä niiden 

toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. 

Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri 

materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan 

tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä.  

 

Kasvan, liikun ja kehityn  

Liikkumisen, ruokakasvatuksen, terveyden ja turvallisuuden oppimisen alue tukee erityisesti 

itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista. 

 Tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. 

Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun 

liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen 

omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, 

ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen 

terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Ryhmässä liikkuminen kehittää 

lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. Fyysisen aktiivisuuden 
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tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia innostetaan 

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

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten tasapaino-, liikkumistaitoja ja välineiden 

käsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään eri aisteja sekä erilaisista materiaaleista 

valmistettuja, liikkumaan innostavia välineitä. Lasten tulee saada kokemuksia yksin, parin ja 

ryhmän kanssa liikkumisesta. Lapset saavat kokemuksia erilaisista liikuntaleikeistä, kuten 

perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta.  

Eri vuodenaikoja tulee hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin 

vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. Lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen 

havainnointi on tärkeää. Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä myös omaehtoisen 

liikunnan ja leikin aikana. Huomioidaan liikuntavälineiden turvallisuus.  

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen 

sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen 

ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään 

kiireettömässä ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen 

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

koostumukseen ja makuominaisuuksiin. 

 Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 

asioita. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan 

tuetaan. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden 

merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä 

asioita päivittäisissä tilanteissa. Lasten uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon huomioidaan 

sekä ohjataan kunnioittavasti ikätason mukaisesti. 

Lähiliikenteessä harjoitellaan 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.  
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4.6. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta voidaan 

antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä.  

Henkilöstön, huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä edistetään lasten ja 

perheiden kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lasten mahdollisuutta ilmentää omia 

kulttuuritaustojaan. Kaksi- ja monikielisissä ympäristöissä lapsia rohkaistaan 

vuorovaikutukseen.  

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

Kaksikielisten lasten kielellisen kehityksen sekä identiteettien kehityksen kannalta on tärkeää, 

että molempia kieliä tuetaan ja lapsia kannustetaan niiden käyttöön.  

Romanilasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten myönteistä 

identiteettikehitystä ja tietoisuutta omasta historiastaan ja kulttuuristaan sekä lisätä lasten 

osallisuutta yhteiskunnassa.  

Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus voidaan toteuttaa ryhmässä, joka koostuu 

viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieli voi olla lapsen äidinkieli, 

ensikieli tai toinen kieli. Viittomakieltä käyttävät lapset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai 

kuulevia. Viittomakielisen varhaiskasvatuksen  

tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä antamalla heille 

mahdollisuuden käyttää ja omaksua suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä 

yhteistyössä huoltajien kanssa.  

Varhaiskasvatuksessa voidaan tukea vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä 

kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Monipuolisten 

vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia 

käyttää ja omaksua suomea/ruotsia toisena kielenä. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen 

kulttuuriin ja suomen/ruotsin kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatuksen on tuettava lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja 

menetelmistä. 
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 Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa 

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

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

oman äidinkielen tai omien äidinkielien ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on 

ensisijaisesti perheellä. Tarvittaessa huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään 

tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys.  

 

4.7 Paikallisesti päätettävät asiat 

Kristiinankaupungissa henkilökunta ja lapset dokumentoivat oppimisprosessia sekä 

analogisesti että digitaalisesti. Lapsen oppimisprosessia tehdään näkyväksi kuvaamalla, 

valokuvaamalla sekä keskustelemalla lapsen kanssa. Dokumentointiin kuuluvat myös lapsen 

piirustukset, luominen ja tutkimus.  

Jokainen yksikkö tai osasto laatii syystoimintakauden alussa varhaiskasvatussuunnitelmaan 

perustuvan toimintasuunnitelman. Lasten ja vanhempien osallisuus huomioidaan sen 

laadinnassa. Suunnitelmaa arvioidaan sekä vuoden aikana että kevätkauden lopussa. 

Henkilöstö tekee tiimeissään itsearviointeja sekä kehittää toimintakulttuuria. 

Varhaiskasvatus Kristiinankaupungissa on kaksikielistä. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua 

kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle 

kielten opiskelulle.  

Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien ryhmissä käytetään sekä suomen että ruotsin kieltä. 

Toimintatuokioiden aikana henkilökunta käyttää molempia kieliä vaihtelevasti, käyttäen 

pedagogista menetelmää, kieleilyä.   

Huoltajien toivomuksena saattaa olla, että lapsi saa varhaiskasvatusta sillä kielellä, joka ei ole 

lapsen äidinkieli. Silloin on tärkeää, että huoltajat päättävät ajoissa lapsen tulevasta 

koulukielestä, jotta lapsella on riittävä sanavarasto ja kielelliset valmiudet ennen esikoulun 

alkua. 
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 Jos varhaiskasvatuksen järjestäjä arvioi ettei kielitaito ole riittävän hyvä esikouluopetukseen 

huoltajien anomusta ei tarvitse hyväksyä. Merkki siitä voi esimerkiksi olla että lapselle pitää 

antaa paljon oppimisen tukea. Valinta on huoltajien jos lapsen kielitaito riittää. Opetuskielen 

vaihtamista esikoulussa tai koulussa edellyttää aina huoltajan hakemusta tai suostumusta. 

Päiväkodin erilaisia oppimisympäristöjä ja henkilökunnan vahvuuksia käytetään 

monipuolisesti.  Tietoa Kristiinankaupungin varhaiskasvatustoiminnasta on saatavissa useilla 

kielillä. 

 

5. Lapsen tuki  

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä 

tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty.  Oikea-aikaisella, yksilöllisesti 

kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja 

hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä 

riskiä syrjäytyä.  

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja 

hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Lasta kuullaan lapsen ikä ja kehitys huomioiden. 

Varhaiskasvatuksessa tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä 

yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa 

huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän 

jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen 

kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Lapsen tarvitsema tuki ja 

toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

 

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja vastuut 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä on velvollinen antamaan lapselle hänen tarvitsemaansa tukea 

päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tukea järjestetään 

viivytyksettä. Tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään yleisenä, tehostettuna ja erityisenä 
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tukena inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus 

saada tukea omassa lapsiryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin. Mikäli lapsen tuen tarpeet 

sitä edellyttävät, lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen pienryhmässä tai 

erityisryhmässä.  

Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana sekä lapsen siirtyessä perusopetukseen. 

 

5.1.1 Tuen järjestämisen ja toteuttamisen vastuut 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää tuen järjestämisen käytännöistä, toteuttamisesta, 

toimintatavoista ja arvioinnista päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen 

järjestäjä seuraa ja arvioi annettavan tuen vaikuttavuutta ja riittävyyttä.  

Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää yhteistyörakenteista, vastuista ja toimintatavoista 

liittyen huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. 

Monialaisen yhteistyön osalta päätetään myös työnjako eri toimijoiden kanssa tuen 

järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijoiden tulee osallistua arvioinnin tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi sitä 

edellyttää. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että lapsen oikeus saada varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan palveluja sekä varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiä tulkitsemis- 

ja avustamispalveluja ja apuvälineitä toteutuu. 

Päätöksen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tekee varhaiskasvatuksen 

järjestämisvastuussa oleva kunta. Jos kyseessä on yksityisen palveluntuottajan tuottama 

varhaiskasvatus, päätöksen tekee palveluntuottajan esityksestä varhaiskasvatuksen 

toimipaikan sijaintikunta.  

Jos tukea tarvitseva lapsi osallistuu useamman kuin yhden varhaiskasvatuksen järjestäjän 

varhaiskasvatukseen, on tuki suunniteltava, toteutettava ja arvioitava yhteistyössä. 
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Tuen tarpeen arviointi, tuen antaminen sekä toimintakulttuurin ja toimintatapojen 

kehittäminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa 

mukaan.  

Toimipaikan johtaja vastaa varhaiskasvatuksessa annettavasta laadukkaasta tuesta, sen 

toteutumisesta ja henkilöstön ajantasaisesta osaamisesta lasten tuen tarpeita vastaavalla 

tavalla johtaja huolehtii, että henkilöstö suunnittelee lapsen tuen osana lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunniteltu tuki arvioidaan lapsen tarpeiden mukaan, 

vähintään kerran vuodessa. 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluihin ja opetukseen hänen tuen 

tarpeensa sitä edellyttäessä. Erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, 

tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin tarvittaessa. 

Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/tai ryhmässä toteutettavaa opetusta. 

Tuki voi olla säännöllistä, osa- tai kokoaikaista. Sitä voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena 

tai yhteisopettajuutena lapsen ryhmän opettajan kanssa. Erityisopettajan asiantuntemusta 

hyödynnetään myös henkilöstön ja huoltajien konsultoinnissa. Varhaiskasvatuksen 

opettajaksi ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi kelpoinen henkilö on vastuussa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavasta tuen suunnittelusta ja toteuttamisen arvioinnista.  

Perhepäivähoitaja vastaa ryhmänsä lasten tuen toteuttamisesta. Tuen suunnittelu ja arviointi 

voidaan tehdä yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai erityisopettajan kanssa. 

Lapsen edun sitä edellyttäessä, voidaan yhteistyössä huoltajan kanssa keskustella, että lapsi 

siirtyy päiväkotiin saadakseen tarvitsemaansa tukea. 

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

lasta tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Tämä voi 

myös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että avustaja auttaa muita lapsia, kun varhaiskasvatuksen 

opettaja toimii tukea tarvitsevan lapsen kanssa. Lisäksi opettaja avustaa 

vuorovaikutustilanteessa ja tuo pedagogista sisältöä, joka liittyy lapsen yksilöllisiin 

tavoitteisiin. 
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5.2 Yhteistyö tuen aikana 

 

5.2.1. Lapsen ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön jaettu tieto lapsesta ja hänen tarpeistaan on 

lähtökohta varhaisen ja riittävän tuen antamiseen. Huoltajan kanssa keskustellaan lapsen 

oikeudesta tukeen, tuen järjestämisen keskeisistä periaatteista sekä lapselle annettavasta 

tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu yhteistyöhön 

tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. Lasta kuullaan ja 

hänen mielipiteensä huomioidaan. 

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

henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien 

asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. 

Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia. Lapsen tuen toteuttamisen tavoitteet voidaan 

saavuttaa parhaiten silloin, kun kaikki osapuolet osallistuvat yhteistyöhön. 

Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta. On tärkeää, 

että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen 

kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä. 

 

5.2.2. Monialainen yhteistyö 

Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet 

tulee sopia lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden 

sosiaalitoimen palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai 

edellytetään viranomaisten puuttumista. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti 

huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa salassapitoa ja tietojen 

vaihtoa koskevia säännöksiä. 
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Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen 

ja sairaalan tai muun vastaavan tahon keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan 

varhaiskasvatuksen jatkuvuus lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota 

kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilymiseen.  

Lapsi voi vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. 

Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen 

oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn 

oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen 

liittyvistä päätöksistä ja toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. 

 

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin 

kuuluvat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava 

muuntelu ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten 

toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia. Lapselle määritellään sopivin tuen taso ja 

tuen muodot tuen antamisen periaatteiden mukaisesti, mikäli laadukas pedagogiikka ei vastaa 

lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen tuen muodot tarkoittavat lapsen tarvitsemia 

pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia. Aloite lapsen tuen vahvistamisesta voi 

tulla ryhmän henkilöstöltä, huoltajalta tai muilta asiantuntijoilta. 

Lapsella on oikeus saada tukea sopivalla tuen tasolla heti, kun tuen tarve on havaittu. Lapsen 

tuen saanti ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia tai muuta terveydenhuollon tai 

sosiaalihuollon lausuntoa. Lapsella on myös oikeus tuen palveluihin ja apuvälineisiin tuen 

tarpeen mukaan.   

Tällaisia ovat esimerkiksiliikkumiseen ja muihin fyysisiin toimintoihin liittyvät järjestelyt, kuten 

pyörätuoliliuskat ja kaiteet tai lapsen kommunikaatioon, näköön, kuuloon, liikkumiseen tai 

muuhun fyysiseen tarpeeseen liittyvät apuvälineet, kuten kommunikointia tukevat lelut, 

digitaaliset sovellukset, pelit tai äänikirjat. 
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Tuen tasojen välillä siirrytään joustavasti ja tuen taso arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

Tehostetun tai erityisen tuen edellytyksenä ei ole, että lapsi on ensin saanut muulle tasolle 

kuulunutta tukea. Tehostettua tai erityistä tukea saava lapsi on otettava huomioon päiväkodin 

ja perhepäivähoidon henkilöstön mitoituksessa.  

 

5.3.1. Yleinen tuki 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Yleinen tuki muodostuu 

yksittäisistä tuen muodoista, esimerkiksi yksittäisistä pedagogisista ratkaisuista sekä 

tukitoimista, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen 

tuki on lyhytkestoista ja/tai intensiteetiltään matalampaa verrattuna tehostettuun ja 

erityiseen tukeen. Lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi 

soveltuvia materiaaleja, välineitä, opetusohjelmia tai osa-aikaista erityisopettajan antamaa 

tukea.  

Yleinen tuki ei edellytä hallintopäätöksen antamista, vaan tukea annetaan aina tuen tarpeen 

ilmetessä. Yleinen tuki järjestetään varhaiskasvatuksen opettajan ja muun henkilöstön 

yhteistyössä. Mahdollisista tukipalveluista, kuten tulkitsemis- ja avustamispalveluista ja 

apuvälineistä, tehdään hallinnollinen päätös. 

 

5.3.2. Tehostettu tuki 

Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunniteltuna 

tehostettuna tukena, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki on intensiteetiltään voimakkaampaa ja 

yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Tukea annetaan lyhytkestoisesti tai pidempään jatkuvana 

lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja se aloitetaan heti tuen tarpeen ilmettyä. 

Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee sitä. 

Lapsen tukea tehostetaan tuen suunnittelulla ja toteuttamistapojen lisäämisellä tai niitä 

vahvistamalla. Tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuen 
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muodoista. Oikea-aikaisesti annettu tehostettu tuki ennaltaehkäisee lapsen myöhempää tuen 

tarpeiden moninaistumista. 

Lapsen mahdollista myöhempää diagnoosia tai kuntoutuksen aloittamista ei voida käyttää 

tuen saamisen ehtona. Tehostetun tuen antamisesta tehdään hallintopäätös.  

 

5.3.3. Erityinen tuki 

Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä 

tukena, kun yleinen tuki tai tehostettu tuki ei riitä. Erityistä tukea voidaan antaa vammasta, 

sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta, merkittävästi toimintakykyä alentavasta 

lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tarpeesta johtuen. Erityinen tuki on vahvin 

varhaiskasvatuksessa annettavan tuen taso. Lapsen tuen tarpeen vaatiessa tuki voidaan 

aloittaa suoraan erityisen tuen tasolla. 

Lapsella on oikeus saada erityistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Erityinen tuki muodostuu 

useista tuen muodoista ja tukipalveluista, ja on jatkuvaa ja kokoaikaista. Erityisen tuen 

antamisesta tehdään hallintopäätös. 

 

5.3.4. Tuen muodot 

Tuen eri muotoja käytetään kaikilla tuen tasoilla lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Tuen 

muotoja voi toteuttaa samanaikaisesti heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen 

perustoimintaa. Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen 

yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukitoimet suunnitellaan pedagogisesti niin, että lapsen 

osallisuus, oikeus oppia ja toimia osana vertaisryhmää toteutuvat lapsen edun mukaisesti. 

Lapsen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja.   

Lapsen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapsiryhmän kokoa 

muodostettaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu, tuen tarve ja taso sekä se, että 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa.  
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Pedagogisiin tuen muotoihin lukeutuvat toistuvien toimintojen sekä lapselle selkeän ja 

ennakoitavan päivärytmin luominen. Lapsen tukeen kuuluvat muun muassa sensitiiviset ja 

saavutettavat vuorovaikutus- ja kommunikointitavat. Näitä voivat olla puhetta korvaavat 

kommunikaatiomenetelmät, kuten viittomat, kuvat tai erilaiset teknologiset ratkaisut. Lapsen 

tarpeisiin vastaaminen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä yhteisiä ja johdonmukaisia 

pedagogisten ja erityispedagogisten työtapojen ja menetelmien käyttöä. Pedagogisiin tuen 

muotoihin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu, havainnointi, 

dokumentointi ja arviointi.  

Lapsen yksilöllisistä tarpeista nousevia, erityispedagogisia menetelmiä voidaan suunnitella, 

soveltaa ja toteuttaa joko yhden lapsen, pienen ryhmän tai koko lapsiryhmän yhteisenä 

toimintana. Varhaiskasvatuksen inklusiivisen arvoperustan mukaisesti pedagogisen tuen 

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ensisijaisesti käyttää toimintatapoja, joissa lapsen 

tarvitsema tuki toteutuu osana vertaisryhmää. 

Rakenteellisiin tuen muotoihin kuuluu lapsen tuen tarpeen havaitsemiseen ja sen 

toteuttamiseen liittyvän henkilöstön osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen lisääminen. 

Rakenteellisia tuen muotoja ovat myös ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön 

mitoitukseen ja/tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut sekä niiden muuttaminen lapsen tuen 

tarpeen mukaan. Ryhmän henkilöstörakennetta voidaan vahvistaa esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen erityisopettajalla. Lapsimäärän pienentämisellä muutetaan henkilöstön ja 

lasten suhdelukua siten, että lapsen tukea voidaan suunnitellusti toteuttaa ja 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa. Lisäksi 

varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustamispalvelut, 

apuvälineiden käyttäminen, esteettömyyden huomioiminen sekä pien- tai erityisryhmä voivat 

olla lapsen tarvitsemia rakenteellisia tuen muotoja.  

Hoidollisen tuen muodot tarkoittavat menetelmiä ja toimintatapoja, joilla vastataan lapsen 

tarvitsemaan hoitoon, hoivaan ja avustamiseen. Lapsen terveydenhoidolliset tarpeet 

huomioidaan osana hoidollisen tuen muotoja. Näitä voivat olla esimerkiksi lapsen 

pitkäaikaissairauksien hoitoon, lääkitykseen, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvät 

avustamisen tarpeet ja apuvälineet. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa 
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tehdään yhteistyötä esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjauksen ja konsultaation 

osalta.  

Varhaiskasvatuksen toimipaikoissa arvioidaan aina tapauskohtaisesti, voidaanko lääke- tai 

sairaudenhoito toteuttaa osana lapsiryhmän perustoimintaa. Jokaisen lapsen kohdalla 

tehdään lapsen tilanteen kokonaisarviointi. Lapsen lääke- tai sairaudenhoito ei ole 

riippuvainen varhaiskasvatuslain mukaisesta tuen tasosta, vaan hoitoa annetaan tuen tasosta 

riippumatta lapsen tarpeen mukaan.  

Tuen pedagogisten, rakenteellisten ja hoidollisten toimintatapojen tulee olla lapsen edun ja 

tuen tarpeen mukaisia, ja niissä käytetään paikallista ja tapauskohtaista harkintaa. Esimerkiksi 

lapsen apuvälineiden käyttöä tai avustamista suunniteltaessa tulee ensisijaisesti järjestää 

nämä tukitoimet niin, että lapsi on osa vertaisryhmää. Tärkeää on myös, että lapsi on mukana 

samoissa tiloissa ja tilanteissa muun lapsiryhmän kanssa varhaiskasvatuksessa. 

 

5.4 Lapsen tuen arviointi 

Varhaiskasvatuksessa lapsen tukea arvioidaan kaikilla tuen tasoilla. Lapsen tuen tarvetta sekä 

tuen riittävyyttä ja toteutumista arvioidaan tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään 

kerran vuodessa esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkistamisen yhteydessä 

tai tuen tarpeen tai oppimisympäristön muuttuessa. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin prosessi 

voi alkaa varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemien havaintojen pohjalta. Myös huoltaja, 

lastenneuvolan tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö voi tehdä aloitteen. 

Tuen antamisen kokonaisuutta tarkasteltaessa arvioidaan aina kunkin lapsen kohdalla, mitkä 

ratkaisut parhaiten toteuttavat lapsen etua. Lapsen mielipide ja toivomukset huomioidaan ja 

huoltajan kanssa toimitaan yhteistyössä arvioitaessa tuen tarvetta, tukitoimenpiteitä ja 

toteuttamista. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen arviointiin tarpeen mukaan. 

Sosiaali- ja terveysviranomaiset osallistuvat arvioinnin tekemiseen varhaiskasvatuksen 

järjestäjän pyynnöstä, jos arviointi edellyttää myös muuta kuin varhaiskasvatushenkilöstön 

pedagogista asiantuntemusta tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen ratkaisujen perusteeksi. 
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5.5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana 

Lapsen tarvitsema tuki eli tuen taso, muodot ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät 

vastuut ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja 

arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö ja/tai 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. 

Henkilöstön tehtävänä on tukea huoltajan ja lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja 

arvioinnissa. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa. Lapsen 

mielipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa (luku 1.3). 

Tuen tarvetta ja toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan 

vähintään kerran vuodessa tai tuen tarpeen muuttuessa. Toiminnan tavoitteiden 

saavuttaminen kirjataan ja tavoitteita muutetaan lapsen muuttunutta tuen tarvetta 

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

tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen 

kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta mahdollinen tuki tulee yhteensovittaa 

esiopetuksessa annettavan tuen kanssa ja kirjata lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Ennen tehostetun tai erityisen tuen aloittamista lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

kirjataan mahdollisten aiemmin toteutettujen tukitoimien ja niiden vaikuttavuuden arviointi. 

Arviointi pitää sisällään kuvauksen tukitoimista, niiden vaikuttavuuden arvioinnista ja 

kehittämisestä sekä perustelut siitä, millaisista tuen toimista lapsi hyötyy ja mitkä parhaiten 

toteuttavat yksilöllisesti lapsen etua. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa hyödynnetään tehtäessä hallinnollista päätöstä 

annettavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista. Mikäli lapsen tuen tarvetta 

on arvioitu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa, tulee arviointi huomioida annettaessa 

tehostetun tai erityisen tuen hallinnollista päätöstä tai päätöstä tukipalveluista. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään hallinnollisen päätöksen sisällön mukaisesti. 
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5.6 Päätös tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista  

Lapselle annettavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista on 

varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävä viipymättä hallintopäätös, joka perustuu tuen tarpeen 

arviointiin. Hallintopäätösmenettelyssä noudatetaan hallintolakia. Ennen päätöksen 

tekemistä varhaiskasvatuksen järjestäjän on kuultava lapsen huoltajaa tai muuta laillista 

edustajaa. Myös huoltaja voi hakea tehostettua tai erityistä tukea lapselle. Hallintopäätöksen 

tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta, ja päätös on toistaiseksi 

voimassa. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, koska huoltaja voi hakea siihen muutosta 

valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Hallintopäätös muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen 

tarve muuttuu. 

 Jos lapsen tuesta ei tehdä tehostetun tai erityisen tuen päätöstä, silloin tukipalveluista 

tehdään erillinen hallintopäätös.  

Varhaiskasvatuslain piiriin kuuluvassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen 

hallintopäätöksen tekee palveluntuottajan esityksestä varhaiskasvatuksen toimipaikan 

sijaintikunta. Lapsen saadessa varhaiskasvatusta ostopalveluna hankitussa 

varhaiskasvatuksessa hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva 

kunta. Myös palvelusetelin myöntänyt kunta tekee tukea koskevan hallintopäätöksen. 

Lapsen varhaiskasvatusta voi järjestää useampi kuin yksi varhaiskasvatuksen järjestäjä. Mikäli 

lapsi osallistuu kahden eri kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen esimerkiksi 

vuoroasumistilanteessa, hallintopäätöksen tekevät erikseen molemmat kunnat. Tällöin 

varhaiskasvatuksen järjestäjillä on velvollisuus toimia tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa yhteistyössä lapsen edun mukaisesti. Kukin toimija tekee hallintopäätöksen itse.  

Hallintopäätös tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista on pantava täytäntöön 

heti. Päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Täytäntöönpanolla ennen 

päätöksen lainvoimaa on keskeinen merkitys oikeusturvan kannalta. Päätöksellä ei voida 

päättää lapsen sosiaali- ja terveyspalveluista, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä 

tai vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista. 
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Hallintopäätös muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman tarkistamisen tai muun arvioinnin yhteydessä. 

 

5.7 Paikallisesti päätettävät asiat  

Kristiinankaupungissa henkilökunta yhdessä huoltajien kanssa käyttää Arvio lapsen tuen 

tarpeesta -lomaketta (liite 5) kun tuen tarve ilmenee. Lomake annetaan varhaiskasvatuksen 

erityisopettajalle ja yhdessä sovitaan tuen muodosta lapsen parasta ajatellen. 

Varhaiskasvatuksen johtaja tekee hallintopäätökset tehostetusta tai erityisestä tuesta.  

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa suunnitelman laadinnasta ja henkilökunta ja huoltajat 

sopivat tukitoimenpiteistä. Tarvittaessa suunnitelmaan liittyviin keskusteluihin osallistuvat 

myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lapsen avustaja, terapeutit ja terveyden- tai 

sosiaalihuollon edustajat. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu aina jollakin tavalla 

silloin kun lapsi tarvitsee lisätukea, ohjaa lasta yksilöllisesti tai ryhmässä tai toimii 

henkilöstötiimin konsulttina tai ohjaajana. 

Yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa henkilökunta jatkuvasti havainnoi, kirjaa 

ja arvioi lapsen tuen tarvetta, tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja riittävyyttä. 

 

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan perustuva varhaiskasvatus 

Mikäli Kristiinankaupungissa tarjotaan vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan perustuvaa 

varhaiskasvatuspalvelua, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan 

erityistavoitteista ja arvoista.  Toiminnan tulee noudattaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
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7. Varhaiskasvatustoiminnan arviointi ja kehittäminen 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä 

lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen sekä lapsen tuen toteuttaminen on 

keskeinen arvioinnin kohde. 

 

7.2 Paikallisesti päätettävät asiat 

Kristiinankaupungissa varhaiskasvatuksen järjestäjä arvioi varhaiskasvatussuunnitelmaa ja 

sen toteutumista eri toimintamuodoissa sekä päättää arvioinnissa käytettävistä 

menettelytavoista. Lapsen tuen arviointi sisältyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

Pedagogista toimintaa arvioidaan kerran vuodessa sähköisesti lasten ja vanhempien 

täyttämällä lomakkeella. Sen lisäksi henkilökunta keskustelee mielellään vuoden aikana 

huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimintaan liittyvistä asioista. 

Henkilökunta arvioi oman ja tiimin toiminnan toteutumista asettamiensa tavoitteiden 

pohjalta toimintavuoden lopussa. Arvioinnin keskeisistä kohdista laaditaan yhteenveto ja 

julkaistaan.  

Arvioinnin pohjalta tulee varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen liitteitä tarvittaessa kehittää ja 

muuttaa niin että varhaiskasvatus on hyvää ja laadukasta. Varhaiskasvatuksen johtaja ja 

päiväkodin johtajat vastaavat kehittämistyöstä.  

 


