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JOHDANTO
Keravan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on laadittu koskemaan lapsia
ikäluokissa 0-8 vuotta. Varhaiskasvatukseen Keravalla sisältyvät varhaiskasvatus
päivähoidossa (esiopetus osana varhaiskasvatusta), koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminta sekä avoin varhaiskasvatus.
Asiakirja perustuu valtakunnallisiin lakeihin (Laki lasten päivähoidosta 3/1973,
perusopetuslaki 8/1998, Lastensuojelulaki 683/1983, Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista) ja asetuksiin varhaiskasvatuksesta, valtakunnallisiin
varhaiskasvatuksen linjauksiin (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2002:9) ja
perusteisiin (STAKES oppaita 56/2003). Lisäksi ohjaavina asiakirjoina on käytetty
Keravan lapsi ja nuorisopoliittista ohjelmaa (2000). Alle 3-vuotiaiden kasvun ja
kehityksen tukeminen päiväkodissa ja perhepäivähoidossa -asiakirjaa, Keravan
esiopetussuunnitelmaa (2004), maahanmuuttajalasten opetussuunnitelmaa, 1-2
luokkien opetussuunnitelmaa (2004) ja Keravan kaupungin strategioita.

Kuva 1. Projekti oppimisesta sisältöoppimiseen

Hoito-, kasvatus ja opetustyön suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys edellyttää
henkilöstön sitoutumista yhteiseen suunnitelmaan. Lapsen kokonaisvaltainen
kehittymien edellyttää lisäksi vanhempien ja lasten kanssa työskentelevän
henkilöstön tiivistä yhteistyötä.
Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui suunnitelman
valmisteluprosessiin. Kolme päiväkodinjohtajaa jokaiselta päivähoitoalueella
(Keskusta, Savio ja Itä) toimivat koordinaattoreina varhaiskasvatussuunnitelmatyössä. Kaikista päivähoitoyksiköistä valittiin halukkaista kasvattajista työryhmä,
Iso-Vasu. Ryhmän jäseninä oli 3 lastentarhanopettajaa, 3 lastenhoitajaa,
erityislastentarhanopettaja ja avoimen päivähoidon edustaja sekä koordinaattorit.
Kunnassa olevaa erityisosaamista erityispäivähoidosta, perhepäivähoidosta,
avoimesta leikkitoiminnasta ja maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä on
hyödynnetty vasua tehtäessä.
Keravan varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitytetty syksyllä 2012.

Keravan varhaiskasvatussuunnitelmatyötä ohjaavat asiakirjat
•
•
•
•
•
•
•

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen linjaukset
Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet
Keravan kaupungin strategiat
Keravan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
Alle 3-vuotiaiden kasvun ja kehityksen tukeminen päiväkodissa ja perhepäivähoidossa
Keravan esiopetussuunnitelma
1-2-luokkien opetussuunnitelma

Päivähoitoyksiköt

Vanhemmat
huoltajat

Moniammatilliset
ryhmät

Erityispäivähoidon
työryhmä

Päivähoidon
mamu-työryhmä

Lapsen varh.kasvatussuunnitelmatyöryhmä

Iso-Vasu-työryhmä luo
ryhmien asiantuntijuuden ja vuorovaikutuksen avulla

Keravan varhaiskasvatussuunnitelman

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Keravan varhaiskasvatussuunnitelman

Päivähoidon yksiköt laativat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat,
jotka lautakunta hyväksyy

Kuva 2. Keravan vasun prosessikuvaus

Iso-Vasu on kokoontunut noin kerran kuussa valmistelemaan Keravan vasua.
Valmisteilla oleva vasu on ollut reaaliaikaisesti internetissä huoltajien, henkilöstön ja
yhteistyökumppaneiden luettavana ja heillä on ollut mahdollisuus kommentoida
suunnitelmaa. Päivähoito yksiköissä on myös ollut mahdollisuus tutustua ja ottaa
kantaa valmisteilla olevaan vasuun. Kustakin päivähoitoyksiköstä on valittu vasuvastaava, jonka tehtävänä on ollut toimia yhteyshenkilönä alueella kokoontuvaan
vasu-työryhmään. Ryhmien vetäjinä ovat toimineet Iso-Vasun jäsenet. Vasua on
arvioitu moniammatillisissa työryhmissä sekä päiväkodin johtajien työpäivillä.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman työsti erillinen työryhmä.
1.1 Varhaiskasvatusympäristön kuvaus
Kerava, "Pieni Suuri kaupunki", on toiminta-ajatuksensa mukaan ihmisen mittainen
viherkaupunki, pinta-alaltaan n. 30 km2 . Pinta-alan mukaan Kerava on
Suomen seitsemänneksi pienin kaupunki. Keravalla työpaikat ja palvelut ovat
lähellä ihmistä ja nopeasti saavutettavissa. Asukkaita Keravalla on noin 34 549.
Keravan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tukea perheitä heidän
kasvatustehtävässään eri yhteistyökumppaneiden kanssa sekä luoda perusta
elinikäiselle kasvulle ja oppimiselle tarjoamalla monipuolisia varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen palveluja lähipalveluna.
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Vapaakuntakokeilu mahdollisti vuoden 1997 alusta lukien organisaatiomuutoksen,
jossa päivähoito ja opetus toimivat samassa virastossa ja kasvatus- ja
opetuslautakunnan alaisuudessa. Yhteinen hallinto koulutoimen kanssa luo hyvät
puitteet hoivan-, kasvatuksen ja opetuksen saumattomalle jatkumolle Keravalla.
Jatkumo näkyy myös palvelumuotojen rakentumisena. Koulu-päiväkoti-yksiköitä on
rakennettu Keravalle palvelemaan saumatonta jatkumoa.
Kerava on jaettu kolmeen varhaiskasvatusalueeseen, jotka ovat, etelä, pohjoinen ja
itä. Päivähoitomuotoina Keravalla on käytössä kunnallinen päiväkotihoito ja
perhepäivähoito. Keravalla esiopetus on varhaiskasvatuksen toteuttamaa.
Esiopetukseen, joka on osa varhaiskasvatusta, on luotu oma
esiopetussuunnitelmansa.
Keravalla tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten hoito tapahtuu joko
integroituna päiväkodeissa tai pienryhmissä.
Keravalaisesta varhaiskasvatuksesta toteutetaan n. 30 % yksityisenä päivähoitona
(sekä päiväkotihoitona että perhepäivähoitona). Yksityiset päiväkodit ovat kaikki
profiloituneita päiväkoteja.
Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus saada lasten kotihoidontukea,
jonka lisäksi kunta voi päättää kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta. Keravalla
kotihoidontuen kuntalisää maksetaan siihen saakka kun lapsi täyttää 1 vuotta 9
kuukautta. Kuntalisä on kotihoitoon kohdentuva harkinnanvarainen tuki, joka
maksetaan lakisääteisen tuen lisäksi. Keravalla maksetaan perheille myös
yksityisen päivähoidon kuntalisää. Yksityisen päivähoidon kuntalisä on tarkoitettu
niille yksityisen hoidon tukea saaville perheille, jotka palkkaavat työsopimuksella
hoitajan omaan kotiin. Lisäksi Keravalla on mahdollista saada erityiskuntalisää.
Erityiskeravalisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea
saaville alle kolmevuotiaiden lasten huoltajille, joilla on erityistarpeita lapsen
päivähoidon järjestämisessä.
Keravalla tarjotaan myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluita, leikkikoulut ja
asukaspuistot ovat kotona olevien perheiden arjen tueksi. Muita
avoimenvarhaiskasvatuksen toteuttajia Keravalla ovat Mannerheimin
lastensuojeluliitto ja Helluntai seurakunta ja evankelisluterilainen seurakunta.

1.2 Kunnalliset päiväkodit

" Se on koti päiväksi"
-Jennica 5 v.-

Päiväkodit tarjoavat koko- ja
osapäivähoitoa alle kouluikäisille
lapsille. Päiväkotitoiminta on
tavoitteellista, josta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö.
1.3 Perhepäivähoito varhaiskasvatuksessa
Perhepäivähoito on lasten hoitoa yksityiskodissa tai muissa kodinomaisissa
olosuhteissa.
Perhepäivähoito on yksilöllinen ja kodinomainen hoitomuoto, joka on sopiva
varsinkin pienille ja infektioherkille lapsille. Perhepäivähoidossa annetaan
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päivähoidon kasvatustavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta sekä tuetaan lapsen
kasvua ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa.
Perhepäivähoidon palvelut Keravalla
Keravalla on sekä kunnallista perhepäivähoitoa että yksityistä
ostopalveluperhepäivähoitoa. Kunnalliset perhepäivähoitajat ovat kaupungin
työntekijöitä. Varhaiskasvatusyksikön johtaja toimii perhepäivähoitajan esimiehenä.
Ostopalveluperhepäivähoidossa kaupunki ostaa hoitopaikan yksityiseltä
perhepäivähoitajalta kunnalliseen päivähoitoon hyväksytylle lapselle.
Perhepäivähoidon toimintamuodot Keravalla
Keravalla on useita perhepäivähoidon toimintamuotoja
perinteinen perhepäivähoito, jossa hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan
tehostettu perhepäivähoito, jossa pyritään pienennetyssä perhepäivähoitoryhmässä antamaan
tukea, ohjausta ja hoitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen.
lapsen omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa, jossa lapsen vanhempi hoitaa lasta erityissyistä.

1.4 Yksityinen päivähoito varhaiskasvatuksessa
Tärkeän osan keravalaista varhaiskasvatusta muodostavat yksityisen hoidon tuella
toimivat järjestöjen ja yhdistysten ylläpitämät päiväkodit. Päiväkodit ovat
erikoistuneet mm. kieliin (englanti, saksa, ruotsi), liikuntaan ja taiteisiin. Keravalla
toimii lisäksi yksityisen hoidon tuella montessoripedagogiikkaan erikoistunut
päiväkoti sekä kristillinen päiväkoti.
Yksityinen erikoistunut päivähoito rikastuttaa keravalaista päivähoitotarjontaa ja luo
perheille vaihtoehtoja varhaiskasvatusvalikkoon.
Keravalla toimii myös yksityisiä ostopalveluperhepäivähoitajia, joilta kaupunki ostaa
paikan kunnalliseen päivähoitoon valituille lapsille.
Vanhempien työn tai opiskelun vuoksi iltaisin, öisin tai viikonloppuisin hoitoa
tarvitseville lapsille kaupunki ostaa vuorohoitoa kodinomaisesta yksityisestä
Savenvalajan vuoropäiväkodista.
1.5 Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut
Avoimen varhaiskasvatuksenjärjestämiselle on pitkät perinteet Keravalla. Toiminta
alkoi leikkipuistotoimintana vuonna 1973 ja laajeni vuonna 1975 koululaisten
iltapäivätoiminnaksi. Toimintaa on systemaattisesti kehitetty ja uusia palvelumuotoja
etsitty aktiivisesti.
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteet
lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen
vastuun lisääntyminen lähiympäristöstä ja lähimmäisistä: verkostoituminen ja yhteisöllisyys
syrjäytymisen ehkäisy: moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen palvelujen piiriin
saattamisessa, vastuunkantaminen ja välittäminen
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Avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ovat:
Asukaspuistot ovat perheiden ja alueen asukkaiden omatoimisessa käytössä. Niissä ei ole
järjestettyä leikinohjausta. Asukaspuistoissa on taukotilat, joissa on leluvarasto. Taukotiloista
vastaavat puiston vakituiset käyttäjät yhdessä 2-4 “avainvastuuvanhemman” kanssa.
Leikkikoulutoiminta on maksullista 3-5-vuotiaille suunnattua toimintaa, joka pohjautuu
varhais-kasvatuksen tavoitteisiin. Toiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut
henkilöstö
Naperokerho on tarkoitettu 2-3-vuotiaille lapsille. Naperokerho kokoontuu kerran viikossa kaksi
tuntia.
Suomi-kerho, toimii monikulttuurisessa perhekerho Topaaseissa. Toiminta on suunnattu
kotona oleville maahanmuuttajaperheille.
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KERAVAN VASUN TOIMINTA-AJATUS
Varhaiskasvatuksessa toteutuu hoidon, kasvatuksen, leikin ja opetuksen jatkumo pysyvine
ihmissuhteineen.
Suunnitelmallisella ja tavoitteellisella toiminnalla edistetään lapsen myönteistä minä -käsitystä,
kasvua, kehitystä ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
Varhaiskasvatuksessa toimitaan vanhempien kasvatuskumppaneina tukemalla kotikasvatusta
yhdessä sovittujen kasvatustavoitteiden suuntaisesti. Kasvattajat antavat asiantuntijuutensa
vanhempien käyttöön.
Varhaiskasvatustyötä tukevat myös muut
lapsen ja perheen elämään vaikuttavat
"Lapsi. Se on niin pieni,
yhteistyötahot.
koska sillä on niin pienet
jalat ja paita."
-Anni 5 v.-
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KERAVAN VASUN ARVOT
Jokaisella lapsella on oikeus
· olla lapsi
· kasvaa, kehittyä, leikkiä ja oppia omista lähtökohdistaan yhteisön jäsenenä
· kokea olevansa turvassa emotionaalisesti ja fyysisesti ihmissuhteissaan ja
varhaiskasvatusympäristössään
· kuuntelevaan ja mukana elävään aikuiseen
· kasvatuskumppaneina toimiviin vanhempiin ja kasvattajiin
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VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN
4.1 Kasvatusnäkemys
Keravan varhaiskasvatussuunnitelman kasvatusnäkemys perustuu valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kasvatuspäämääriin lapsen
henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisestä, toiset huomioon ottavien
käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistamisesta sekä itsenäisyyden
asteittaisesta lisäämisestä.
Tavoitteena on luoda myönteiset asenteet oppimiselle ja luoda puitteet oppimisen
ilolle. Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on sidoksissa lapsen ympäristöön,
kulttuuriin ja lähi- ihmisiin. Lisäksi kasvussa, kehittymisessä ja oppimisessa
sosiaalisilla suhteilla ja vertaisryhmällä on suuri merkitys.
Seuraavan kuvion avulla kuvataan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen
monimuotoisuutta.
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1.
Lapsilähtöisyys
ja lapsi
aktiivisena
oppijana

Vanhempien
kasvatusnäkemys

Elämisen
Elämisen
Kasvatus- ja
koulutuspoliittiset
linjaukset

Perhe ja lapsi

Leikki
Orientaatio

Orientaatio

2.
Aikuisen rooli
oppimisympäristön
rakentajana

Kasvun, kehityksen ja
oppimisen yksilöllisyys

Vertaisryhmä
Orientaatio

Lapsen oma
kokeminen ja
sen merkityksellistyminen

ja
svu en
Ka imin
p
op

Opettajien
kasvatusnäkemys
Orientaatio

Päivähoito

3.
Yksilöiden ja
kasvuympäristöjen
vuorovaikutus
ja yhteistyö

kulttuuri

kulttuuri
Lapsen
näkökulma

Kasvu, kehitys ja
kasvuympäristö

Oppimisympäristö ja
oppimistapahtuma

Aikuinen

Orientaatio

Lapsi oppijana

Perustuen Eeva Hujala, 2000

Kuva 3. Lapsen oppiminen

4.2 Lapsilähtöinen toiminta
Lapsilähtöinen toiminta huomioi lapsen yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja
kokemukset. Se perustuu tietoon lapsen kehitystasosta, kasvuympäristöstä ja
kulttuuritaustasta. Lapsilähtöisyys arvostaa lapsen ideoita ja niistä nousevaa
toimintaa korostaen lapsen oman ajattelun kehittymistä. Oppimisprosessissa leikki
on lapsen luontaisin tapa toimia ja kehittyä.
4.3 Kasvattajana varhaiskasvatuksessa
Kasvattaja

"Saa leikkiä ja pelata
aikuisen kaa."
-Jennica 5 v.-

· on läsnä, havainnoi, tukee lapsen kehitystä
ja leikkiä
· uskoo lapsen kykyihin ja aktiivisuuteen
· on osallistuva, innostava ja luova
· tuntee lapsen ja hänen tapansa oppia kokonaisvaltaisesti
· ymmärtää leikin tärkeyden lapsen oppimisessa
· huomioi lasten yksilölliset erot ja kannustaa sekä ohjaa lasta
· antaa lapselle tilaa, mutta myös asettaa turvalliset rajat
· toimii vuorovaikutuksessa lapsen huoltajan kanssa
· huolehtii toiminnan monipuolisuudesta sekä kantaa vastuun toiminnan sujumisesta
· toimii mallina lapselle
· seuraa aikaansa ja kouluttautuu.
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4.4 Varhaiskasvatusympäristö
on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden turvallinen kokonaisuus, joka edistää lapsen
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja on ilmapiiriltään myönteinen.

Varhaiskasvatusympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä toiminnalliset
että esteettiset näkökulmat. Hyvin rakennettu ympäristö on viihtyisä ja kannustaa
lasta oppimaan, leikkimään, tutkimaan ja toimimaan monipuolisesti yhdessä ja
yksin. Lapset ja vanhemmat voivat osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun
osana erilaisten sisältöjen ja teemojen toteuttamista.
4.5 Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Suunnitelmissa pohditaan lapselle
ominaista tapaa toimia ja varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteita, joita arvioidaan vuoden
mittaan tarpeen mukaan. Keväällä pidetään arviointikeskustelu tavoitteiden toteutumisesta.
Lapsi voi osallistua kevään arviointikeskusteluun. Kasvattajat havainnoivat ja dokumentoivat
lapsen kehittymistä säännöllisesti. Dokumentointi voi tapahtua esimerkiksi valokuvaamalla,
keskustelemalla tai keräämällä lapsen töitä.
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TOIMINTATAVAT
"Että on kiva leikkiä
Tommin kaa kun se
tykkää leikkiä autoilla."
-Misca 5 v.-

5.1 Leikki

Mitä leikki on?
Leikki on sekä lapsesta lähtevää spontaania
toimintaa että oppimisen menetelmä. Leikissä lapsi toteuttaa
itseään
ja omia ajatuksiaan, mutta samanaikaisesti myös yhteistyötaitoja ja sosiaalisuutta.
Se on lapselle luontainen tapa toimia, mutta sitä voi myös opetella.
Leikki on nautinto lapselle. Se tuottaa iloa ja mielihyvää ja antaa mahdollisuuden
tunteiden käsittelyyn. Leikissä lapsi toistaa kokemuksiaan ja havainnoi maailmaa.
Hän jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja harjoittelee erilaisia rooleja sekä kokeilee
asettautumista toisen asemaan. Lapsi leikkii tosissaan ja leikeissä tunteet ovat
aitoja. Leikki on perusta lapsen tasapainoiselle kehitykselle.
Leikki on oppimisen perusta. Se kehittää mielikuvitusta, kieltä, ajattelua ja luovuutta.
Lapsen tietoisuus maailmasta, itsenäisyys ja omatoimisuus lisääntyvät lapsen
leikkiessä. Leikki on päivähoidon keskeinen toiminta. Sekä lapset että aikuiset
voivat innostua leikin kulttuurista ja luoda leikkiä.
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VESILEIKKI
PIENOISMATERIAALILEIKKI
• nukkekoti
• junarata
• pienoiseläimet

HIEKKALEIKKI

LUONNONMATERIAALILEIKKI

RAKENTELULEIKKI

ROOLILEIKKI
• kotileikki
• ammattileikki

Ovat
sidoksissa
kulloiseenkin
materiaaliin,
välineeseen

KÄSINUKKELEIKKI
• improvisoitua leikkiä
nuken avulla

NÄYTELMÄLEIKKI
• lapset esittävät
ennalta tunnetun
sisällön rooliin

Luova leikki

LEIKKI
Sääntöleikki
SORMILEIKIT
• lorut
• riimit

LAULU- JA PIIRILEIKIT
• piiri pieni pyörii
• Prinsessa Ruusu

LIIKUNTALEIKIT JA
KILPAILUT
• hippa
• viestit

DIDAKTISET LEIKIT, PELIT
• dominot
• lottopelit
• muistipelit
• odotus- ja viihdytysleikit
• lukuleikit
• matemaattiset leikit

PIHALEIKIT JA PERINNELEIKIT
• tervapata
• kuurupiilo
• 10 tikkua laudalla

Kuva 4. Leikin eri muodot - Kauppinen Riitta (1987)
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Kasvattajan rooli
Kasvattajan tehtävänä on luoda turvallinen ja salliva ilmapiiri, jossa lapsi kokee
leikin olevan tärkeää. Onnistuakseen leikki tarvitsee kasvattajan suoraa tai
epäsuoraa toimintaa. Kasvattajan rooli vaihtelee havainnoijasta osallistujaan.
Kasvattaja toiminnan tulee olla tavoitteellista ja organisoitua.
Hän ohjaa, havainnoi, analysoi ja dokumentoi leikkiä. Kasvattaja ohjaa leikkiä
keskustelemalla lasten kanssa, laajentaa leikin sisältöjä vihjeillä ja neuvoilla,
mallileikkii ja leikkii lasten mukana. Kasvattajan turvallinen läsnäolo ja leikkiin
osallistuminen rohkaisevat lapsia. Kasvattaja ymmärtää leikin merkityksen,
panostaa leikkiin ja rikastuttaa leikkiä omalla toiminnallaan.
Lapselle taataan mahdollisuus myös omaan leikkirauhaan. Lapsen leikkiä
kunnioittava kasvattaja antaa leikin lopettamiselle aikaa ja lapselle mahdollisuuden
palautua todellisuuteen. Hän sallii tarvittaessa myös leikin keskeyttämisen
mahdollisuuden ja sen jatkamisen myöhemmin. Kasvattaja selvittää tarvittaessa
leikeissä syntyneet konfliktitilanteet. Ajan hengen huomioiminen leikeissä on
välttämätöntä samoin kuin leikkiperinteen välittäminen.
Ympäristön merkitys leikissä
Kasvattaja mahdollistaa lapsen leikin antamalla aikaa, tilat, välineet ja turvallisen
leikkiympäristön. Hän huomioi eri-ikäisten lasten erilaiset leikkimisen tarpeet. Hyvä
leikkiympäristö houkuttaa lasta leikkimään. Leikki motivoi lapsia ottamaan kontaktia
toisiinsa ja auttaa lapsia luomaan sosiaalisia suhteita. Leikki vaatii kehittyäkseen
yhteistoimintaa sekä toisten lasten, että aikuisten kanssa.
Erilaisille leikeille tarvitaan erilaisia leikkipaikkoja ja leikkipaikkojen muunneltavuus
on otettava huomioon. Lapsen omalle mielikuvitukselle ja suunnittelulle on jätettävä
tilaa. Välineiden tulee olla monipuolisia ja muunneltavia, niitä tulee olla riittävästi ja
niiden pitää olla vapaasti saatavilla. Kasvattajan tehtävä on huolehtia, että
leikkiympäristön ilmapiiri on hyväksyvä, salliva ja häiriötön.
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Aistihavainnot

Kehon hahmottaminen

Suunnitteleminen
Käsitteen muodostaminen

Joustavuus

Ystävyys

Ilo

Tasa-arvoisuus Tilan hahmottaminen

Eläytyminen

Ajattelu

LEIKKI

Keskittyminen

Sukupuoliroolit
Kieli

Pettymys

leikissä lapsen sisäinen
ja ulkoinen maailma
Kommunikaatio
kohtaavat

Hienomotoriikka

Säännöt ja normit

Vastuunottaminen

Ristiriitojen selvitteleminen
Karkeamotoriikka
Ongelmaratkaisu

Havainnoiminen

Turvallisuus

"Irrottelu"
Identiteetti

Huomaavaisuus

Itsehillintä
Luovuus
Itsenäisyys

Mielikuvitus

Kuva 5. Lapsen sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaaminen leikissä

5.2 Kielellinen tietoisuus
Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Kielen
avulla lapsi antaa merkityksen häntä
ympäröiville asioille, tapahtumille ja ihmisille.

"Se on suussa"
-Tommi 5 v.-

Kielen oppiminen tarjoaa lapselle mahdollisuuden olla monipuolisessa
vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus koostuu sanattomasta viestinnästä (eleet,
ilmeet, äännähdykset, kehon liikkeet), puheesta ja kuuntelusta. Kieli ja
vuorovaikutustavat ilmentävät sekä kulttuuria että sosiaalista ympäristöä.
Kasvattajan tehtävänä on rohkaista ja tukea lapsen kaikkea ilmaisua, vastata lapsen
kontaktialoitteisiin ja olla aidosti läsnä. Kasvattaja antaa omalla selkeällä ja
monipuolisella kielenkäytöllään mallia lapselle. On myös tiedostettava se, että
äänensävyillä, -voimakkuudella ja painotuksilla luodaan erilaisia merkityksiä viestien
sisällöille ja sitä kautta lapsen tunnekokemuksille. Lapselle opetetaan merkityksen
lisäksi kielen rakenteita. Kasvattajan tehtävänä on havainnoida lapsen kielen
kehitystä sekä puuttua mahdollisiin ongelmiin antamalla lisätukea tai ohjaamalla
jatkotutkimuksiin.
Lapselle tulee arjen tilanteiden lisäksi tarjota toimintaa, jossa hän voi havainnoida ja
tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Leikki on tässä keskeisellä sijalla. Lasta
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kannustetaan kuuntelemaan, keskustelemaan, ilmaisemaan tunteitaan ja
ajatuksiaan, kyselemään, ihmettelemään ja kyseenalaistamaan. Lapsella tulee olla
mahdollisuus myös olla hiljaa, yksin tai yhdessä. Päivittäiset lukuhetket ovat
varhaiskasvatuksen tärkeää toimintaa. Tavoitteena on saada kirjasta elinikäinen
ystävä ja siten portti uusiin tiedon ja mielikuvituksen maailmoihin. Keravalla tähän
on hyvät mahdollisuudet sekä kaupungin että päiväkotien omien kirjastojen myötä.

Sadut

Riimit

Musiikki
Lorut

Leikki

Runot

Liikunta
Draama

Kuvat

Puhuminen
Kuunteleminen
Ymmärtäminen

Pelit

Dvd
Kirjat

Televisio

Lukeminen
Leikkikirjoittaminen
ja -lukeminen

Esineet

Videot

Kirjoittaminen
Omat jutut
Tarinat

Rakentelu

Keskustelu
Kädentyöt

Kuva 6. Kielikukkanen

5.3 Liikunta

”Pitää liikkua paljon.
Liikunta on hauskaa ja
tärkeää.”
-Anni 5 v.-

Liikunnan merkitys lapselle
Liikunta tuottaa lapselle myönteisiä
kokemuksia

ja iloa. Se edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä jaksamista ja luo pohjan elinikäiselle
liikunnan harrastamiselle.
Liikunnan avulla lapsi kehittää motorisia ja sosiaalisia taitoja. Hän hahmottaa omaa
kehoaan ja ympäristöään. Hän oppii ilmaisemaan itseään ja hallitsemaan tunteitaan.
Päivittäisessä arkiliikunnassa on huomioitava monipuolinen tilojen hyödyntäminen
niin sisällä kuin ulkonakin.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Nuoren Suomi ovat laatineet varhaiskasvatuksen
liikunnan suositukset.
Liikunnan suositusten mukaan lasten päivittäisen liikunnan määrä tulee olla
vähintään kaksi tuntia, koostuen lyhyistä aktiviteettijaksoista. Tämä tarkoittaa
reipasta liikuntaa, jossa lapsi hengästyy. Myös liikunnan laatuun tulee kiinnittää
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huomiota ja sen tulee olla sellaista, että siinä harjoitetaan monipuolisesti motorisia
perustaitoja ja hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä. Aikuisella on vastuu siitä, että
lapsi saa mahdollisuuden liikkua monipuolisesti eri ympäristöissä ja hänen tulee
pitää huolta siitä, että liikuntaa rajoittavia esteitä ei ole. (Sosiaali- ja
terveysministeriön oppaita 2005:17, 10-11.)
Jotta havaintomotoriset taidot ja motoriset perustaidot kehittyisivät, on tärkeää, että
lapsella on mahdollisuus harjoitella perustaitoja. Jos ympäristö ja välineet vaihtuvat,
lapsi jaksaa toistaa tuttuja taitoja. Ympäristön vaihtelevuus on tärkeää sen vuoksi,
että taitojen mukauttaminen uuteen ympäristöön vaatii uusien hermoverkkojen
kehittymistä ja tällöin lapsella on paremmat edellytykset uuden oppimiselle.
Päivähoidossa liikuntavälineiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös muulloin
kuin ohjatuilla liikuntatuokioilla. Lisäksi jokaisessa toimipisteessä täytyy olla
liikunnan perusvälineistö. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005: 17, 26 &
28.)
Varhaiskasvattajien tulisi suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja monipuolista
liikuntakasvatusta joka päivä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi liikunnan
suunnittelun tulee olla perusteellista, jotta toiminnasta tulee monipuolista ja
lapsilähtöistä. Olennainen osa liikunnan suunnittelua on myös lapsen taitojen
arviointi, joka on keskeinen oppimisprosessin osa. Lapsen havainnoinnin tulee olla
suunnitelmallista ja siinä tulee huomioida lapsen liikkumisen määrää ja laatua sekä
seurata erilaisten taitojen kehittymistä. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita
2005:17, 16–21.)
Piha on lapsen keskeisin liikuntapaikka. Ympäröivä luonto on myös
lähiliikuntapaikka ja mahdollisuuksia täynnä. Keravalla on panostettu
lähiliikuntapaikkoihin, joita on rakennettu alueellisesti koulujen läheisyyteen.
Lähiliikuntapaikkoja (koulujen saleja, pelikenttiä, uimahallia, puistoja ja pururatoja)
saamme hyödyntää lasten monipuolisessa liikunnassa.
Keravan varhaiskasvatuksessa on laadittu valtakunnallisten liikuntasuositusten
pohjalta varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma.
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Kuva 7. Liikunnan mahdollisuudet

5.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen ovat
varhaiskasvatuksen työskentelytapoja kuten
leikki, liikkuminen, tutkiminen ja kielikin. Nämä
lapsen päivässä koko ajan läsnä.

”Taide on semmosta
huolella värittämistä."
-Jennica 5 v.-

ovat

Taiteellista kokemista ja ilmaisemista vaalivassa varhaiskasvatusympäristössä
jokainen hetki on mahdollisuus näkemiseen, kuulemiseen, tuntemiseen,
haistamiseen, maistamiseen – erilaisiin kokonaisvaltaisiin elämyksiin ja
kokemuksiin, mielikuviin ja kuvitteluun. Samoin lapsella on päivähoidossa
mahdollisuus käyttää sekä oma-aloitteisesti että aikuisen ohjaamana erilaisia
itseilmaisun muotoja esim. maalaten, piirtäen, muotoillen, askarrellen, näytellen,
tanssien, satuja ja runoja keksien ja kuunnellen, erilaisia ääniä tutkien, soittaen ja
laulaen.
Lapsiryhmässä kasvattaja voi hyödyntää taiteellista kokemista ja ilmaisemista
oppimisen välineenä, teemoihin sukeltamisen ja niiden työstämisen apuna,
tunteiden käsittelyssä tai ryhmässä olevien ongelmien selvittämisessä. Samalla se
myös sisältää omat itsenäiset tavoitteensa ja on tie kulttuurikasvatukseen.
Taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisemisessa ovat läsnä ilo, leikki ja yhdessä
tekemisen riemu, rajaton mielikuvitus ja luovuus, työskentelyyn uppoutuminen ja
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ongelmanratkaisu, omista tuotoksista nauttiminen ja sekä onnistumisen,
epäonnistumisen että uudelleen yrittämisen kokemukset.

Kasvattajan tehtävä ja varhaiskasvatusympäristö
Kasvattaja luo sallivan ja innostavan ilmapiirin, jossa ei ole oikeaa tai väärää tapaa
kokea tai ilmaista itseään. Hän heittäytyy mukaan lapsen maailmaan, jossa kaikki
on mahdollista. Lapsi saa taiteellisia ja ilmaisullisia peruskokemuksia ja
mahdollisuuksia toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan käsin.
Kasvattaja huolehtii, että lapsella on tilaa, aikaa, rauhaa ja monipuolisia välineitä
saatavilla itsensä toteuttamiseen. Hän opastaa välineiden käytössä ja erilaisten
ilmaisumuotojen tekniikoissa. Hän havainnoi, dokumentoi, ohjaa ja syventää lapsen
toimintaa sekä laittaa lasten työt esille. Kasvattaja arvostaa lapsesta lähteviä ideoita
ja tukee häntä sekä on oikeasti kiinnostunut lapsen maailmasta ja tuotoksista.
Kasvattaja tutustuttaa lapsen kulttuuriin ja taiteeseen sekä vaalii suomalaista
taideperinnettä. Kasvattaja hyödyntää myös keravalaista kulttuuritarjontaa työssään.
Merkitys
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen antavat lapselle mahdollisuuden löytää omia
ilmaisukeinoja sekä omia tapoja kokea ympäröivää maailmaa. Se myötävaikuttaa
omaan luovuuteen luottamiseen, yksilönä sekä ryhmän jäsenenä kehittymiseen ja
ihmisyyteen kasvamiseen. Varhaislapsuudessa saadut taiteelliset peruskokemukset
luovat pohjan lapsen myöhemmille taidemieltymyksille ja kulttuurin arvostamiselle.
6

VARHAISKASVATUKSEN ORIENTAATIOT
Lapsi oppii jatkuvasti erilaisissa arjen tilanteissa ja ympäristöissä. Orientaatiot
muodostavat varhaiskasvatuksesta vastaavalle henkilökunnalle kehyksen siitä,
millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä heidän tulee etsiä, muokata ja tarjota,
jotta lapsen kasvu ja kehitys etenisi tasapainoisesti.
Orientaatiot muodostuvat perusolemukseltaan toisistaan eroavista suuntautumis- ja
suhtautumistavoista ilmiöihin ja asioihin. Orientaatioilla on yhteys esiopetuksen
aihekokonaisuuksiin ja perusopetuksen
oppiaineisiin.
"Opetellaan. Läksy ja
koulu"
-Anni 5 v.-

6.1 Matematiikka

Matematiikkaa on elämän jokapäiväisissä
asioissa. Se on läsnä heräämisestä
nukkumaan menoon. Se on vuodenaikojen ja
vuorokaudenaikojen vaihtelua. Se on huomaamista, kokeilua ja yrittämistä. Se on
matka mummolaan ja kaupassa käynti äidin kanssa. Sitä voi nähdä kiipeillessä
puissa, tanssiessa, hippaleikeissä ja musiikkia tehdessä. Sitä voi kuulla, haistaa,
tehdä, muovailla, rakennella, leipoa ja pelata.
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MYÖNTEINEN ASENNE

MATEMATIIKKAAN
ongelman
ratkaisutaitoja,
kokemuksellisuutta,
omatoimisuutta,
ajattelutaitoja
kehittävää

kokeileminen
tutkiminen
havainnoiminen
leikkiminen
pelaaminen
mittaaminen

helmet napit
palikat ämpärit
lapiot soittimet
kartat pullat piparit
mitat rahat
numerot muodot
kellot kalenterit
värit pituudet pallot
vanteet voimat
astiat lelut voimat
mielikuvitus
rajana

liikkuminen
piirtäminen
luokitteleminen
vertaaminen
lajitteleminen

LAPSI
· sanoiksi pukeminen
· oma innostus
· välineiden esillepano

· yrittämisen tukeminen
· matematiikan
näkeminen arjessa
AIKUINEN

Kuva 8. Matematiikka lapsen maailmassa

6.2 Luonnontieteellinen

"Voi olla kaunista, siellä

on marjoja ja sieniä."
Lapsen omakohtaiset havainnot ja
- Jennica 5 v.kokemukset ympäristöstä rakentavat hänen
maailmankuvaansa. Yhdessä kasvattajan
kanssa lapsi oppii tutkimaan, päättelemään, tekemään ennakko-oletuksia ja
havainnoimaan ympäristön monimuotoisuutta sekä ymmärtämään ihmisen ja
luonnon välistä vuorovaikutusta.
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Tavoitteita ovat
kunnioittavan, myönteisen, vastuuntuntoisen sekä suojelevan suhtautumistavan opettaminen
luontoa ja ympäristöä kohtaan.
kierrätyksen, säästävän kulutuksen opettaminen lapsille ja sitä kautta toimintatapojen
siirtäminen perheiden käyttöön.
kiinnostuksen ja arvostuksen herättäminen omaan kotiseutuun ja sen tarjoamiin
virkistysmahdollisuuksiin
turvallisen liikkumisen opettaminen sekä luonnossa että kaupunkiympäristössä
vuodenaikojen ja sään vaihtelun seuraaminen ja tutkiminen luonnossa
eri lajien tunnistaminen ja tutkiminen (eläimet, kasvit…)
kasvamisen ja uudistumisen tutkiminen ja ymmärtäminen.

6.3 Historiallis-yhteiskunnallinen

"Sillä sanotaan asioita

Lapsi jäsentää omaa paikkaansa yhteiskunnassa
jos on eksynyt tai
loukkaantunut."
tutustumalla menneeseen aikaan ja
- Leevi 5 v.nykyisyyteen. Lapsi tutustuu
menneisyyteen oman perheen historian ja
perheen
omien perinnetapojen kautta. Näin tiedot ja taidot siirtyvät seuraavalle sukupolvelle.
Lapsi ymmärtää menneiden sukupolvien merkityksen ja oppii tiedostamaan oman
paikkansa sukupolvien ketjussa.
Keravalainen lapsi oppii tuntemaan kotiseutunsa menneisyyttä ja tutustuu tämän
päivän Keravaan. Keravalaiseen kulttuuriin ja historiaan voi tutustua esim.
taidemuseolla, kotiseutumuseolla tai Keravan museolla. Kulttuurin ja historian
tuntemusta voi laajentaa pääkaupunkiseudun elämyksillä.
Lapsen turvallisuudentunnetta ja viihtymistä kotiseudullaan pyritään lisäämään
ottamalla mallia entisaikojen yhteisöllisyydestä. Nyky-yhteiskunnassa tärkeitä
tavoitteita ovat yhteisöllisyyden lisäksi myös monikulttuurisuuteen ja
suvaitsevaisuuteen kasvaminen.
Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään tutustumalla perinneleikkeihin, tarinoihin,
loruihin ja arvoituksiin. Mennyttä aikaa tehdään tutuksi myös erilaisin käsitöin ja
askarteluin. Entisajan leikkejä voidaan havainnollistaa esimerkiksi käyttämällä
luonnonmateriaaleja, vaikkapa käpylehmiä tehtäessä.
Juhlapäiviin liittyvät traditiot tuovat perinteitä nykypäivän elämään. Erilaiset juhliin
liittyvät tavat tulevat näin tutuiksi lapsille. Perinteisiin tutustutaan myös erilaisten
suomalaisten perinneruokien kautta. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tutustua
muidenkin kulttuurien ruokaperinteisiin.
Toisten ihmisten huomioiminen on tärkeää. Sitä voidaan opetella esimerkiksi
yhdessä toimimalla, näin saadaan yhteisöllisyyden siemen itämään. Lapsia
kannustetaan aloitteellisuuteen omien mielipiteidensä ilmaisemisessa, jolloin heistä
kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.
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6.4 Eettinen
Eettinen kasvatus perustuu käsitykseen ihmisenä olemisesta. Ihminen on arvokas ja
korvaamaton omana itsenään - jokainen erilaisena. Eettisyyteen kasvaminen lähtee
varhaisista vuorovaikutuksen kokemuksista. Kun pienen lapsen tarpeisiin vastataan,
hyväksytään ja rohkaistaan ilmaisemaan eri tunnetiloja, lapsi kokee olevansa
arvokas. Tämä on perusta sille, että hän myöhemmin pystyy laajentamaan
kokemuksensa ihmisten välisiin sosiaalisiin taitoihin sekä edelleen
elinympäristöönsä.
Eettinen kasvatus on mukana kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Tärkein työväline
tässä on kasvattajien ammattietiikka ja oma malli. Lapselle opetetaan käsitys
oikeasta ja väärästä sekä ohjataan ymmärtämään syyn ja seurauksen suhteita.
Sosiaalinen kasvu edellyttää sääntöjen ja rajojen sisäistämistä ja noudattamista.
Kasvattaja ohjaa lasta kunnioittamaan yhteistä omaisuutta ja pitämään siitä huolta.
Eettisesti toimiva kasvattaja tiedostaa yhteiskunnassa vallitsevat lapsuutta uhkaavat
tekijät ja huolehtii siitä, etteivät lapset liian varhain joudu niiden vaikutuspiiriin.
Lapsella tulee olla tilaa pohtia ja keskustella hänen elinympäristössään esiintyviä
eettisiä kysymyksiä.
6.5 Uskonnollis-katsomuksellinen

”Pitää uskoa ja
rakastaa."
-Jennica 5 v.-

Lähtökohtana päivähoidon
uskontokasvatuksella on kunnioittaa
perheen vakaumusta ja sopia lapsikohtaisesti sen sisällöstä. Lasta tuetaan oman
uskonnollisen taustansa kunnioittamisessa ja arvostamisessa.
Lapselle annetaan mahdollisuus hiljentyä sekä aikaa pohdintaan, kyselemiseen ja
ihmettelyyn hänen omien kokemustensa kautta. Yhdessä kotiseurakunnan kanssa
hänelle annetaan mahdollisuus tutustua oman uskontonsa rituaaleihin ja tapoihin.
Kirkkovuoden perinteitä pidetään yllä tutustumalla kirkollisiin juhlapyhiin ja
tapahtumiin.
Lapsen uskonnollinen kehitys on osa hänen persoonallisuutensa kehitystä, jota
tulee kunnioittaa, tukea ja vahvistaa. Tutustumalla muiden kulttuurien tapoihin lapsia
ohjataan hyväksymään ja kunnioittamaan myös muita lähellä olevia erilaisia
uskontoja ja katsomuksia. Päivähoidossa esimerkiksi joulun ja pääsiäisen
viettäminen kuuluvat toiminnan perusrunkoon ollen kulttuuriin kuuluvia perinteitä.
Lisäksi ne ovat myös osa kristillistä perinnettä. Lasten kanssa voi keskustella
juhlapyhien taustalla olevista asioista; siitä miksi mitäkin juhlaa vietetään ja mitä
juhlilla tarkoitetaan.
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7

VARHAISERITYISKASVATUS
7.1 Tuen järjestämisen periaatteet
Keravalla tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle lähipalveluperiaatteella ja
integroidaan yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteyteen. Varhaisen puuttumisen
ja ennaltaehkäisyn periaatteet ohjaavat keravalaisen erityiskasvatuksen toteutusta.
Lapsen tuen tarpeen lähtökohtana Keravan varhaiskasvatuksessa on vanhempien
ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin havaittu tuen tarve.
Esiopetussuunnitelman perusteet edellyttävät tuen kolmiportaisuuden mukaista
toimintamallia. Keravan varhaiskasvatuksessa käytetään samoja käsitteitä alle
esiopetusikäisten lasten kanssa. Näin mahdollistetaan kasvun ja oppimisen
luonteva jatkumo perusopetukseen siirtymiselle. Tuen kolmiportaisuudesta on
laadittu erillinen opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.
7.2 Varhaiskasvatuksen tukitoimet
7.2.1 Yleinen tuki

Yleinen tuki vastaa lapsen kasvatuksellisiin tarpeisiin ja on luonteeltaan
ennaltaehkäisevää. Varhainen tuki vähentää ongelmien syvenemistä ja sitä kautta
pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen on olennaista. Yleisen tuen
järjestäminen ei välttämättä tarkoita erillisiä toimenpiteitä. Yksilölliset tavoitteet asetetaan
jokaiselle lapselle sekä varhaiskasvatuksessa, että esiopetuksessa ja ne kirjataan
varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan.
Tuen muotoja varhaiskasvatuksessa voivat mm. olla
· VUOROVAIKUTUS
- Kasvattajien ja lasten sekä lasten keskinäinen hyvä vuorovaikutus. Myös kasvattajien välinen
vuorovaikutus
· KASVATUSKUMPPANUUS
- Monipuolinen yhteistyö huoltajien kanssa, dialogisuus, kuuleminen
· TOIMINNAN OHJAUS
- Lasta opastetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen, itsehallinnan kehittämiseen,
itsenäisyyteen sekä ajattelemaan ja tekemään päätöksiä
- Lapselle opetetaan päivittäistä toimintaa helpottavia tottumuksia ja toimiin liittyviä taitoja
- Lasta ohjataan asettamaan tavoitteita (myös osatavoitteita)
- Lasta ohjataan tunnistamaan omaa osaamistaan ja onnistumistaan
· STRUKTUURI (rakenne)
-struktuurilla tarkoitetaan ajan, paikan, ihmisten ja toiminnan säännöllisenä pysymistä ja
jäsentyneisyyttä
-lapsella on mahdollisuus ennakoida toimintaa ja hänen käyttäytymiseensä kohdistuvia
odotuksia tuetaan vahvistamalla ympäristön struktuuria
· RYHMÄTOIMINTA
-lasten keskinäistä vertaistoimintaa ja leikkiä tuetaan ja mahdollistetaan
-lasta ohjataan tietoisesti tunnistamaan ja hallitsemaan sosiaalisen käyttäytymisen perustaitoja
-lasta tuetaan ryhmän sääntöjen ja tapojen omaksumisessa
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-ryhmämuotoista toimintaa, ryhmäkasvatusta
· KEHITYKSEN OSA -ALUEIDEN TUKEMINEN
-lapsen yksittäisten kehityksen osa-alueiden (esim. kielen kehitys, motorinen kehitys, yms.)
tukeminen liitetään luontevasti muuhun toimintaan yhteisesti asetettujen tavoitteiden
suuntaisesti
-lapsen kehityksen eri osa-alueita tuetaan kasvatuksen sisältöjen ja menetelmien valinnalla

7.2. 2 Tehostettu tuki
Kun yleinen tuki ei riitä, voidaan lapsi siirtää tehostetun tuen piiriin.
Varhaiskasvatuksessa lapsi voidaan siirtää saamaan tehostettua tukea, kun hänen
tuentarpeensa todennetaan yhteistyössä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa. Tehostetun
tuen piiriin kuuluvat lapset, joiden kehityksen, kasvun ja oppimisen edellytykset ovat
heikentyneet tai jotka sairauden tai vamman takia tarvitsevat tukea. Tuen piiriin kuuluvat myös
ne lapset, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea kasvulleen ja ne, joilla on
mahdollisesti odotettavissa oppimisvaikeuksia. Tehostettu tuki sisältää varhaiseen
tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen liittyvät tarpeelliset tukitoimet.
Tehostettu tuki järjestetään pääsääntöisesti lähipalveluna lapsen omassa
varhaiskasvatusyksikössä.
Kun huoli lapsesta syntyy, asiasta keskustellaan huoltajien kanssa. Myös huoltajat
voivat ottaa asian puheeksi. Kun lapsi on päätetty siirtää varhaiskasvatuksessa saamaan
tehostettua tukea, hänelle tehdään tehostetun tuen suunnitelma liitteeksi lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan tärkeimmät tavoitteet, vastuut ja
toteutus. Kirjaamisesta vastaa ryhmän kasvattaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja on aina
mukana konsultoivassa roolissa.

7.2. 3 Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen
tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Esiopetuksessa erityinen
tuki järjestetään pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen
päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen tukimuodoista.
Käytettävissä ovat kaikki mahdolliset tukimuodot.
”On semmoinen aika
hassu, semmoinen
erilainen."
-Jennica 5 v.-

7.3 Varhaiskasvatuksen yhteistyö

Varhaiskasvattajien yhteistyökumppaneina
Keravalla toimivat alueelliset
puheterapeutit, lapsipsykologi ja
toimintaterapeutti. Lapsen kasvua ja kehitystä voidaan tukea myös yhteistyössä
neuvolan, perheneuvolan tai sosiaalitoimen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm.
sairaalat ja yksityiset lasta tutkivat sekä hoitavat tahot.
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7. 4 Varhaiskasvattajien ja perheen yhteistyö
Kasvun tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa pyritään
kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa perheen voimavarojen lisäämiseen.
Kasvatuskumppanuutta toteutetaan yhteisten suunnittelu-, palaute-, ja
arviointikeskustelujen avulla. Kasvatuskumppanuudessa tavoitteena on lapsen
hyvinvointiin tähtäävä molemminpuolinen avoin vuorovaikutus. Keravalla
ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen perhetyötä tarjotaan neuvolan
perhetyön, sosiaalitoimen lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaiskasvatuksen
perhetyön osalta. Varhaiskasvatuksen perhetyössä annetaan tukea vanhemmille
äkillisessä haastavassa tilanteessa tai pidempään hautuneessa ongelmassa.
Perhetyössä otetaan huomioon lapsen kasvu ja kehityksen. Työ on ohjaavaa
perhetyötä.
8

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET VARHAISKASVATUKSESSA
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus perustuu yleisiin
varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sekä lapsen kulttuurisen taustan ja äidinkielen
huomioon ottamiseen. Kulttuurivähemmistöihin kuuluvalla lapsella tulee olla
mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja
suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Päiväkodin toimintasuunnitelmassa on
huomioitava eri kulttuuritaustaiset lapset ja monikulttuurinen kasvatus. Lähtökohtana
on suomalaisen varhaiskasvatuksen ajatus tyttöjen ja poikien tasa-arvoisuudesta.
Varhaiskasvatuksen, neuvolan ja sosiaalitoimen yhteistyön yhtenä tavoitteena on,
että eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi ohjautuu viimeistään 3-vuotiaana
päivähoidon piiriin.
Päivähoidossa lapsi tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, vahvistaa suomen kielen
taitoaan ja sosiaalisia valmiuksiaan luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja
kasvattajien kanssa. Näin edistetään lapsen kotoutumista. Lapsi tarvitsee lisäksi
tehostettua opetusta suomen kielen omaksumiseen ja käyttöön.
Vanhempien kanssa tehdään lapsen varhaiskasvatus- ja suomi toisena
kielenä –suunnitelma, jota laadittaessa huomioidaan lapsen ikä ja yksilölliset
tarpeet, kieli- ja kulttuuritausta sekä uskonnollinen vakaumus. Henkilöstön ja lapsen
huoltajien yhteistyötä tehostetaan käyttämällä tulkkia tarpeen vaatiessa.
Vanhemmille korostetaan vastuuta oman äidinkielen ja kulttuuriperimän
säilyttämisestä. Lasta ja perhettä rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltään.
Äidinkielen hallitseminen on välttämätöntä yhteyden pitämiseksi omaan
perheeseen, kulttuuriin ja historiaan. Kielen avulla lapsi tulee tietoiseksi omista
juuristaan, ja se vahvistaa hänen itsetuntoaan ja identiteettiään. Äidinkielellä on
ratkaiseva merkitys lapsen kehitykseen. Se on perusta tasapainoiselle tunneelämän kehitykselle ja lapsen ajattelulle. Näin luodaan pohja toimivalle
kaksikielisyydelle.
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Monikulttuurisuus on suuri haaste ja rikkaus päivähoidossa. Varhaiskasvatuksen
toteutuksessa edellytetään perheen kulttuuriin perehtymistä, jotta perheen erilaiset
tarpeet ja kasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan yhteisesti sopia. Huoltajien
kanssa käytävässä keskustelussa saadaan tietoa lapsesta, perheen taustasta ja
kulttuurista. Samalla huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta päivähoidosta ja
kasvatustavoista.
Suomen kielen opetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
suunniteltua suomi toisena kielenä –opetussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa
aloitetulla suomi toisena kielenä –opetuksella pyritään tasavertaisuuden
saavuttamiseen. Opetuksen tavoitteena on, että koulun alkaessa lapsella on
tarvittava suomen kielen taito ja muut oppimisen valmiudet.
Oheismateriaalina päiväkodeissa on käytössä Mamu-kansio.
9

KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMPIEN KANSSA

”Se tarkoittaa sitä, että
siellä asuu äiti, isä ja
lapsia."
-Anni 5 v.-

Kasvatuskumppanuudella
varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan
vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun,
kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. Vanhemmilla on ensisijainen
kasvatusoikeus ja -vastuu, henkilöstöllä koulutuksen antama tieto ja osaaminen.
Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luodaan vanhempien kanssa
luottamuksellinen ja keskusteleva kasvatusilmapiiri.
Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa ovat ensisijaisesti kasvattajien
vastuulla. Kasvattajilla on myös vastuu avata varhaiskasvatuksen arkea
vanhemmille ja tehdä heidät tietoiseksi päivähoitopäivän sisällöstä sekä ottaa
mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksessa toimii
perhetyöntekijä,
Päivähoidon aloittaminen ja tutustuminen
Päivähoidon aloittaminen on suuri muutos lapselle ja koko perheelle. Keravalla on
päivähoidossa käytössä päivähoidon aloituskäytäntö tukemassa lapsen päivähoidon
aloittamista. Sopeutumista uuteen ympäristöön helpotetaan tutustumalla lapseen,
perheeseen ja päivähoitopaikkaan, aikuisiin ja lapsiryhmään.
Tutustumiskäynti lapsen kotiin ja aloituskeskustelu lapsen vanhempien kanssa
aloittaa lapsen päivähoidon. Tutustumiskäynti ja aloituskeskustelu käydään lapsen
kodissa tai muussa sopivassa paikassa, kuten lapselle tutussa puistossa/oman
kodin pihalla, perheen toivomuksen mukaisesti. Mikäli perhe ei halua
tutustumiskäyntiä, käydään vain aloituskeskustelu vanhempien kanssa ilman lasta
päiväkodissa. Tutustumiskäynti ja aloituskeskustelu käydään ennen kuin lapsi
aloittaa päivähoidon.
Lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä päivähoitopaikkaan. Vanhempi on lapsen
mukana hoitopaikassa ja tutustuttaa lapsen arjen toimintoihin. Toivottavaa olisi että
vanhempi tutustuisi lapsensa kanssa kaikkiin päivän eri toimintoihin (ruokailut,
ulkoilu, lepo). Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta; tarkoituksena
on saada perhe luottamaan siihen, että lapsi voi turvallisesti jäädä päivähoitoon.
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Minimiaika tutustumiselle on viikko. Hyvä aloitus päivähoidolle antaa lapselle hyvän
ja turvallisen pohjan kasvulle ja oppimiselle. Hyvin tehty päivähoidon aloitus on
myös pohja kasvatuskumppanuudelle.
10 KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ MUIDEN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA
Kasvatuskumppanuus osana varhaiskasvatuksen arkea
Kussakin työyhteisössä luodaan yhteiset pelisäännöt kasvatuskumppanuuden
toteuttamiselle. Tavoitteena on hyvin toimiva ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö,
joka toimii lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hoivan, kasvatuksen ja opetuksen jatkumo toteutuu esi- ja alkuopetuksen kanssa
tehtävällä kiinteällä yhteistyöllä. Yhteistyökäytänteet kirjataan syksyisin opetus- ja
toimintasuunnitelmiin, jotka hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnassa.
Kasvatuskumppanuutta yli hallintorajojen
Neuvolan ja lastensuojelun kanssa on
sovittu säännöllisestä yhteistyöstä.
Neuvolan terveydenhoitaja vierailee
alueensa päiväkodeissa syksyisin.

”Neuvola on siitä kiva,
että 5-vuotiaana ei
rokoteta."
-Suvi 5 v.-

Varhaiskasvatuksella on sovitut yhteistyökäytänteet koulujen, nuoriso-, liikunta- ja
kulttuuritoimen, poliisin, seurakunnan, musiikkiopiston ja alueella toimivien
järjestöjen kanssa.
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11 VARHAISKASVATUSTOIMINNAN JATKUVA ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään vuosittain kaupungin tasolla,
alueellisesti ja yksiköittäin.
Päivähoidon varhaiskasvatuksen pedagogisen työryhmän muodostavat alueelliset
varhaiskasvatusvastaavat sekä varhaiskasvatuksen suunnittelijat. Työryhmän
tehtävänä on tukea varhaiskasvatustoimintaa mm. järjestämällä koulutusta.
Päivähoitoyksiköissä tehdään Keravan kaupungin vasulle perustuvat
yksikkökohtaiset vasut, joiden valmistuttua yksiköt arvioivat Keravan kaupungin
vasua ja antavat palautetta ohjausryhmälle. Osallistumalla yksiköiden vasun
rakentamiseen huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa sekä yksikkökohtaisen että
koko Keravan vasun arviointiin ja kehittämiseen.
Keravan päivähoidolla on vakiintunut asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta
päivähoito saa tietoa toiminnan kehittämistarpeista.
Keravalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä
lähikuntien kanssa. Lisäksi erilaiset hankkeet tukevat varhaiskasvatuksen
kehittymistä.
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Liite 1 Lapsen leikin kehitys

Lapsen leikin kehitys
IKÄ
PIENET
KONTAKTILEIKIT

Leikin
muoto

1 v.

1/2 v.

Aikuinen tai vanhempi lapsi <=>
lapsi
• katse / fyysinen kontakti
• huvitus, hypytys, lorut, laulut

ESINELEIKKI
Esineiden fyysinen
manipulointi
• sisäkkäin
• päällekkäin
• vastakohdat

3 v.
Esineiden
käyttötarkoituksen
havainnoimisen
kautta siirrytään

4 v.

RAKENTELULEIKKI

LASTEN OMAT
VIIHDYTYSLEIKIT
Leikki pienillä esineillä
- hienomotoriikan kehitys mahdollistaa
ottamaan useamman roolin
yhtäaikaa

KUVITTELULEIKKI

ROOLILEIKKI

• aluksi yksittäiset toiminnot
• ominaista
• toiminta sarjassa
juoni ja roolit
Aikuisen toiminnan jäljittely
Lasten rinnakkaisleikeistä yhteisleikkiin

Leikkivaiheen
merkitys
ja yhteys
oppimiseen

• läheisyyden oppiminen
• pohja kommunikaatio- taidoille
• pohja kielen oppimiselle,
toiminnan ja käsitteen väliset
yhteydet
• alku kuvittelulle
• opitaan viesti: tämä on leikkiä
• kokemukset vuorotteluista,
säännönmukaisuudesta,
ennakoinnista, yllätyksestä
• mukana liikettä esim. tasapaino
• suomalaista perinnettä

• alkeet tutkimiselle
• yhteys
matematiikkaan ja
avaruudellisen
ajattelun
kehittymiselle

• tarjota lapselle tällaiset
leikit
• kontakti/vuorovaikutus
herkästi lasta kuunnellen ja
aloitteisiin vastaten

• tarjota tutkittavaa
• olla mallina
• haastaa lapsi
tutkimaan ja
ajattelemaan

• kuvittelukyvyn synty= kyky pohtia
muutakin kuin tässä ja
nyt olevaa -> yhteys luovuuteen
ja abstraktin ajattelun kehittymiseen
• toiminnan ja kielen yhdistyminen
-> kielen kehitys
• toimintojen merkityksen
ymmärtäminen
• alku keskittyvälle toiminnalle
(leikit tulevat pitkäjänteisimmiksi
jos aikuinen on mukana
toiminnassa)

• harjoittaa tavoitteellista toimintaa ja tehtävien
jakamista toisten kanssa ->sosiaaliset taidot
kehittyvät
• leikkivälineiksi riittävät korvaavat välineet, esim.
palikka on matkapuhelin, -> abstraktin ajattelun
kehittyminen
• alku tehtäväorientaatiolle (huomio tavoitteeseen
muiden samanaikaisten toimintojen häiritsemättä)
• pitkäjänteisyyden harjoittaminen -> keskittymiskyky

Suora ohjaus korostuu aluksi, mutta muuttuu epäsuoremmaksi vähitellen

Aikuisen
tehtävä

Sosiaalisten taitojen opastaminen: vuorottelu, jakaminen, neuvottelu, sopiminen
• lapsi arkielämän toiminnoissa
mukana
• aikuista tai isompaa lasta tarvitaan
leikin malliksi
• aikuinen aloittajana ja ylläpitäjänä
• runsaasti samanlaisia välineitä
• leikkivälineiden vastattava lapsen
elämänpiiriä

•
•
•
•
•
•
•

leikkitilan, -ajan ja –rauhan turvaaminen
mahdollisuus jakaantua pieniin ryhmiin
tunneilmapiiristä huolehtiminen
leikit rakennetaan mielellään itse, ei valmiita nurkkauksia
huoneessa riittävästi välineitä leikin rakentamiseksi
aikuisen läsnäolo, kiinnostus ja ohjaus
roolinoton valhvistaminen, erilaisten roolimallien esittäminen
ja roolitunnusten tarjoaminen esim. vaatteet (erityisesti tv)

5 v.

IKÄ

6 v.

12 v.

Kotoisista aihepiireistä
vieraampiin
• fantasiamaailma
• sadut, tv-sarjat
Leikin
muoto

ROOLILEIKKI
Aletaan kaivata
• jännitteitä
• vastakohtaisuuksia
• hyvän ja pahan taistelua

Leikkivaiheen
merkitys
ja yhteys
oppimiseen

Aikuisen
tehtävä

DRAAMALEIKKI
SÄÄNTÖLEIKIT

Draamaleikki perustuu satuun ja
on usein aikuisen ohjaama

Joukkueleikit ja pelit

• eläytyminen
• empatiataidot
• pakottaa huomioimaan tarinan käänteet ja
esikuvat tarinassa
• voi yhdistyä esim. eettiseen kasvatukseen
• valmistaa sääntöleikkiin koska tarinan
leikkimisessä on huomioitava ”tarinan”
säännöt

• satujen ja kertomusten tarjoaminen
leikkiteemojen pohjaksi
• teeman mukaisen leikkiympäristön
rakentaminen yhdessä lapsen kanssa
• oma roolinotto
• tapahtumien järjestäminen

•
•
•
•

pettymyksen harjoittelu
leikit voivat olla opetusväline
itsenäinen leikkiminen
sääntöjen noudattaminen

• sääntöleikkien opettaminen
lapsille

Perustuen Lto-liiton julkaisuun
Leikin aika 2004.
Artikkelit
Aili Helenius, Riitta Korhonen:
Leikin kehitys ja aikuisen tehtävät
Helena Siren-Tiusanen: Lasten
leikki ja oppiminen
Koonnut Outi Tirkkonen 2005
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Liite 2 Normaalin puheen kehityksen aikataulu

Normaalin puheen kehityksen
aikataulu
1-vuotias
•
•
•
•
•
•
•
•

sanoo ensimmäiset merkitykselliset sanat
noudattaa lyhyitä yksinkertaisia ohjeita
tunnistaa esineitä
hallitsee 100-200 sanaa
ilmaisee itseään eri tilanteissa
vastavuoroinen käyttäytyminen
symbolinen leikki
tuttujen esineiden, tapahtumien tunnistaminen

2-vuotias
•
•
•
•

puheessa esiintyy sanoja kaikista sanaluokista
hallitsee taivutusmuotoja
puheessa myös omatekoisia virheellisiä muotoja ja taivutuksia
tietoisuus kielestä alkaa kehittyä

3-vuotias
•
•
•
•
•
•

käyttää 3-5-sanaisia lauseita
erottaa käsitteet sinä ja minä
käyttää komparatiivia arvioidessaan vertailuja (pitkä-pitempi)
tuntee päävärit nimeltä
tietää ikänsä
hallitsee suunnat eteen, taakse, ylös ja alas

4-vuotias
•
•
•
•
•
•

käyttää 5-6-sanaisia lauseita
virheellisten muotojen ja taivutusten väheneminen
hallitsee monikon täydellisesti
hallitsee käsitteet samanlainen – erilainen
ääntää yleikielen mukaisesti
ilmaisujen tarkentuminen tulee esille ajan, paikan ja sijainnin ilmaisuissa sekä
esineiden ja asioiden laadullisessa kuvauksessa (koko, määrä, väri, muoto)

5-vuotias
•
•
•
•
•

toiminnan suunnittelu kielen avulla
pystyy ilmaisemaan itsensä ymmärrettävästi, ymmärtää toisia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
pystyy päättelemään syy-seuraus-suhteita
kieli mielikuvituksen ilmaisijana
muistaa kolmiosaisen ohjeen

Perusharjaannuttamiskansio; Kauppinen-Sarjanoja 1991, Rasku-Puttonen
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Liite 3 Varhaisvuosien liikunnan perusteet

1. Elinvuosi

Varhaisvuosien liikunnan perusteet
Pään liikkeet
Tavoittelu

Tarttuminen

Pystyyn
nouseminen

Nostaminen,
kannattaminen

Ryömiminen
Kääntyminen

Konttaaminen

Irrottaminen

Suuntaamaton
heitto

Ottaminen

Kävely

Kiipeily
(esteet lantion
korkeudella)

Heitto
molemmin
käsin
(iso pallo)

Suunnattu
heitto
(pieni pallo)

Juokseminen
Heiton
satunnainen
kiinniottaminen

Tasapainoilu
kävellen
(leveys 20cm)

Hyppääminen
alas

Pyöriminen

Hyppääminen
Hyppääminen
alas

Heiton
kiinniottaminen
rintaa vasten

Tasajalka
hyppy
Tasapainon
pitäminen
3-4 sek.

Tarkkuusheitto
läheltä (1-2m)

Pyöriminen
pituusakselin
ympäri

Kuperkeikka
eteenpäin
selälleen

Esteen
(voimistelupenkki)
alittaminen
Kuperkeikka
eteenpäin
istualleen
Juokseminen
nopeutta
vaihtaen

6. Elinvuosi
7. Elinvuosi

Kieriminen

Lyhytaikainen
tasapainon
pitäminen

5. Elinvuosi

4. Elinvuosi

3. Elinvuosi

2. Elinvuosi

Seisominen

Heiton
kiinniottaminen
vartaloa vasten
(eri korkeuksilta)

Hyppääminen
yhdellä jalalla

Tasapainon
pitäminen
10 sek.

Juokseminen
ja esteen
alittaminen
vuorotellen

Tasapainoilu
kävellen
(leveys 10cm)

Suunnattu
heitto
(iso pallo)

Heiton
kiinniottaminen
käsillä

Tasapainoilu
juosten
(leveys 10cm)

Juokseminen
ja kiipeily
yhdistellen
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Juokseminen
ympyrää ja
pujotellen

Juokseminen
sekä
hyppääminen
yhdellä jalalla
ja tasajalkaa,
yhdistellen

Kuperkeikka
eteenpäin
seisaalleen

Liite 4 Erilaiset taidemuodot varhaiskasvatuksessa

TAIDEMUOTO

PERUSELEMENTTEJÄ

ARJEN YLITTÄVIÄ
KULTTUURIKOKEMUKSIA

Kuvallinen ilmaisu

-erilaiset viivat
-muodot
- kolmiulotteisuus
-värit
-valo ja varjo
-erilaiset materiaalit ja
niiden ominaisuudet
-tunnelma

-taidekirjat
-taidekuvat
-valokuvat
-median antamat virikkeet
-taidenäyttelyt
-kuvataiteilijan vierailu
-työpajat

Musiikki

-ääni ja hiljaisuus
-syke, rytmi ja tauko
-hidas-nopea
-voimakas-hiljainen
-korkea-matala
-tunnelma

-erilaiset musiikkiäänitteet
-konsertit
-muusikon vierailu
-työpajat

Tanssi

- oman kehon liike
-liike jatkumona
-liike suhteessa aikaan,
tilaan, rytmiin, erilaista
voimaa ja muotoa
käyttäen
-liikesarja
-musiikki, kuva, tarina
virikkeenä
-tunnelma
-tunteet
-eleet, ilmeet
-puhe ja liike
-tarina, hahmot, aika ja
paikka
-jännitys
-vastakohdat
-rekvisiitta, musiikki ja
lavastus
-sanat, merkitys, rytmi
-tunnelma

-tanssiesitykset
-tanssitaiteilijan vierailu
-työpajat

Draama ja sanataide
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-teatteriesitykset ja
teatterin toimintaan
tutustuminen
-näyttelijän tai kirjailijan
vierailu
-erilaiset kirjat
-tarinankerronta
-runonlausunta
-draama- ja runopolut
-yhteistyö kirjaston kanssa
-työpajat

Liite 5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Yleisohjeet Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun pohjaksi
Mikä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (=Lapsen vasu)?
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laaditaan prosessissa. Lapsen vasuprosessi alkaa tutustumiskäynnillä ja
aloituskeskustelulla sekä lapsen ja vanhemman yhteisellä tutustumisella päivähoitoon. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi jatkuu kasvattajan ja vanhempien yhteisellä Lapsen vasukeskustelulla ja sen
kirjaamisella. Prosessiin kuuluvat myös yhteiset päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa ja muut yhteiset
keskustelut sekä vuorovaikutustilanteet.
Mitkä ovat Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman keskustelun (=Lapsen vasukeskustelun) periaatteet?
Tärkeintä lapsen vasussa on kokonaisvaltainen lasta arvostava kerronta lapsesta, lapsen yksilöllisyydestä,
persoonallisuudesta, taidoista ja valmiuksista. Lapsen vasun pohjana on vanhemman ja varhaiskasvattajien
kasvatuskumppanuus ja heille yhteisesti vähitellen rakentuva ymmärrys lapsesta ja tavoista tukea lapsen
hyvinvointia varhaiskasvatuksessa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on ohjata ja kehittää kasvattajien pedagogista työtä ja
ammatillisuutta. Kasvattajayhteisön tehtävänä on viedä Lapsen vasuun kirjatut tavoitteet ja tarpeet
kasvatustoiminnan tasolle.
Miten Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskustelu toteutuu?
Vanhemmille annetaan etukäteen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakaavakkeen. Kaavakkeen avulla vanhemmat
voivat kirjata ajatuksiaan ja toiveita, joita haluavat tuoda esiin keskustelussa. Tavoitteena on löytää yhteinen
käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta, oppia tuntemaan lapsi paremmin ja löytää tapoja tukea lapsen
hyvinvointia.
Ennen keskustelua kasvattajat havainnoivat lasta ja pohtivat yhdessä lapsesta tekemistään havainnoista tiimissä.
Keskustelun ja havainnoinnin tueksi kasvattajille on omat kasvattajien tukikysymykset vastaavin teemoin kuin
vanhemmilla. Kasvattajien tukikysymyksissäkään ei ole tarkoituksenmukaista pohtia kaikkia kysymyksiä.
Lapsen vasukeskustelussa luodaan yhteistä ymmärrystä lapsesta, kirjataan lapsen yksilöllinen kuvaus ja hänen
hyvinvointiaan edistävät periaatteet. Oleellista on dialogi, jossa vuoropuhelua käyvät kolme näkökulmaa: lapsen,
vanhempien ja kasvattajien näkökulmat. Vanhemmilla on persoonallinen tieto lapsesta ja kasvattajilla
ammatillinen tieto lapsesta, lapsiryhmästä ja lapsen kehityksestä.
Keskustelussa tärkeää on dialogi ja kuuntelu, ei haastattelu tai kirjaaminen. Keskustelun aikana kasvattaja voi
tehdä jotain muistiinpanoja, joiden pohjalta hän kirjoittaa jälkeenpäin keskustelun pääkohdat. Lapsen vasu on
väline, esim. ryhmän pedagogiikan suunnitteluun. Se ohjaa ryhmän kasvattajia arvioimaan toimintaa sekä
muuttamaan rakenteita lapsiryhmän tarpeisiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ovat osa arkipäivää ja
suunnittelua. Lomake allekirjoitetaan yhdessä vanhempien kanssa myöhemmin, kun kasvattaja on kirjannut
keskustellut asiat.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle. Tutustumiskäynti ja
aloituskeskustelu käydään, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Jos lapsi vaihtaa päiväkotia käydään tarvittaessa
yhdessä vanhempien, uuden päiväkodin kasvattajan kanssa yhteinen siirtopalaveri. Lapsen vasukeskustelu
käydään ja samalla suunnitelman toteutumista arvioidaan kerran vuodessa. Lapsen vasun lisäksi käydään
vanhempien kanssa päivittäisiä keskusteluja sekä tarvittaessa ylimääräisiä arviointi keskusteluja.
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Liite 6 Lapsen S2-suunnitelma

YLEISOHJEET SUOMI TOISENA KIELENÄ –OPETUSSUUNNITELMAN (S2)
LAADINTAAN

Suomi toisena kielenä (S2) –suunnitelma
· Laaditaan maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen kielen taito on joiltakin osin
puutteellinen.
· Perustuu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunniteltuun Suomi toisena kielenä –
opetussuunnitelmaan.
· Suunnitelma laaditaan vanhempien kanssa käytävässä keskustelussa noin kuukauden kuluttua
päivähoidon alkamisesta. Tarvittaessa käytetään virallista tulkkia.

Opetuksen tavoitteet, ryhmässä ja S2 –tuokioilla
· Tavoitteita kirjataan realistinen määrä huomioiden lapsen ikä- ja kehitysvaihe.
· Yksikin tavoite aluksi riittää, koska tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lasta hänen suomen
kielen kehityksessään.
· Tavoitteet laaditaan lähtötason arvioinnin ja S2 -opetussuunnitelman pohjalta.
· Tavoitteet tarkistetaan sovituin aikavälein yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Opetuksen sisällöt
· Opetuksen sisällöt valitaan lapsen omasta lähipiiristä ja edetään tutusta tuntemattomampaan.
· Keskeiset sisällöt tulee valita lapsen tavoitteiden kannalta mielekkäiksi ja ikäkausittain
tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi.
· Suomen kielen opetuksessa harjoitellaan erilaisten monipuolisten virike- ja kuvamateriaalien
käyttämistä opetuskeskustelujen ja lasten omien tarinoiden pohjana.

Arviointi
· Arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että kielen syvällinen oppiminen on keskimäärin 5-7 vuotta
kestävä prosessi.
· Lapsen kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen.
· Lapsen tausta ja vähitellen kehittyvä kielitaito on huomioitava myös arvioinnissa.
· Suomen kielen taidon määrittäminen perustuu lapsen monipuoliseen havainnointiin ja erilaisiin
arviointimenetelmiin.
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