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1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitel-
mat 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen an-
tama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laa-
ditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa 
erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhais-
kasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta.  
 
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppi-
misen polulla. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elin-
ikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukai-
sesti. Periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertai-
suus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys. In-
klusiivisuus on käsitteenä laaja ja se tulee nähdä kaikkia lapsia koskevana ja varhaiskasvatuksen jär-
jestämiseen liittyvänä periaatteena, arvona ja kokonaisvaltaisena tapana ajatella. Huoltajilla on en-
sisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää 
ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.  
 
1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjes-
tämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuk-
sen toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista 
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedago-
giikka. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen kes-
keisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteis-
työstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. 
 
1.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman 
laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa avointa varhaiskasvatustoimintaa ja kunnan valvo-
maa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatus-
suunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää.  
 
1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmal-
lista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päi-
väkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Myös lapsen mielipide ja toiveet 
tulee selvittää ja huomioida lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessissa. Henkilöstön vastuulla 
on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. On tärkeää, että sekä huoltajan että 
henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä ryhmässä toi-
mimisesta otetaan huomioon. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeä tuntea lapsen osaaminen, vahvuudet, 
kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. Lisäksi laatimisessa otetaan huomioon lapsen kielel-
linen, kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. Suunnitelmaa laadittaessa tai päivitettäessä hyödyn-
netään lapsen mahdollista aiempaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä pedagogista dokumentoin-
tia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan henkilöstön pedagogi-
selle toiminnalle. Ne kuvaavat sitä, miten pedagogisella toiminnalla ja oppimisympäristöillä tuetaan 
lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tavoitteita asetettaessa otetaan huomioon myös huol-
tajan ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden näkemykset lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä, op-
pimisesta ja tuen tarpeista. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on toiminnan suunnittelun ja arvioinnin väline. Lasten varhais-
kasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Lapsen var-
haiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Suunni-
telmaa tarkennetaan lapsen tarpeiden mukaan, vähintään kerran vuodessa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin sisältyy eri vaiheita. Prosessiin osallistuvat lapsen 
opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa. Päi-
väkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuk-
sen opettajaksi kelpoinen henkilö. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdol-
linen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki, sen toteuttaminen sekä tuen vaikuttavuuden ja 
tukitoimien toteutumisen arviointi. Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoi-
toa, laaditaan hänelle terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunni-
telmaan sisältyvät tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, kirjataan 
ne lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa sovi-
taan paikallisesti.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten toimin-
takäytäntöjen vaikutuksia lapsen kehitykseen ja oppimiseen seurataan säännöllisesti. Lapsen var-
haiskasvatussuunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma on kuitenkin tar-
kistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Lapsen tuen tarvetta sekä tuen riittä-
vyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta on arvioitava ja suunnitelmaa päivitettävä aina 
tuen tarpeen muuttuessa. Jos lapsi saa tehostettua tai erityistä tukea, lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelmaa päivitetään hallinnollisen päätöksen sisällön mukaisesti.  

 

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 (luku 5) 
• mahdollinen suunnitelma lääkehoidosta 
• lapsen, henkilöstön ja huoltajan yhdessä sopimat asiat 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat 
• tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan 

seuraavan kerran. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmasta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden to-
teuttamiseen osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan 
ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja toteuttajalle sellaiset tiedot, jotka ovat 
varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen, ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä. Tiedon-
siirron tarkoituksena on lapsen edun mukaisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen. 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskeva säännös koskee myös tilanteita, joissa lapsi siirtyy kun-
nan tai yksityisen palvelun tuottajan järjestämästä varhaiskasvatuksesta toisen kunnan tai palvelun 
tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen tai jossa varhaiskasvatuksesta siirrytään esiopetukseen 
tai perusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. Lapsen varhaiskas-
vatuksen järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 
 
Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä 
on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhais-
kasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yh-
teiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osal-
listumisensa työelämään tai opiskeluun. 
 

 

Iitin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu keväällä 2022 ja se perustuu Opetushallituksen sään-
nökseen (varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022:2a). Suunnitelmaa arvioidaan vuosittain 
huhti-toukokuussa koko henkilöstön yhteisessä palaverissa. Arvioinnin perusteella suunnitelmaa 
muokataan ja kehitetään ennen uuden toimintakauden alkua. Yksityiset palveluntuottajat ovat laa-
tineet oman varhaiskasvatussuunnitelman. 

Ennen varhaiskasvatuksen alkua huoltajat täyttävät lapsesta esitietolomakkeen. Lapsen henkilö-
kohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kirjataan ensimmäisen kerran kahden kuukauden sisällä 
varhaiskasvatuksen alkamisesta. Jatkossa vasukeskustelut huoltajien kanssa käydään vähintään 
kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Jokaiselle lapselle tehdään sähköisesti varhaiskasvatus-
suunnitelma ja pohjana käytetään Opetushallituksen mallilomaketta. 

Iitin varhaiskasvatuksessa on käytössä Wilma, johon on lisätty lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
ja lapsen pedagogisen tuen lomakkeet. 

 Lapsen täyttäessä neljä vuotta, varhaiskasvatuksessa täytetään yhteenvetolomake lapsen kehityk-
sestä neuvolan tarkastusta varten. Lomake käydään läpi huoltajien kanssa ennen neuvolaan toi-
mittamista. 

Huoltajat voivat kommentoida varhaiskasvatussuunnitelmaa ja toteutettua varhaiskasvatusta 
Wilma-viesteillä ja kasvotusten keskustellen.   
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2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 
 
Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin 
kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatus on pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä ja paikal-
lisia tarpeita vastaavina aukioloaikoina. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee 
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen osallis-
tumisesta varhaiskasvatukseen. Esiopetuksessa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua 
varhaiskasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oi-
keus saada tukea, riippumatta varhaiskasvatuksen järjestäjästä. Varhaiskasvatusta järjestetään ja 
kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti, jolloin kaikilla lapsilla on oikeus osallistua yhdessä var-
haiskasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta taustasta riippu-
matta. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, ter-
veyttä 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 monipuo-
lista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympä-
ristö; 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 
lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhden-
vertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa 
yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksel-
lista taustaa; 

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskas-
vatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryh-
mässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunni-
oittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin; 
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapai-

noisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa 
tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 
 

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 
 
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhais-
kasvatustoiminta. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot eroavat toisistaan. Esimerkiksi oppimisym-
päristöt, resurssit, henkilöstön koulutus ja kelpoisuusvaatimukset, henkilöstörakenne, lapsiryhmien 
koko sekä lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku vaihtelevat. Myös tuen antamisen mahdollisuu-
det vaihtelevat. Eri toimintamuotojen ominaispiirteet otetaan huomioon paikallista varhaiskasva-
tussuunnitelmaa laadittaessa ja tavoitteita täsmennetään toimintamuodoittain.  
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Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Päi-
väkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomi-
oon esimerkiksi lapsen ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoi-
tuksenmukaisia ja muodostamisessa noudatetaan henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäis-
kokoon sekä tukeen liittyviä säännöksiä. Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan 
varhaiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien koulutus ja osaaminen on käytössä sekä vastuut, teh-
tävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Päiväkodeilla tulee olla toimin-
nasta vastaava johtaja.  

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja 
erityisopettajien pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toi-
minnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja 
kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, 
sosionomit, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toi-
mintaa yhdessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua 
 
Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatus luo perustaa 
elinikäiselle oppimiselle. Lapsi tuo varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, 
jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltaja ja lapsen väliset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. Hen-
kilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Huoltajan ja henkilöstön välinen yh-
teistyö tuo lapsen elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen ta-
voitteista avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää. Säännöllinen yhteistyö on 
oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mie-
lekkään kokonaisuuden. 
 
Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta 
ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hä-
nen yksilöllinen kehityksensä. Lapsen tunteminen edellyttää mahdollisimman pysyviä vuorovaiku-
tussuhteita henkilöstön ja lasten välillä.  

 

 

 

Iitin kunnan alueella toimii neljä päiväkotia, Vuolenkoskella päiväkoti Nuppula ja Kausalassa päi-
väkodit Pikku-Vieteri, Peltohiiri ja Kanttarelli. Pikku-Vieterin päiväkodissa tarjotaan myös tarvitta-
essa vuorohoitoa. Perhepäivähoitoa on mahdollista saada vain yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka 
toimivat Kausalan alueella. 

Vuolenkosken ja Kausalan varhaiskasvatusyksiköissä lapset pyritään jakamaan ikäryhmittäin. Esi-
opetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada tarvitsemansa varhaiskasvatus siinä yksikössä, jossa 
esiopetus tapahtuu, lukuun ottamatta vuorohoitoa. Ryhmissä työskentelee 1–2 varhaiskasvatuk-
sen opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä tarvittaessa avustaja. Iitin kunnassa on kaksi 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. 

Lapsen vaihtaessa ryhmää, siirtyessä yksiköstä toiseen tai siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiope-
tukseen, pidetään tarvittavat siirtopalaverit. Siirtopalaverin järjestämisestä vastaa sen ryhmän var-
haiskasvatuksen opettaja, josta lapsi siirtyy. Vanhemmat voivat myös halutessaan osallistua kes-
kusteluun. 
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2.4 Arvoperusta 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisi-
jaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon otta-
minen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, inklusiiviset periaatteet ja lasten 
syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöi-
den oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. 
 
Lapsuuden itseisarvo 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuu-
teen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatui-
nen 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 pyrki-
mys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuk-
sessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön 
ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan 
mukaisesti sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia 
tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. 
 
Lapsen oikeudet 
Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmai-
sun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kan-
nustavaan palautteeseen. Lapsilla on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä raken-
taa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien 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 ris-
tiriitoja 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 riip-
pumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu 
moninaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henki-
löstön vuorovaikutuksessa. 
 
Perheiden monimuotoisuus 
Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilai-
siin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo 
edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, 
että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.  
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Terveellinen ja kestävä elämäntapa 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. 
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasva-
tuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kult-
tuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Oppimiskäsitys 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 
lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön 
kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat 
synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonais-
valtaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, 
keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja 
tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liik-
kuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toimin-
nassa. Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa 
ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhais-
kasvatuksessa 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 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsi-
tykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityi-
sesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja am-
mattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja 
oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä 
sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskas-
vatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä henkilöstön yhteistä ym-
märrystä siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. 

Varhaiskasvatus osana koulutuspolkua muokkaa myös koko Suomen perustaa, joten meidän ar-
vomme ovat tulevaisuuden arvoja. Iitin varhaiskasvatuksen toiminta perustuu yhteisille arvoille, 
jotka näkyvät varhaiskasvatusyksiköiden arjessa. Lapsuuden vaaliminen on tärkeä arvo itsessään. 
Jokainen perhe ja lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin on. Perheitä kohdellaan tasapuolisesti ja 
ammattitaidolla.  

Yhdenvertaisuus ja tuen tasapuolisuus vaatii toteutuakseen pysyvän henkilöstön. Työntekijät luo-
vat yhdenvertaisen ilmapiirin kukin oman ammatillisuutensa kautta. Lasten erilaisiin tarpeisiin py-
ritään vastaamaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kuunnellaan lasten toiveita ja mie-
lipiteitä ja toteutetaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Lapsen mielipiteiden ilmaisulle ja huomioi-
miselle luodaan ryhmissä yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Lasten kanssa keskustellaan kaveruu-
desta ja yhteisöllisyydestä. Lapsen aito kohtaaminen, yhteyden luominen, lähellä pitäminen sekä 
turvallisuudentunteen tukeminen ovat keskeisiä asioita Iitin varhaiskasvatuksessa.  
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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 mie-
lipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti 
kestävällä tavalla. 

Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppimiskäsitys. 
Opetuksen tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä itsestään, toi-
sista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lapsia innostetaan ja motivoi-
daan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. 

Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on, 
että lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin ihmi-
siin. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys 
muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.7 Laaja-alainen osaaminen 
 
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen 
muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoit-
taa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Tietojen ja tai-
tojen käyttämiseen vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen 
osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työn-
teko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää 
ja yhdistävää osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja 
yhteisönsä jäseninä. Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laaja-

Iitin varhaiskasvatuksessa toteutetaan pienryhmätoimintaa, jota suunnitellaan tiimeissä lasten pe-
dagogiset tarpeet huomioiden. Myös vuorohoidossa oleville lapsille taataan pedagoginen toiminta 
lasten hoidossa oloaikojen mukaisesti. 

• lapsiryhmän toiminta suunnitellaan tiimeissä 
• pedagoginen vastuu on varhaiskasvatuksen opettajilla 
• suunnittelu pohjautuu henkilöstön ammattitaitoon tuntea lapsen kehitys 
• kartoitukset 3- ja 5- vuotiaille toiminnan suunnittelun tukemiseksi (3-vuotiaalla kielellisen 

kehityksen Kettu-kartoitus ja 5 - vuotiaalla matemaattinen lukukäsitekartoitus) 
• 4-vuotiaiden laaja terveystarkastus (Päijät-Hämeen mallikaavake) ja neuvolan palaute var-

haiskasvatukselle tehdystä 4-vuotiaan tarkastuksesta. Kaavake täytetään varhaiskasvatuk-
sessa ennen lapsen neuvolakäyntiä ja käydään läpi huoltajien kanssa. 

Iitin varhaiskasvatuksen toiminnan painopisteet ovat luonto ja liikunta. Eri yksiköt toteuttavat toi-
mintaa mahdollisuuksien mukaan yhtenäisesti ja huomioita kiinnitetään luontosuhteen ja liikun-
nallisen elämäntavan vahvistamiseen.  
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alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja 
perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. 
 
Ajattelu ja oppiminen 
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa 
ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon han-
kinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luo-
daan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen tai-
toja. 
 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä ko-
rostaa 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 katso-
mustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen 
taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista 
osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. 
 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhais-
kasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata 
heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten 
myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. 
 
Monilukutaito 
Monilukutaitoa tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa 
osallistumisessa. Monilukutaito edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Var-
haiskasvatuksen 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 tai-
toja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla 
muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. 
 
Digitaalinen osaaminen 
Digitaalisuus on osa yhteiskuntaa, jossa lapsi kasvaa. Digitaalista osaamista tarvitaan ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa ja oppimisessa. Digitaalisen osaamisen vah-
vistaminen edistää lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhteis-
työssä kotien kanssa tukea lapsen ymmärrystä digitaalisuudesta.  
 
Osallistuminen ja vaikuttaminen 
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kes-
tävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä 
luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja 
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osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demo-
kratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. 

 

 

 

 

 

3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 
 
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yh-
teisön vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja varhaiskasvatusta johtavien henkilöi-
den tehtävänä on luoda edellytykset toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille varhaiskasva-
tuksen eri toimintamuodoissa ja yksiköissä. Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on inklu-
siivinen varhaiskasvatus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksi-
lönään sekä yhteisön jäsenenä.  
 
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 
• johtamisrakenteista ja -käytännöistä 
• toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Ne tulee myös 
pystyä pedagogisesti perustelemaan. Henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia 
ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka omaksuvat varhaiskasvatusyhteisön arvoja, 
asenteita ja tapoja. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään inkluusion periaatteiden mu-
kaisesti, ja se liittyy kokonaisvaltaisesti pedagogisen toiminnan toteuttamiseen. Inklusiivinen toi-
mintakulttuuri edistää lasten osallisuutta ja oppimista ja vastaa kaikkien lasten erilaisiin tarpeisiin. 
Jokaisella lapsella on oikeus kuulua ryhmään, osallistua yhteiseen toimintaan sekä kasvaa omaan 
potentiaaliinsa vahvuuksien ja myönteisten oppimiskokemusten avulla yhdessä vertaistensa kanssa. 
Lapsille tarjotaan sopivia oppimisen haasteita, ja heille turvataan tarvittava tuki (luku 5). Oppimis-
ympäristöjä arvioidaan ja kehitetään yhdessä lasten kanssa heille sopiviksi. Inklusiivisen varhaiskas-
vatuksen toteuttamisen edellytyksenä on laadukas pedagoginen ja erityispedagoginen osaaminen 
ja toiminta, huolenpito lasten hyvinvoinnista sekä henkilöstön sitoutuminen inkluusion periaattei-
siin. Inklusiivisen toimintakulttuurin toteuttaminen edellyttää inkluusion johtamista, kehittämistä ja 
toteutumisen arviointia. 
 

Iitin varhaiskasvatuksen henkilöstö tiedostaa, että lapsen laaja-alaiset tiedot ja taidot alkavat kart-
tua jo pienestä. Laadukas pedagoginen toiminta huomioidaan perushoidossa, kasvatuksessa, ope-
tuksessa ja jokaisessa kohtaamisessa. Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa alkaa oppimisen 
polku, joka jatkuu läpi elämän. Oppimiselle luodaan edellytykset myönteisellä ja kannustavalla il-
mapiirillä, josta on vastuussa koko henkilökunta. Vertaisryhmä tukee lapsen oppimista ja kehitystä. 
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3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet 
 
Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä arvioidaan ja kehitetään siten, että se tukee 
varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvope-
rustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivot-
tujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. Jat-
kuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vai-
kuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on 
tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. Varhaiskasva-
tusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lap-
sen etua on harkittava yksittäisen lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta tapaus- ja tilanne-
kohtaisesti. Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen kes-
kusteluun. Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä 
toimintakulttuuria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehi-
tetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät 
käytännöissä. Johtaja vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havain-
noidaan ja arvioidaan säännöllisesti. Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämi-
sessä ja arvioinnissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 
Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. 
Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan 
rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa 
arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa 
yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrit-
tämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden koke-
mukset vahvistavat yhteisöä. 

1. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä pidetään aina keskiössä lapsi ja lapsen etu. 
2. Varhaiskasvatuksen yksiköt ja tiimit suunnittelevat toimintaa toimintakauden alussa. Tiimit ja 
yksiköt arvioivat toimintaansa puolivuosittain marraskuun ja huhtikuun lopussa.  
3. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvassa avoimessa vuorovaikutuksessa esihenkilöiden, 
henkilöstön, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kesken pitkin toimintakautta. Toimintakulttuu-
rin arviointi ja kehittämisajatukset käydään yhteisesti läpi toimintakauden lopussa koko varhais-
kasvatuksen henkilöstön kesken.  
4. Henkilöstöllä on säännöllisesti palaverit (varhaiskasvatuksen opettajat/hoitajat), joissa käsitel-
lään mm. ajankohtaisia asioita, pedagogiikkaa sekä vaihdetaan kokemuksia ja käytänteitä. Erik-
seen kokoontuvat myös lääkehoitovastaavat sekä esiopettajat. 
5. Iitin varhaiskasvatuksessa noudatetaan koulutussuunnitelmaa. Jokaiselle ammattiryhmälle 
mahdollistetaan ammatillinen kehittyminen säännöllisten täydennyskoulutusten kautta. 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintata-
poja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja 
leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan il-
maisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille 
annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen 
leikkiin. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuo-
rovaikutus huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat 
yhteistyötä. Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. 
Henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhtei-
sössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen. 
 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa 
toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Las-
ten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden 
kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja 
nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja arviointiin edistää osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä.  
 
Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä 
tekijöistä. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta 
on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. 
Lisäksi tulee pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, suku-
puoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintata-
voissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mu-
kaisesti välittyvät lapsille. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia te-
kemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyp-
pisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvois-
tavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannusta-
valla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä. 
 
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen mo-
ninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, 
uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään 
moninaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja 
katsomuksellista monimuotoisuutta. Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet 
ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehi-
tyksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja 
yhteiskuntaan kuulumisessa. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. Lasten 
kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielen-
käytön tilanteisiin. 
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskas-
vatuksen yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista istu-
mista. Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on 
oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa 
eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunni-
telmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaa-
listen ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan 
tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista 
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Turvallisuuden edistämiseen 
kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista 
ja välineistä huolehtiminen. Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden joh-
tamista sekä turvallisuusasiat hallitsevaa henkilöstöä. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vas-
tuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään välineiden ja ti-
lojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iitin varhaiskasvatuksen toiminnan lähtökohtana on lapsen etu. Jokaista lasta kunnioitetaan ja ar-
vostetaan ainutlaatuisena persoonallisuutena. Lapset tulevat päivittäin yksilöllisesti kohdatuiksi ja 
kuulluiksi. Toiminta on lapsilähtöistä, lapsen ajatuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin tartutaan ja toi-
veita toteutetaan.  

Iitin varhaiskasvatuksessa lapsi osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  
Lapset osallistetaan keskustellen, piirtäen ja haastatellen, huomioiden lasten ikä ja kehitystaso. Li-
säksi järjestetään lasten kokouksia, joissa mm. käsitellään toimintaa, toiveita ja ryhmän asioita. Jos 
lapsella ei ole ymmärrettävää puhekieltä, havainnoidaan lapsen non-verbaalia viestintää. Tällöin 
lapsen mielipiteen selvittämiseksi voidaan käyttää mm. kuvia ja leikkitaulua.  

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen erilaisin 
menetelmin (mm. vanhempainillat, vanhempainryhmä, ryhmäkohtaiset toiveiden kartoitukset sekä 
juhlat ja tapahtumat). Pienten lasten kuulemisessa tärkeäksi voimavaraksi nousee huoltajien osal-
lisuus. He tuntevat oman lapsensa parhaiten ja voivat viestittää henkilökunnalle lapsen kiinnostuk-
sen kohteita.  

Iitin varhaiskasvatuksessa kuunnellaan herkällä korvalla lasten ajatuksia ja poimitaan sieltä ideoita 
toimintaan. Varhaiskasvattajat ovat lasten leikeissä aktiivisesti mukana ja havainnoivat lasten 
leikki- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmän sosiaalisia suhteita. Varhaiskasvattajien tehtävänä on 
vahvistaa ryhmän yhteisöllisyyttä ja yksilön kokemusta ryhmään kuulumisesta ja osallisuudesta. 
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3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 
 
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, inklusiivinen, terveel-
linen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paik-
koja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuo-
rovaikutusta. Oppimisympäristön käsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä 
lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leik-
kiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee 
olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat 
lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leik-
keihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt 
näkyvät oppimisympäristöissä. 
 
Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppi-
misympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja 
tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. Lasten saata-
villa ja käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia, ikätasoisia, pedagogisia ja turvallisia leikki- ja toi-
mintavälineitä, ja niissä on huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. 
Teknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käy-
tetään digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasten omia 
digitaalisia laitteita, leluja ja muita välineitä käytetään varhaiskasvatuksen järjestäjän määrittämällä 
tavalla, ja niiden käytöstä sovitaan huoltajien kanssa. 
 
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä fyysiset että virtuaaliset vierailut esimerkiksi kirjastoon, 
museoon, kulttuuriperintökohteisiin, konsertteihin, teatteriin ja huoltajien työpaikoille rikastavat 
lasten oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen suunnittelu tarjoaa myös luontevan yhteistyö-
mahdollisuuden henkilöstön ja huoltajien välille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

Iitin varhaiskasvatusyksiköt sijaitsevat metsien välittömässä läheisyydessä. Iitin varhaiskasvatuk-
sessa toteutetaan ulkona oppimista, mm. luontomatikkaa sekä luontotaidetta. Luontoa ja päivä-
kodin piha-aluetta hyödynnetään vuodenaikojen tarkkailussa sekä erilaisiin kasvi- ja eläinlajeihin 
tutustumisessa. Ympäristökasvatusta toteutetaan säännöllisesti ja lapsilähtöisesti, hyödyntäen 
myös teknologiaa (mm. luontobongaus, lajikortit, sadut, tietokirjat). Pohditaan kierrätysasioita, 
ympäristönsuojelua ja mistä ruoka tulee. Askarrellaan kierrätysmateriaaleista ja luonnon materi-
aaleja hyödynnetään erilaisissa toimissa. Oppimiseen poimitaan asioita luonnosta lasten mielen-
kiinnonkohteiden mukaan (mm. askarteluihin, loruihin ja laululeikkeihin.)  

Liikunnallisen toiminnan suunnitteluun hyödynnetään liikunnan vuosikelloa. Liikunta on sekä spon-
taania että suunniteltua, ohjattua liikuntaa toteutetaan jumppasaleissa vähintään kerran viikossa. 
Päiväkodin sisätilat mahdollistavat liikunnan myös siirtymissä, ryhmätiloissa on liikuntavälineitä 
vapaassa käytössä ja lapsia kannustetaan liikkumaan. Leikimme liikunnallisia pihaleikkejä ulkoilu-
aikaan lasten ideoiden pohjalta (mm. hiirenhännän ryöstöä, polttopalloa, lajikokeiluja yli ryhmära-
jojen.) Kannustamme liikunnallisiin ulkoleikkeihin ja -peleihin niiden ollessa helposti lasten saata-
villa. Iitissä retkeillään säännöllisesti päiväkotien lähimaastossa (metsään, leikki- ja urheiluken-
tälle). Sään salliessa ulkoliikuntaa toteutetaan päiväkodin pihalla/läheisyydessä, talvisin hiihde-
tään lähimaastossa ja käydään jäähallissa/luistelukentällä.  
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      Kuvio 1. Iitin varhaiskasvatuksen liikunnan vuosikello 2022. 
 
3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 
 
Yhteistyöllä edistetään varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä varhaiskasvatuksen laadukasta pedago-
gista toimintaa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 
järjestäjillä. 
 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yhteistyön ta-
voitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovai-
kutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Yhteistyön merkitys on erityisen tär-
keää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikai-
sissa siirtymissä, lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa esiopetuksen. Yhteisellä keskustelulla 
on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (luku 1.3). Yhteistyön merki-
tys huoltajan kanssa korostuu lapsen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa (luku 5). Luottamuk-
sellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajan ja henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa tilan-
teissa, esimerkiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista. Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus 
osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämi-
seen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa.  Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä hyödynnetään 
tieto- ja viestintäteknologiaa. Yhteistyö voi tukea myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. 
Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja antaa tukea henkilöstön työlle. 
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Yhteistyö eri tahojen kanssa 
Yhteistyön tavoitteena on varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja kehittämi-
nen. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialai-
sessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. Yksityisen palveluntuottajan on tarpeen 
mukaan toimittava monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan 
kaikkia niitä alueellisia ja paikallisia toimijoita, joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä 
yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi muusta opetuksesta, liikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista vas-
taavien tahojen ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuoli-
suutta ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on luotta-
muksellinen, kunnioittava ja avoin vuorovaikutussuhde. Tätä tukee myös vanhempainryhmän toi-
minta ja kokoontumisissa on aina mukana myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä ainakin muutamia 
kertoja toimikaudessa. Luottamuksellinen yhteistyösuhde mahdollistaa puheeksi ottamisen varhai-
sessa vaiheessa ja varhaisen tuen järjestämisen lapselle. Toiminnan keskiössä on aina lapsi. 

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen perhe voi tulla tutustumaan lapsen ryhmään (kerran tai tar-
peelliseksi kokemansa määrän). Tutustumiskäyntiin varataan riittävästi aikaa. Huoltajat voivat ker-
toa lapsestaan sekä toiveistaan koskien varhaiskasvatusta ja heille annetaan mahdollisuus saada 
tietoa yksikön toimintatavoista ja käytänteistä.   

 

Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä (VAKE) jatkaa toimintaansa. VAKE-ryhmään kuuluvat var-
haiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatusyksiköiden esihenkilöt ja varaesihenkilöt sekä sivistystoi-
menjohtaja pyydettäessä. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen kehittäminen, arviointi ja tulevaisuu-
den ennakointi esim. lakimuutoksiin tai järjestelyihin liittyen. Lapsiryhmissä työskentelevät varaesi-
henkilöt tuovat VAKE-ryhmään henkilöstön näkemyksiä ja kehittämisideoita. 

Iitin varhaiskasvatuksessa aloittaa syksyllä 2022 moniammatillinen lapsen tuen -työryhmä, jonka 
koolle kutsujana toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat (VEO:t). Työryhmään kuuluvat VEO:t, 
neuvolan työntekijä, varhaiskasvatuksen opettajia tarpeen mukaan sekä esihenkilö(t).  

Iitin seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä osallistumalla seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin 
ja tapahtumiin. Ruokakasvatusryhmä kokoontuu säännöllisesti suunnitellen lasten ruokailuun ja 
ruokakasvatukseen liittyvien tavoitteiden toteutumista sekä yhteistyötä. Myös ruokakasvatuksessa 
pyritään lisäämään lasten osallisuutta ja keräämällä palautetta myös lapsilta. Lasten ruokailutilan-
teessa ruokapalvelun ja varhaiskasvatuksen työntekijät yhteistyössä välittävät tietoa ruoasta, ruo-
kailun tapakulttuurista ja lisäävät lasten tietoutta terveellisistä ruokailusuosituksista. Ryhmässä on 
myös muita sivistyspalvelujen toimijoita. 
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4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 
 
 
4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys 
 
Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoit-
teena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (kuvio 1). Pedagoginen 
toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Las-
ten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön suunnittelema toiminta 
täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja 
hoidon kokonaisuuden. 
 

       

      Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys. 
 

4.2 Pedagoginen dokumentointi 
 
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja ke-
hittämisen 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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Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä 
lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaiku-
tuksen luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsiläh-
töisesti. Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapo-
jen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuvassa muokkaa-
misessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on osa pe-
dagogisen dokumentoinnin prosessia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iitin varhaiskasvatuksessa pedagogista dokumentointia toteutetaan säännöllisesti pedagogisen 
toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Pedagogisen dokumentoinnin avulla tehdään varhaiskas-
vatuksen pedagoginen toiminta näkyväksi. Tavoitteena on yhdessä lasten, huoltajien ja henkilö-
kunnan kanssa seurata lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä sekä edelleen vahvistaa kasvattajien 
havainnointia, varhaiskasvatuksen suunnittelua ja arviointia sekä lasten osallisuutta. Pedagogi-
sessa dokumentoinnissa huomioidaan tietosuojaan liittyvät näkökohdat huolellisesti. Pedagogista 
dokumentointia toteutetaan Iitin varhaiskasvatuksessa seuraavasti kolmella tasolla (kuvaus sisäl-
tää esimerkkejä toteuttamistavoista): 

Lapsen taso: 
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/esiopetussuunnitelma 
• Varhaiskasvatuksen yhteenveto 4-vuotiaan neuvolatarkastusta varten (Päijät-Hämeen lo-

make) 
• Kasvun kansio (piirrokset, valokuvat)  
• Kettutesti: tehdään varhaiskasvatuksessa (kopio neuvolaan, mikäli huoli herää, tieto kirja-

taan 3 - vuotiaan vasuun) 
• 5-vuotisarviointi (lukukäsitetesti, tieto vasuun) 

Henkilöstön taso: 
• Yhteistyötahojen käynnit ryhmässä  
• Varhaisen tuen järjestäminen (varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio tiimille) 
• Erilaiset arviot/lausuntopyynnöt esim. tutkimusjaksoa varten (toimintaterapia, psykologi, 

puheterapeutti, lääkäri) 
• Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
• Ryhmän oma arviointi ja seuranta järjestelmällisesti (kaikissa ryhmissä) 
• Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) kommentointi (mitä teimme, miksi teimme ja 

miten lapsi toimi) yksilö- tai pienryhmätoiminnasta 
• Ryhmävasu 

Huoltajien taso: 
• Aloituslomake ennen varhaiskasvatuksen aloittamista 
• Lapsihaastattelu ennen vasukeskustelua 
• Kuukausitiedote ryhmän toiminnasta 
• Kasvun kansio 
• Pedagogisen toiminnan näkyvyys ryhmätiloissa  
• Pedagoginen arvio: neuvottelu vanhempien kanssa (laaditaan muistio; osallistujat, aiheet, 

sopimukset) 
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4.3 Monipuoliset työtavat 
 
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, 
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistä-
vät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen 
ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Digitaalisia väli-
neitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppi-
misen väline että opettelun kohde. Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien 
edellytystensä mukaisesti. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko 
kehollaan sekä kokeilla erilaisia työtapoja. 
 
 
4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 
 
Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota kai-
kille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvin-
vointia. Leikissä lapsi oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan 
tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliai-
suutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin. 
 
Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää. Leikkies-
sään lapset ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat sosiaa-
lisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset rakentavat käsitystä it-
sestään ja muista ihmisistä. Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät että luovat uutta ja muuntavat nä-
kemäänsä. Samalla he mallintavat ja testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mielikuvitus mahdollistaa 
sen, että lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja ja ideoita, joita he muuten eivät voisi toteuttaa. Leik-
kiessään lapset voivat käsitellä itselleen vaikeita kokemuksia. Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää 
ja erehtyä.  

 
Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen ja omien 
taitojen haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja kokemusten karttuessa. Henkilöstön ja las-
ten sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus luovat perustan ajattelun ja kielen kehitykselle sekä ke-
hittyville leikkitaidoille. Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Pedagogisessa toiminnassa 
voidaan leikin juonen kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi draa-
maa, improvisaatiota tai satuja. Henkilöstön tulee tiedostaa keskittyneen tutkimisen, spontaanin 
luovan ilmaisun sekä vauhdikkaiden liikunta- ja peuhausleikkien merkitys lasten hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstön tehtävä on turvata leikin edellytykset inklusiivisten periaatteiden mukai-
sesti, ohjata leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus olla 
osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
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     Kuvio 3. Kasvattajan rooleja leikissä. 
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4.5 Oppimisen alueet 
 
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisäl-
töjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttami-
sessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alu-
eista. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan 
niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukai-
sesti. Oppimisen alueita yhdistelevä ja soveltava pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja il-
miöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen. Lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymykset ovat 
toiminnan keskeinen lähtökohta.  
 

Kielten rikas maailma 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten 
identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta 
kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon 
kehittymiseen. Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun eri-
laisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii 
tietoa. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan jokaisen lapsen opetuskielen taitojen kehittymistä. Kasvatuksessa ja 
opetuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä, ja että he 
voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuk-
sessa vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta 
tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten 
kielellisten identiteettien kehittymistä. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia var-
haiskasvatuksessa käsitellään luvussa 4.6. 
 
Kielen oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, että saman ikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa 
kielen kehityksen eri osa-alueilla. Kielelliset identiteetit kehittyvät, kun lapsia ohjataan ja tuetaan 
kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisillä osa-alueilla. 
 
 

Kuvio 4. Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa. 
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Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että 
heidän aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-
verbaaleihin viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lap-
sia kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa. 
 
Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmu-
kainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. 
Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käyte-
tään kuvia, esineitä ja tukiviittomia. 
 
Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkaistaan puhu-
maan eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Tämä auttaa lapsia käyttämään ja ym-
märtämään puhuttua kieltä. Lasten kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota myös äänensävyihin ja 
äänenpainoihin. 
 
Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilan-
teissa. Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan ker-
tomista, selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, huumorin käyttö sekä hyvien ta-
pojen opettelu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Tutustuminen erilaisiin teksteihin tukee kie-
len käyttötaitojen kehittymistä ja auttaa lapsia havaitsemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 
 
Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa laaje-
nee. Henkilöstön tehtävä on tukea tietoisesti tätä kehitystä. Kielellisen muistin kehittymistä tukevat 
esimerkiksi lorujen ja laululeikkien käyttö. Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien sanojen 
käyttäminen edistävät lasten kielellisen muistin ja sanavarannon kehittymistä. Kiireetön keskustelu 
ja lukeminen sekä tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merki-
tyksiä ja opetella uusia käsitteitä asiayhteyksissä. 
 
Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Henkilöstön 
tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös 
lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen avulla suunnataan lasten 
huomiota sanojen merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja ääntei-
siin. Lapsia rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan leikillisesti. 
 
Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuo-
lisesti lastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. 
Lasten kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä dokumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhais-
kasvatuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia 
viestejä sekä tekstejä. 
 

 

 

 

 

 

Suurin osa lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta tapahtuu arjen tilanteissa, 
erilaisissa toiminnoissa ja leikeissä toisten lasten kanssa. Kirjallisuuteen tutustutaan esimerkiksi 
päiväunitilanteissa sekä erillisinä satuhetkinä läsnä olevan varhaiskasvattajan lukemana. Varhais-
kasvattajien tehtävänä on tarjota monipuolista ja kuvailevaa, puhdasta kieltä. Mitä nuorempi lapsi, 
sitä tärkeämpää on arjen sanoittaminen. 
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Ilmaisun monet muodot 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen, käsityölli-
sen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kult-
tuuriperintöön. 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 maa-
ilmaa. 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 tutustu-
minen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-
alueilla. Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mah-
dollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja muuta kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin 
liittyvät kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapset 
oppivat ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa. 
 
Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja 
innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja 
luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia 
työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympä-
ristöjen esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä 
ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutustuttaessa. 
 
Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja oppimisen 
prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumen-
tointi. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille luoville prosesseille annetaan 
riittävästi aikaa ja tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntä-
minen rikastuttaa taidekasvatusta. 
 
Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia 
sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntele-
miseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, 
tasoa, sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kans-
saan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin 
mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia roh-
kaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esi-
merkiksi kertoen, kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin teke-
misestä yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilan-
teiden tuomasta onnistumisen ilosta. 
 
Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä sekä saada 
esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. Lapset harjoittavat kuvallista ajatteluaan, ha-
vainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehi-
tetään moniaistisesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lapset kokeilevat erilai-
sia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakenta-
malla ja mediaesityksiä tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, taide-
teoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan 
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tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huo-
miota esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättä-
miin tunteisiin. 
 
Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, hienomotorisia taitoja, rakenteiden, materiaalien ja 
tekniikoiden tuntemusta sekä muotoilua harjoitellaan lapsille soveltuvien käsityön teknisen työn ja 
tekstiilityön työtapojen avulla. Näitä työtapoja voivat olla esimerkiksi muovailu, leikkaaminen, nau-
laaminen, sahaaminen ja ompelu. Käsityöllisen 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 kanssa voidaan tarkastella ja hyödyn-
tää sekä lasten taustoihin liittyviä että paikallisia käsityöperinteitä. 
  
Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin kei-
noin. Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kie-
lelliseen 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 proses-
sista. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teat-
terin eri muotoja, tanssia ja sirkusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minä ja meidän yhteisömme 
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perin-
teiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella 
ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön moni-
muotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten, 
lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toimin-
nassa voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, 
erilaisia mediasisältöjä sekä vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän 
yhteisömme -oppimisen alue tukee erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen 
ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista (luku 2.7). 
 
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. 

Iitin varhaiskasvatuksessa järjestetään yhteisiä lauluhetkiä yksiköittäin. Valtakunnallisiin juhlapäi-
viin tai erilaisiin toiminnan sisältämiin teemoihin liittyen päiväkodeissa järjestetään esityksiä ja pie-
nimuotoisia näytelmiä varhaiskasvattajien esittäminä tai lasten kanssa yhdessä. Esityksiin voidaan 
kutsua myös yksikön toiset ryhmät tai toinen päiväkoti. Kunta tarjoaa varhaiskasvatuksen lapsille 
satunnaisesti retkiä teatteriin, lasten konsertteja tai teatterinäytöksiä esimerkiksi Ravilin-
nassa/Vuolenkoski Areenalla tai yksikköihin kutsuttuna. Varhaiskasvatusryhmät voivat vierailla kir-
jaston tarjoamissa erilaisissa näyttelyissä sekä osallistua kirjaston tarjoamille lasten satutunneille. 
Kirjastoauto vierailee päiväkodeilla säännöllisesti. 
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Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä 
läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Lasten kanssa voidaan tarkastella myös laajemmin us-
kontoja ja katsomuksia. Vastaavasti tarkastellaan uskonnottomuutta. Tavoitteena on edistää keski-
näistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katso-
muksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin 
liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liit-
tyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ih-
mettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. Kat-
somuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja 
arvoja kuullen ja kunnioittaen.  
 
Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiin-
toa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten kas-
vuympäristöjen moninaisuutta. Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtu-
miin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jä-
senet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän 
omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhem-
pien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla. 
 
Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankoh-
taisia asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tar-
kastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus. Tavoit-
teena on kasvattaa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia. Mennei-
syyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa suo-
tuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuoden-
ajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi raken-
taa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta. 
 
Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivi-
sesti 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 me-
diakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten 
hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa 
leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilökunta toimii varhaiskasvatuksen arjessa esimerkkinä eettisessä ajattelussa ja erilaisuuden hy-
väksymisessä. Omalla toiminnalla mallinnetaan lapsille ystävyyttä, miten kohtelemme läheisiä sekä 
ympäristöä ja suvaitsemme erilaisuutta. 

• Pohditaan ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita sekä oikean ja väärän erottamista 
• Suunnataan lasten mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentami-

seen 
• Kasvatetaan lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia 
• Tarkastellaan mm. ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuutta 
• Harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä 
• Toimintavuosittain Iitin varhaiskasvatuksessa järjestetään yksiköittäin yhteinen tapahtuma 

(juhla, liikunta, toiminnallinen tms.) joko lapsille tai perheille 
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Tutkin ja toimin ympäristössäni 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympä-
ristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhais-
kasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautu-
mista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakas-
vatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat 
lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten ke-
hittyvä taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa. 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajatte-
lunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnol-
lisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilan-
teissa ja lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja muutoksiin. Lapsia innostetaan pohti-
maan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi 
kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla 
ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. 
Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja 
päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä. 
 
Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leik-
kiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä 
ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mu-
kaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla. Lasten 
kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikunta-
leikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla. Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hah-
mottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten 
geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun 
ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. 
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista 
ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulot-
tuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. 
Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä. 
 
Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa var-
haiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäris-
töstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuo-
denaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsit-
teiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tunte-
musta. Lasten kanssa opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös 
esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka. 
 
Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edistetään 
kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytän-
nön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruo-
kailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kier-
rätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään 
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huomiota tekojen vaikutuksiin. On tärkeä huolehtia siitä, että lapset kokevat voivansa omilla teoil-
laan 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 työ-
tapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia rat-
kaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään 
päätelmiä. 
 
Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan digitaalisiin laittei-
siin ja sovelluksiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden tur-
valliseen käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi raken-
nellen eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan te-
kemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten oma-
kohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaan-
saamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja 
ja muita arjen teknologisia ratkaisuja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemaattisen ajattelun tukeminen alkaa arjen matematiikkana toiminnassa ja puheessa kiinnit-
tämällä huomiota mm. lukumääriin ja numeroihin. Laskemme muun muassa aamupiirissä lapsi-
määriä, seuraamme ajan ja vuoden kulkua, lelut siivoamme lajitellen oikeisiin laatikoihin yms. Iitin 
varhaiskasvatusryhmissä on näkyvillä numeromerkit ja määrät konkretisoituina. Iitin kunnassa on 
käytössä Nalle matikka -materiaali. Olennaista matemaattisten taitojen harjoittelussa on toisto ja 
opittujen asioiden vahvistaminen. Tarjoamme oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajat-
telun eri vaiheissa oleville lapsille. 

Kannustamme lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan ohjaamalla havainnoimaan 
ympäristönteknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Rohkaisemme lapsia tekemään kysy-
myksiä, etsimään vastauksia ja tekemään päätelmiä. 
 
Kaikissa yksiköissämme on luonto lähellä ja ryhmät retkeilevät ja liikkuvat luonnossa ja lähiympä-
ristössä säännöllisesti. Vuoden kiertoa seurataan ja muutoksiin kiinnitetään huomiota. Luonnon 
kunnioittamista tuetaan ja ohjataan arjen tilanteissa esimerkiksi opettamalla, ettei kasveja tur-
haan revitä, ei roskata luontoa ja että hyönteistenkin olemassaololla on merkitys. Metsässä pysäh-
dytään luonnon äärelle, kuunnellen, haistellen ja esim. kiviä tai käpyjä keräillen. Lapsille konkreti-
soidaan esim. roskaamista tutkimalla, minkälainen roska maatuu ja mille roskalle ei luonnossa ta-
pahdu mitään. Tapahtumien havainnoinnissa, konkretisoinnissa ja muistiin palauttamisessa käyte-
tään apuna kuvadokumentointia. 
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Kasvan, liikun ja kehityn 
Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, tervey-
teen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten ter-
veyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huol-
tajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liitty-
vää laaja-alaista osaamista. 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan lii-
kunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Oh-
jatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen 
omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, lapsi-
lähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle 
kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja 
kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä 
ohjattua liikuntaa. Ryhmässä liikkuminen kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja 
itsesäätelytaitoja. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyössä huolta-
jien kanssa lapsia innostetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa 
olosuhteissa. 
 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia pe-
rustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään eri 
aisteja sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan innostavia välineitä. Lasten liikkumi-
sen tulee vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada ko-
kemuksia yksin, parin ja ryhmän kanssa liikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuk-
sia erilaisista liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta. Eri 
vuodenaikoja tulee hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuoden-
ajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. 
 
Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja 
motoriselle oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on 
tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt 
niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden tulee 
olla lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Varhaiskasvatuksessa huomi-
oidaan liikuntavälineiden turvallisuus. 
 
Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tu-
kea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja mo-
nipuoliseen, 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 makuominaisuuk-
siin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. 
 
Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asi-
oita. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan. 
Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoin-
nille ja terveydelle. Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. 
Näitä voivat olla muun muassa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Lasten 
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ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti. Varhaiskasvatuksessa 
harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Ta-
voitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä 
toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iitin varhaiskasvatuksessa rohkaisemme lapsia liikkumaan ja vältämme turhia lapsen liikkumista 
rajoittavia kieltoja. Vapaassa liikkumisessa aikuinen on läsnä, huomioidaan lasten taitotaso ja ti-
lanteen turvallisuus. Jokaisessa ryhmässä on vähintään viikoittain ohjattu liikuntatuokio tai käve-
lyretki. Varhaiskasvatus voi käyttää kunnan muita kouluilta vapaaksi jääviä liikuntatiloja (esim. Ra-
vilinna, Vuolenkoski Areena, jäähalli). Lasten liikuntataitoja havainnoidaan jatkuvasti, jotta lasten 
yksilöllisiä taitoja pystytään tukemaan ja harjaannuttamaan. Aikuisten osallistuminen lisää lasten 
liikkumista.  Loruja, musiikkia ja kuvallista ilmaisua käytetään tukena liikunnassa ja kehon hahmo-
tuksessa. Liikuntaa käytetään kaikissa oppimisen alueissa oppimisen tukena. 

Iitin varhaiskasvatuksessa kannustetaan ruoan maistamiseen hyvin pienillä annoksilla. Leipä kuu-
luu aterialle, näkkileipää tulee olla tarjolla joka aterialla. Ruokailutilanteissa pyritään kiireettömyy-
teen. Pikku-Vieterin päiväkodissa ruokailut tapahtuvat ruokasalissa porrastetusti lukuun ottamatta 
pienten ryhmiä, jotka ruokailevat omissa ryhmätiloissa. Ksylitolipastillit vanhemmat tuovat kotoa 
ja niitä tarjotaan jokaisen aterian jälkeen. 

Liikenneturvallisuutta harjoitellaan lähiympäristössä retkillä. Käytämme turvallisuuskasvatuksessa 
apuna myös satu- ja toimintatuokioita. Hyödynnämme vuosittain Liikenneturvan teemaviikkoja ja 
materiaalia liikennekasvatuksessa. Huolehdimme asennekasvatuksesta varhaiskasvatusikäisillä ai-
kuisen hyvällä esimerkillä. Myös vanhempainilloissa tuomme esille liikenneturvallisuusasioita. Jo-
kainen lapsiryhmä käsittelee aihetta ryhmälleen sopivalla tavalla. 

Kädet pestään aina päiväkotiin tullessa vanhemman ohjauksessa, vessakäyntien jälkeen sekä päi-
vän aikana ennen aterioita, sekä aina tarvittaessa. Epidemioiden aikana käsien pesua tehostetaan. 
Päivälepo kuuluu päiväkotipäivään. Jokainen lapsi lepää omassa vuoteessaan kuunnellen satua, 
rauhallista musiikkia tai nukkuen. Lapsen hermosto ja oppiminen tarvitsevat tauon päivän toimin-
toihin. 
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4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan 
koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuri-
set taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritie-
toisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuk-
sen kokonaisuutta. 
 
Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä 
kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Huoltajille kerrotaan suomalaisen var-
haiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. Huoltajien kanssa keskustellaan per-
heen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista, monikielisten ja -kulttuuristen identiteettien muo-
dostumisesta sekä äidinkielen tai -kielten kehityksen vaiheista ja merkityksestä. Varhaiskasvatus tu-
kee lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 

 

 

 

TURVATAITO JA KEHOITSETUNTO 
 

• Kehossa on nimet joka paikalle ja asenne kehon kaikkia osia kohtaan on hyväksyvä. 
• Myönteinen suhtautuminen lapsen kysymyksiin kehosta ja seksuaalisuudesta. 
• Lasten tunteiden ja kehon kokemusten sanoittaminen ja hyväksyminen nähdään tärkeänä. 
• Lapsen annetaan leikkiä, tutkia ja ilmaista itseään sukupuolistereotypioiden häntä rajoitta-

matta. 
• Huolehditaan siitä, että lapsi uskaltaa kääntyä kaikissa kysymyksissä ja ongelmissa aikuisen 

puoleen. 
• Sovitaan ja suunnitellaan, miten vastataan lasta kiinnostaviin (esim. raskauteen, sen alka-

miseen ja synnytykseen liittyviin) kysymyksiin. 
• Yksityisyyttä opetetaan hyvien tapojen mukaisesti ja jokaiselle kuuluvien oikeuksien näkö-

kulmasta. 
• Lapselle opetetaan turvataitoja ja annetaan tietoa hänen oikeudestaan olla turvassa ja sa-

noa ”ei”. 
 

Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä suunnitelmallisen ennaltaeh-
käisemisen sekä välittömän puuttumisen avulla. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tu-
kea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaa-
listen ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Jokaisen lapsiryhmässä 
työskentelevän (myös määräaikainen henkilöstö, opiskelijat) tulee välittömästi puuttua havaitse-
maansa kiusaamiseen, häirintään tai toista loukkaavaan toimintaan ja ilmoittaa siitä varhaiskas-
vatusryhmän henkilöstölle. Iitin varhaiskasvatuksessa kiusaamista ennaltaehkäistään ja siihen puu-
tutaan. 

 

 



33 
 

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 ehkäis-
tään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.  
 
Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvoin-
tiin liittyvät tarpeet. Lasta kuullaan lapsen ikä ja kehitys huomioiden. Varhaiskasvatuksessa tuki ra-
kentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liitty-
vistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväk-
sytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdolli-
suuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Lapsen tar-
vitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhais-
kasvatussuunnitelmaan. 
 
5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja vastuut 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä on velvollinen antamaan lapselle hänen tarvitsemaansa tukea päivä-
kodissa tai perhepäivähoidossa. Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tukea järjestetään viivytyksettä. 
Tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena inklusiivisten pe-
riaatteiden mukaisesti. Jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus saada tukea omassa lapsiryh-
mässään erilaisin joustavin järjestelyin. Mikäli lapsen tuen tarpeet sitä edellyttävät, lapsella on oi-
keus osallistua varhaiskasvatukseen pienryhmässä tai erityisryhmässä. Lapsen kannalta on tärkeää, 
että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana sekä lap-
sen siirtyessä perusopetukseen. 
 
Tuen järjestämisen ja toteuttamisen vastuut 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää tuen järjestämisen käytännöistä, toteuttamisesta, toiminta-
tavoista 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 teke-
miseen, jos tuen tarpeen arviointi sitä edellyttää. Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
lapsen oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja sekä varhaiskasvatukseen osallis-
tumisen edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamispalveluja ja apuvälineitä toteutuu. 

Päätöksen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tekee varhaiskasvatuksen järjestä-
misvastuussa oleva kunta. Jos kyseessä on yksityisen palveluntuottajan tuottama varhaiskasvatus, 
päätöksen tekee palveluntuottajan esityksestä varhaiskasvatuksen toimipaikan sijaintikunta. Jos tu-
kea tarvitseva lapsi osallistuu useamman kuin yhden varhaiskasvatuksen järjestäjän varhaiskasva-
tukseen, on tuki suunniteltava, toteutettava ja arvioitava yhteistyössä. Tuen tarpeen arviointi, tuen 
antaminen sekä toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen kuuluvat koko henkilöstölle 
heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan.  
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Toimipaikan johtaja vastaa varhaiskasvatuksessa annettavasta laadukkaasta tuesta, sen toteutumi-
sesta ja henkilöstön ajantasaisesta osaamisesta lasten tuen tarpeita vastaavalla tavalla. Johtaja huo-
lehtii, että henkilöstö suunnittelee lapsen tuen osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunni-
teltu tuki arvioidaan lapsen tarpeiden mukaan, vähintään kerran vuodessa. 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluihin ja opetukseen hänen tuen tar-
peensa sitä edellyttäessä. Erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja nii-
den toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin tarvittaessa. Erityisopettajan antama tuki voi olla lap-
sikohtaista 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 konsultoin-
nissa. Varhaiskasvatuksen opettajaksi ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi kelpoinen henkilö 
on vastuussa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavasta tuen suunnittelusta ja toteuttami-
sen arvioinnista.  

Perhepäivähoitaja vastaa ryhmänsä lasten tuen toteuttamisesta. Tuen suunnittelu ja arviointi voi-
daan 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 toi-
mintaan. Tämä voi myös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että avustaja auttaa muita lapsia, kun varhais-
kasvatuksen opettajan toimii tukea tarvitsevan lapsen kanssa ja tuo vuorovaikutustilanteeseen lap-
sen yksilöllisiin tavoitteisiin liittyviä pedagogisia sisältöjä.   
 
5.2 Yhteistyö tuen aikana 
 
Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tar-
peidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa sekä tarvitsemaansa tukea. Lapsen tuki edellyttää 
toimivia paikallisia yhteistyörakenteita ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämistä. 
 

Lapsen ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö 
Huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön jaettu tieto lapsesta ja hänen tarpeistaan on lähtö-
kohta varhaisen ja riittävän tuen antamiseen. Huoltajan kanssa keskustellaan lapsen oikeudesta tu-
keen, tuen järjestämisen keskeisistä periaatteista sekä lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteut-
tamisen muodoista. Lapsi osallistuu yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaihee-
seensa sopivalla tavalla. Lasta kuullaan ja hänen mielipiteensä huomioidaan. 
 
Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai hen-
kilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden kä-
sittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Tarvittaessa keskuste-
luissa 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. 
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Monialainen yhteistyö 
Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee so-
pia 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. Yhteis-
työtä tehtäessä tulee noudattaa salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä. 
 
Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja sai-
raalan tai muun vastaavan tahon keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatku-
vuus lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten ih-
missuhteiden 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 oppi-
velvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä pää-
töksistä ja toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 
 

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoin-
nille. Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin kuulu-
vat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja oppi-
misympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen 
tukevat kaikkia lapsia. Lapselle määritellään sopivin tuen taso ja tuen muodot tuen antamisen peri-
aatteiden mukaisesti, mikäli laadukas pedagogiikka ei vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Varhais-
kasvatuksen 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 lausun-
toa. Lapsella on myös oikeus tuen palveluihin ja apuvälineisiin tuen tarpeen mukaan. Varhaiskasva-
tuksen järjestäjä vastaa niistä tukitoimista ja apuvälineistä, joita lapsi tarvitsee varhaiskasvatukseen 
osallistumiseensa.  
 
Tällaisia ovat esimerkiksi 

• liikkumiseen 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. 
 

Varhaiskasvatuksessa käytettävät tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. 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. Te-
hostettua tai erityistä tukea saava lapsi on otettava huomioon päiväkodin ja perhepäivähoidon hen-
kilöstön mitoituksessa.  
 



36 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen tuki 
 

• Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, 
oppimisensa tai hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmettyä osana 
varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Yleistä tukea toteutetaan lapsen omassa ryhmässä.  

• Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Yleinen tuki muodos-
tuu yksittäisistä tuen muodoista, esimerkiksi yksittäisistä pedagogisista ratkaisuista sekä tu-
kitoimista, 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 tar-
peen ilmetessä. Yleinen tuki järjestetään varhaiskasvatuksen opettajan ja muun henkilös-
tön yhteistyössä.  

• Mahdollisista tukipalveluista, kuten tulkitsemis- ja avustamispalveluista ja apuvälineistä, 
tehdään hallinnollinen päätös. 
 

Tehostettu tuki 
 

• Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunnitel-
tuna tehostettuna tukena, kun yleinen tuki ei riitä.  

• Tuki on intensiteetiltään voimakkaampaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Tukea anne-
taan 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 muodoista. Oikea-aikaisesti annettu tehostettu tuki ennaltaehkäisee lapsen myöhem-
pää tuen tarpeiden moninaistumista.  

• Lapsen mahdollista myöhempää diagnoosia tai kuntoutuksen aloittamista ei voida käyttää 
tuen saamisen ehtona.  

• Tehostetun tuen antamisesta tehdään hallintopäätös.  
 

Erityinen tuki 
 

• Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tu-
kena, 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 tar-
peesta 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 muodos-
tuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista, ja on jatkuvaa ja kokoaikaista.  

• Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös. 
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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 op-
pimisympäristön muuttuessa. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin prosessi voi alkaa varhaiskasvatuksen 
henkilöstön tekemien havaintojen pohjalta. Myös huoltaja, lastenneuvolan tai sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstö voi tehdä aloitteen.  
 
Tuen antamisen kokonaisuutta tarkasteltaessa arvioidaan aina kunkin lapsen kohdalla, mitkä ratkai-
sut parhaiten toteuttavat lapsen etua. Lapsen mielipide ja toivomukset huomioidaan ja huoltajan 
kanssa toimitaan yhteistyössä arvioitaessa tuen tarvetta, tukitoimenpiteitä ja toteuttamista. Var-
haiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen arviointiin tarpeen mukaan. Sosiaali- ja ter-
veysviranomaiset osallistuvat arvioinnin tekemiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä, jos 
arviointi edellyttää myös muuta kuin varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista asiantuntemusta 
tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen ratkaisujen perusteeksi. 
 
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 var-
haiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteis-
työssä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Henkilöstön tehtävänä on tukea huoltajan ja 
lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa. Tavoitteena on toimia yhteisymmär-
ryksessä lapsen ja huoltajan kanssa. Lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laa-
dittaessa 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 esi-
opetuksen. 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 varhaiskasvatus-
suunnitelmaan. 

Tuen muodot 
 

• Tuen eri muotoja käytetään kaikilla tuen tasoilla lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Tuen muo-
toja voi toteuttaa samanaikaisesti heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen pe-
rustoimintaa.  

• Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tar-
peiden 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 ko-
koa muodostettaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu, tuen tarve ja taso sekä se, 
että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa.  
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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 perus-
telut siitä, millaisista tuen toimista lapsi hyötyy ja mitkä parhaiten toteuttavat yksilöllisesti lapsen 
etua. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa hyödynnetään tehtäessä hallinnollista päätöstä annet-
tavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista. Mikäli lapsen tuen tarvetta on arvioitu 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa, tulee arviointi huomioida annettaessa tehostetun tai erityi-
sen tuen hallinnollista päätöstä tai päätöstä tukipalveluista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma päi-
vitetään hallinnollisen päätöksen sisällön mukaisesti. 
 
Kun lapsi saa varhaiskasvatuksessa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa kirjataan luvussa 
1.3 kuvatun lisäksi seuraavat asiat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisäksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan mahdolliset sosiaali- ja terveyspalvelut, ku-
ten lapsen saama kuntoutus, jos se on olennaista lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen näkökul-
masta. 
 

Pedagogiset tuen muodot 
• varhaiskasvatuspäivän rakenteeseen ja päivärytmiin liittyvät ratkaisut 
• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 
• tarvittavat erityispedagogiset menetelmät  
• vuorovaikutus- ja kommunikointitavat, esimerkiksi viittomien ja kuvien käyttö 
• käytännöt, miten lapsi pääsee osalliseksi vertaisryhmän toimintaa, esimerkiksi esteettö-

myyden huomiointi. 
Rakenteelliset tuen muodot 

• tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen  
• henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen liittyvät ratkaisut 
• lapsiryhmän kokoon ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut 
• tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö 
• pien- tai erityisryhmä tai muu tarvittava ryhmämuoto 
• varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa- tai kokoaikainen opetus tai konsultaatio. 

Hoidolliset tuen muodot 
• perushoitoon, hoivaan ja avustamiseen liittyvät menetelmät 
• terveydenhoidolliset tarpeet, esimerkiksi lapsen pitkäaikaissairauksien hoitoon, lääkityk-

seen, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvä avustaminen ja apuvälineet. 
Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

• yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa 
• lapsen tuen toteuttamisen vastuut 
• erityisasiantuntijoiden palvelujen käyttö 
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio 
• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut. 

Tuen vaikuttavuuden arviointi 
• tuen tarpeen, riittävyyden ja toteutumisen seuranta 
• tukitoimien vaikutusten arviointi, arvioinnin perusteella tehtävät johtopäätökset ja toimen-

piteet sekä arviointiajankohdat. 
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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. Hallintopää-
tösmenettelyssä noudatetaan hallintolakia. Ennen päätöksen tekemistä varhaiskasvatuksen järjes-
täjän 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 ku-
motaan, mikäli tuen tarve muuttuu. 
  
Tehostetun ja erityisen tuen päätöksessä mainitaan ja päätetään seuraavista asioista: 

- tuen muodoista 
- varhaiskasvatuksen toimipaikasta  
- tukipalveluista 

Jos lapsen tuesta ei tehdä tehostetun tai erityisen tuen päätöstä, silloin tukipalveluista tehdään eril-
linen hallintopäätös. Päätöksessä mainitaan ja päätetään seuraavista asioista: 

- tukipalvelut. 
 
Varhaiskasvatuslain piiriin kuuluvassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hallintopää-
töksen 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 varhais-
kasvatuksen 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 arvioin-
nissa yhteistyössä lapsen edun mukaisesti. Kukin toimija tekee hallintopäätöksen itse. Hallintopää-
tös 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 terveys-
palveluista, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä tai vammaispalvelulain mukaisista pal-
veluista ja tukitoimista. Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja toteutumista arvioidaan tarpeen mu-
kaan (ks. luku 5.4). Hallintopäätös muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu lapsen var-
haiskasvatussuunnitelman tarkistamisen tai muun arvioinnin yhteydessä. 
 

 

 

 

 

 

Lapselle annetaan tukea viipymättä, kun huoli on havaittu. Huoltajien kanssa käydään keskus-
telu ja prosessi käynnistetään. Lapsen tuen tarpeen arviointi hallintopäätöstä tehdessä: 

Yleisen ja tehostetun tuen päätös:  
• Lapselle laaditaan pedagoginen arvio tuen tarpeesta (ryhmän opettaja, tarvittaessa yh-

teistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa). 
Erityisen tuen päätös:  

• Lapselle laaditaan pedagoginen selvitys tuen tarpeesta (ryhmän opettaja, tarvittaessa yh-
teistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa). 

Tuen hallintopäätökset ovat voimassa aina seuraavan toimintakauden syksyyn saakka, jolloin 
tuen suunnitelma ja tarve tarkistetaan. Tuentarpeen palaverit järjestetään säännöllisesti. 
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6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva 
varhaiskasvatus 
 
Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa varhaiskasva-
tukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet 
koskevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskas-
vatusta. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihtoeh-
toiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Steiner-, Montessori-
, Freinet- ja Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspal-
velu. Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 
perustuvan varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toimin-
nan erityistavoitteista ja arvoista. 
 

 

 

 

 

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa 
 
Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien 
toteuttamista sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuk-
sen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimin-
tansa arviointiin. Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja säännöl-
listä. Systemaattinen arviointi edellyttää järjestäjältä toimivaa arviointijärjestelmää. Arvioinnin 
avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin 
kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa.  
 

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehi-
tyksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat 
osa tätä tehtävää. 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden 
toteutumista eri toimintamuodoissa. On tärkeää, että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä varhais-
kasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta. 
Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on keskeinen osa varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä 
paikallisesti. Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestettävä mahdollisuus säännöllisesti osallistua 
varhaiskasvatuksen arviointiin. 
 
 
 

Iitin kunnan alueella järjestettävässä varhaiskasvatuksessa ei toteuteta vaihtoehtoiseen pedago-
giikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta. Mahdollisten muiden toimijoi-
den tulee toimittaa oma varhaiskasvatussuunnitelmansa tai siihen liittyvät tarkennukset paikalli-
seen suunnitelmaan hyväksyttäväksi. 
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Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskas-
vatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla muun muassa hen-
kilöstön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan 
sisältö tai oppimisympäristöt. Lapsen tuen (luku 5) toteutuminen on keskeinen arvioinnin kohde. 
Lapsen tuen arviointi sisältyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen järjestäjä 
tarkistaa varhaiskasvatussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta. Lisäksi paikalliset 
tarpeet ja kehittämistyön tulokset ohjaavat arviointia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi omaa toimintaansa tiimipalavereissa viikoittain itsearvioin-
tina, havainnoinnin kautta, sekä lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen pohjalta. Jokainen työn-
tekijä arvioi omaa toimintaansa päivittäin. Näiden arvioiden ja esihenkilöiden sekä koko talon hen-
kilöstön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta toimintaa muokataan ja kehitetään jatkuvasti. 
Isommat linjaukset arvioidaan pari kertaa toimintakauden aikana. Kehityskeskustelut käydään 
vuosittain joko yksilö- tai tiimikeskusteluna. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus ja 
oikeus nostaa asioita esille ja keskusteluun toiminnan kehittämiseksi. 

Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä (VAKE) kokoontuu säännöllisesti toimintakauden aikana ar-
vioimaan, suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa. Ryhmä arvioi lasten ja henkilöstön ja koko 
varhaiskasvatuksen tarpeita, toimintaa ja resursseja. 
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