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1

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja
Keravan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

v

arhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen
määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta
varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta.
Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla
on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset
edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu huomioon lainsäädännön muutokset. Perusteita on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä
hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se
koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja
kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä,
varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava määräys. Perusteasiakirja sisältää määräysten lisäksi kokonaisuuden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. Jokaisen luvun
päätteeksi on koottu paikallisesti päätettäviä asioita, jotka ohjaavat paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista ja
varhaiskasvatuksen toteuttamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on myös viittauksia lainsäädäntöön. Viittausten
tarkoituksena on selventää perustetekstin yhteyttä lainsäädännölliseen perustaan. Tässä perusteasiakirjassa tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestäjällä kuntaa, kuntayhtymää tai yksityistä palveluntuottajaa. Käsitettä huoltaja käytetään tarkoitettaessa lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa.

1.2 Keravan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen kehittäminen
Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialla on vastuu paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta, hyväksymisestä
ja kehittämisestä. Keravan varhaiskasvatussuunnitelmassa on päätetty varhaiskasvatuksen kasvatuksen, opetuksen ja hoivan
toteuttamisesta sekä huoltajien ja varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen muun toiminnan järjestämisestä kansallisten
perusteiden pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta). Keravan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa myös kunnan valvomaa yksityistä
varhaiskasvatusta ja yksityistä perhepäivähoitoa. Keravan kasvatus- ja opetustoimi on ottanut varhaiskasvatussuunnitelmaa
laadittaessa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.
Keravan Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon muut paikallisella tasolla tehdyt suunnitelmat:
• varhaiskasvatuksen suunnitelma
• perusopetukseen valmistavan
opetuksen suunnitelma
• perusopetuksen opetussuunnitelma
• perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan suunnitelma
• lastensuojelulain mukainen lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma
• kiusaamisen vastainen suunnitelma
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• kasvatuskeskustelujen ja
kurinpitomenettelyjen toteuttamista
koskeva suunnitelma
• nivelvaiheiden yhteistyösuunnitelmat
• oppilashuollon suunnitelma
• yleisen, tehostetun ja erityisen tuen
toteuttamisen suunnitelmat
• turvallisuussuunnitelma
• kestävän kehityksen suunnitelma

• kansainvälisyysohjelma
• Kasvatuksen ja opetuksen toimialan
TVT-suunnitelma
• yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma
• Suomi toisena kielenä -suunnitelma
• muut Keravan kasvatus- ja opetustoimen tekemät, erityisesti
koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä
koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Keravan kasvatus-ja opetustoimi hyväksyy varhaiskasvatuksen suunnitelman suomenkielistä ja ruotsinkielistä varhaiskasvatusta varten. Keravan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu kaikille yksiköille yhteisenä sisältäen perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi Keravan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa yksityistä varhaiskasvatusta.
Toimintayksiköiden/päiväkotien toimintasuunnitelmilla täsmennetään, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan
vuoden aikana. Kasvatus- ja opetustoimi laatii varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvan vuosittaisen suunnitelman ja
tiedottaa huoltajille ennalta siinä päätetyistä keskeisistä asioista. Suunnitelmassa tarkennetaan, miten Keravan varhaiskasvatussuunnitelmaa kussakin toimintayksikössä kyseisen vuoden aikana toteutetaan.
Keravan varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja sitä päivitettäessä on annettu mahdollisuus varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä huoltajien osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Lasten näkemyksiä on kuultu ja hyödynnetty kehittämisessä. Huoltajien ja lasten kannalta mielekkäisiin osallistumis- ja vaikuttamistapoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Keravan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupungin eri
hallinnonalojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Lasten eheän oppimisen polun
turvaamiseksi on tärkeää, että muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö on saanut mahdollisuuden tutustua ja osallistua varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.
Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista opetusta, kasvatusta ja hoitoa sekä suotuisan kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea
varhaiskasvatuksessa. Tämän oikeuden turvaamiseksi jokainen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kanssa työskentelevä
noudattaa varhaiskasvatuksen järjestäjän vahvistamaa suunnitelmaa ja muita toimintaa ohjaavia normeja. Myös lapsen
kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten yksilölliset suunnitelmat laaditaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.
Keravan kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnissa voidaan hyödyntää kansallista varhaiskasvatuksen tietovaranto
Vardaa sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointimateriaalia ja laadun indikaattoreita. Arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja lasten oppimisen edellytysten parantaminen. Keravan varhaiskasvatussuunnitelman ja sitä tarkentavan vuosittaisen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi on osa arviointitehtävää ja
siihen perustuvaa kehittämistä. Kasvatus- ja opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden tuottaman tiedon
lisäksi arvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.
Muutokset valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä Keravan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Keravan kasvatus- ja opetustoimi tarkistaa varhaiskasvatussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön
tuloksia hyödyntäen.

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle
lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet.
Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat
tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Suunnitelmaa tarkennetaan lapsen tarpeiden mukaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin sisältyy eri vaiheita. Prosessiin osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt yhdessä huotajan ja lapsen kanssa. Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen sosionomin
osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta. Varhaiskasvatuksen
erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan.
Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta voidaan käyttää perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. Perhepäivähoitaja käy keskustelut ja perhepäivähoidosta vastaava
päiväkodinjohtaja hyväksyy suunnitelmat omalla allekirjoituksellaan.
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 toimimisesta otetaan huomioon suunnitelmassa.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeä tuntea lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet
sekä yksilölliset tarpeet. Lisäksi laatimisessa otetaan huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta.
Suunnitelmaa laadittaessa tai päivitettäessä hyödynnetään lapsen mahdollista aiempaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä
pedagogista dokumentointia (luku 4.2). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat tavoitteet kuvaavat siitä, miten pedagogisella toiminnalla tuetaan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan
lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen (luku 5.4). Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus,
joka vaatii lääkehoitoa laaditaan hänelle terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, kirjataan ne lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa sovitaan paikallisesti.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, tuen riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma on kuitenkin tarkistettava aina, kun
siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Aloite suunnitelman tarkistamiseksi voi tulla lapsen kanssa työskenteleviltä henkilöiltä
tai lapsen huoltajalta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioitaessa arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen.
Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä vahvuuksia sekä lapsen kiinnostuksen kohteita, lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevia tavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi ja toteutumisen arviointi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollisesti tarvitsema tuen tarve, mahdollinen suunnitelma
lääkehoidosta, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä vaikuttavuus.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on prosessi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma prosessi alkaa tutustumiskäynnillä lapsen kotiin (tai varhaiskasvatuspaikkaan), aloituskeskustelulla sekä lapsen ja vanhemman yhteisellä tutustumisella varhaiskasvatukseen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi jatkuu varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien yhteisellä Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -keskustelulla ja sen kirjaamisella. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
laadintaan, arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat lapsen huoltajien lisäksi mahdollisuuksien mukaan lapsi itse. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa.
Keskusteluja huoltajien kanssa voi käydä varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö mutta ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan tulee tavata vuosittain kaikki ryhmän huoltajat keskustelun merkeissä. Tuen tarpeisten lasten keskustelut käy varhaiskasvatuksen opettaja. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään lapsen esiopetuksen suunnitelma, jossa huomioidaan esiopetusajan lisäksi varhaiskasvatuksen osuus.

Kuva 1: Lapsen varhaiskasvatusssuunnitelman laatimisen prosessi
OPH, kuvittaja Kaisa Rekinen

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee ilmetä myös, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on ohjata ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista työtä ja ammatillisuutta.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on viedä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tarpeisiin
vastaaminen kasvatustoiminnan tasolle. Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään syksyllä lokakuun loppuun mennessä tai noin
kahden kuukauden kuluttua hoitosuhteen alkamisesta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa käytetään kaikissa
toimipisteissä yhtenäistä lomaketta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa lapsille käydään varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu
ja lapsen varhaiskasvatuksen asioista laaditaan perustietolomake sekä lapsen leikkikoulun varhaiskasvatussuunnitelma.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä.
Tiedonsiirron tavoitteena on turvata lapsen edun mukaisen varhaiskasvatuksen toteutuminen.
Tietojen saamista ja luovuttamista koskeva säännös koskee myös tilanteita, joissa lapsi siirtyy kunnan tai yksityisen palveluntuottajan järjestämästä varhaiskasvatuksesta toisen kunnan tai palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen tai
joissa varhaiskasvatuksesta siirrytään esiopetukseen tai perusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.
Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen tiedonsiirroissa noudatetaan kasvatuksen ja opetuksen toimialan voimassa
olevaa ohjetta. Keravan kaupungin organisaation sisällä tietoa saa siirtää ilman erillistä tiedonsiirtolupaa lainsäädännön
puitteissa. Ohjeen mukaisesti lapsen siirtyessä toisen varhaiskasvatuksen järjestäjän tai opetuksen järjestäjän yksikköön,
lapsen tietojen siirtäminen tapahtuu ensisijaisesti virallisten huoltajien kirjallisella suostumuksella.
Varhaiskasvatuslain 41.3 §:n mukaan jos lapsi siirtyy toisen varhaiskasvatuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään varhaiskasvatukseen tai perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai perusopetukseen, aikaisemman varhaiskasvatuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen
kannalta välttämättömät tiedot uudelle varhaiskasvatuksen järjestäjälle taikka varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot esiopetuksen tai perusopetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä. Varhaiskasvatuksen kannalta välttämätöntä
tietoa ovat lapsen perustiedot ja esioppilaan erityisen tuen päätökset.
Keravan kaupungilla lapsen siirtyessä toisen varhaiskasvatuksen järjestäjän tai opetuksen järjestäjän yksikköön, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ei siirretä ilman huoltajien suostumusta. Jos varhaiskasvatussuunnitelmassa on tieto, joka on
lapsen oman terveyden/turvallisuuden tai muiden lapsien terveyden/turvallisuuden kannalta välttämätön, on tämä tieto
siirrettävä uudelle varhaiskasvatuksen järjestäjälle.
Tiedonsiirtolupa pedagogisen asiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen luovuttamiseen uudelle ulkopuoliselle varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestäjälle tai kunnan sisällä toiselle asteelle siirryttäessä pyydetään tietosuojan sekä viranhaltijoiden oikeusturvan vuoksi. Tiedot luovuttava viranomainen vastaa aina itse siitä, että sillä on oikeus luovuttaa tiedot.
Lupa pyydetään molemmilta virallisilta huoltajilta lapsen muuttaessa pois Keravalta tai hänen vaihtaessaan varhaiskasvatuspaikkaa tai koulupaikkaa kunnan ulkopuolelle. Keravalle varhaiskasvatukseen tulevan lapsen kohdalla tiedonsiirtolupa
pyydetään molemmilta virallisilta huoltajilta, ellei edellinen opetuksen järjestäjä ole hoitanut tiedonsiirtoluvan pyytämistä.
Alkuperäinen tiedonsiirtolupa arkistoidaan lapsen asiakirjoihin päiväkodin lähiarkistoon. Asiakirjoista luovutetaan uudelle
varhaiskasvatuksen tai koulutuksen järjestäjälle aina kopio. Alkuperäinen säilytetään lapsen asiakirjoissa. 
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Varhaiskasvatuksen tehtävä
ja yleiset tavoitteet

arhaiskasvatus 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. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä
mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

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 paikallisia tarpeita vastaavina aukioloaikoina.
Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Esiopetuksessa
olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla.
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Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hankittaessa varhaiskasvatuspalveluja muilta palvelun tuottajilta kunnan on varmistuttava
siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien säädösten sekä
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Yksityisen palveluntuottajan ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja hallintovirasto.
Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatukseen sovelletaan myös hallintolakia ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Suomen perustuslain mukaan
ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Varhaiskasvatuksen
järjestämisessä on otettava huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Tällaisia ovat muun muassa yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Euroopan ihmisoikeussopimus, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, YK:n julistus
alkuperäiskansojen oikeuksista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Varhaiskasvatusta ke- hitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Kaikki lapset voivat osallistua yhdessä varhaiskasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.
Kun lapsi tarvitsee kehitykseensä ja hyvinvointiinsa tukea ja saa sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimia ja palveluja,
tällöin sovelletaan sosiaalihuoltolakia, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettua
lakia, kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia ja terveydenhuoltolakia sekä mitä sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista muualla laissa säädetään.
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet ohjaavat perusteiden
sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

1
2
3
Kuva 2: Varhaiskasvatuksen tavoitteet
8

4

Edistää jokaisen lapsen iän ja
kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä,
terveyttä ja hyvinvointia.
Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä
oppimista ja koulutuksellisen
tasa-arvon toteuttamista.

5

6

Toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa
ja mahdollistaa myönteiset
oppimiskokemukset.
Varmistaa kehittävä, oppimista
edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö.

7

Turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman
pysyvät vuorovaikutussuhteet
lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.

Antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet
varhaiskasvatukseen, edistää
yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä
antaa valmiuksia ymmärtää ja
kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä,
kulttuurista, uskonnollista ja
katsomuksellista taustaa.
Tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää
tarkoituksenmukaista tukea
varhais-kasvatuksessa tarpeen
ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.
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9
10

Kehittää lapsen yhteistyöja vuorovaikutustaitoja,
edistää lapsen toimimista
vertaisryhmässä sekä ohjata
eettisesti vastuulliseen
ja kestävään toimintaan,
toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan
jäsenyyteen.
Varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada
vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin.
Toimia yhdessä lapsen sekä
lapsen vanhemman tai muun
huoltajan kanssa lapsen
tasapainoisen kehityksen ja
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea
lapsen vanhempaa tai muuta
huoltajaa kasvatustyössä.

Varhaiskasvatuksen koskeva lainsäädäntö korostaa huoltajien osallisuutta. Huoltajilla on oikeus saada tietoa varhaiskasvatuksen tavoitteista ja toiminnasta jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista sekä lapsensa päivästä hoitopäivän
aikana. Huoltajien mielipiteitä ja tietoja kuullaan sekä heidän antamaansa palautetta hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä.
Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen
ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. Turvallisuus otetaan huomioon oppimisympäristöissä ja kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lasten
kokeman turvallisuuden perustana ovat keskinäiseen kunnioitukseen ja huolenpitoon perustuva toimintakulttuuri ja
varhaiskasvatukseen soveltuvat oppimisympäristöt. Oppimisympäristöjen turvallisuutta arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä alueen ympäristöviranomaisten ja Keravan kaupunkitekniikan kanssa säännöllisillä tarkistuskierroksilla.
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja mitoituksesta annettuja säädöksiä. Kunnan
käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Henkilöstön kelpoisuuksia koskevista siirtymäsäännöksistä säädetään varhaiskasvatuslaissa.
Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät säännökset, henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat säännökset sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä ohjaavat lait. Lapsia suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä suunnitelmallisen ennaltaehkäisemisen sekä välittömän
puuttumisen avulla. Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii lain edellyttämän suunnitelman laatimisesta joko erillisenä
tai osana paikallista opetussuunnitelmaa. Keravalla turvallisessa oppimisympäristössä painotetaan ennaltaehkäisevää
työtä ja varhaista puuttumista. Tätä kuvataan lisää luvussa viisi. Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on
käytössä myös yhteinen toimintamalli kiusaamistilanteiden käsittelyyn.
Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle tarjotaan täysipainoista ravintoa. Ruokailut ovat tarkoituksenmukai- sesti järjestettyjä sekä ohjattuja. Varhaiskasvatukseen kuuluvan ruokailun keskeisenä tavoitteena on edistää
ja ylläpitää lapsen hyvinvointia ja terveyttä sekä opastaa lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ruokailun
kasvatukselli- sena tavoitteena on luoda hyvistä ruokailutottumuksista ja käytöstavoista elinikäisiä. Keravalla päiväkotien ruokahuollosta vastaa ateriapalvelut.
Keravalla varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Varhaiskasvatusta ei käytetä kaupallisen vaikuttamisen kanavana. Keravan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu velvoittavaksi
asiakirjaksi kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Keravalla
Keravan varhaiskasvatuksen palveluvalikko

Kunnallinen

Vuorohoito

Yksityinen

Palveluseteli

Varhaiskasvatus päiväkodissa

x

x

x

x

Esiopetus/esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus

x

x

x

x

Perhepäivähoito

x

Avoin varhaiskasvatustoiminta/
Leikkikoulut (2-5v)

x

Valtakunnallinen kotihoidon tuki

x

Kotihoidon tuen kuntalisä

x

ErityisKeravalisä

x

Ostopalvelu

x

Taulukko 1: Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Keravalla
Varhaiskasvatuspalvelut Keravalla järjestetään pääsääntöisesti kunnallisesti tuotettuna varhaiskasvatuksena päiväkodissa,
joka sisältää päiväkodin antaman esiopetuksen. Päiväkodin lisäksi varhaiskasvatusta tarjotaan sekä kunnallisena-, että ostopalveluperhepäivähoitona sekä avoimena varhaiskasvatustoimintana, joka toteutetaan Keravalla leikkikoulutoimintana.
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Kunnallinen varhaiskasvatus
Päiväkodit tarjoavat kokoaikaista ja osa-aikaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille sekä ympärivuorokautista
varhaiskasvatusta. Toiminnasta vastaa opetus-ja kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö, jonka määrä on säädetty
varhaiskasvatuslaissa (540/2018).
Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi
lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ja niiden muodostamisessa
otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset.
Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien osaaminen on käytössä sekä vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Päiväkodeilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta.
Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä.
Tukea tarvitsevan lapsen hoitopäivä voidaan toteuttaa integroituna päiväkotien lapsiryhmiin tai alueellisissa pienryhmissä.
Lapsen tuen palveluita antavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen Suomi toisena kielenä -opettajat ja
varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä.
Perhepäivähoito on yksilöllinen ja kodinomainen hoitomuoto, joka soveltuu erityisesti pienille lapsille. Ryhmäkoko on määritelty asetuksella. Perhepäivähoitoa toteutetaan hoitajan kotona kunnallisena ja ostopalveluna. Ostopalveluperhepäivähoi- dossa lapsi hyväksytään kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja kaupunki ostaa hoitopaikan yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Kodeissa työskentelevät perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta ja takaavat lapselle hoivan sekä
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan. Perhepäivähoitaja laatii yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle oman
varhaiskasvatussuunnitelman. Oppimisympäristönä hoitajan oman kodin lisäksi toimii lähialueiden puistot ja Keravan kaupungin kulttuuritarjonta. Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä lähipäiväkodin kanssa. Pedagoginen johtaminen ja toiminnan ohjaus toteutetaan osana päiväkodin johtajan työtä. Perhepäivähoitajille järjestään omia koulutuksia ja kehittämis- ja
koulutuspäiviä sekä yhteistyöiltoja. Koulutus- ja kehittämistarpeet nousevat lapsen yksilöllisistä kehityksen ja oppimisen tavoitteista sekä varhaiskasvatusuunnitelmasta keskittyen heidän kehittämistarpeisiin.
Avoin varhaiskasvatustoiminta on ohjattua, tavoitteellista ja suunnitteltua toimintaa 2-5 vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta varhaiskasvatukselle. Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei ole subjektiivista oikeutta. Avoin varhaiskasvatustoiminta on maksullista kotihoidossa oleville lapsille 2-vuotiaasta maksuttoman esiopetuksen alkamiseen saakka. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa lapsille suunnattua toimintaa kaksi-neljä päivää viikossa. Toiminta pohjautuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin.
Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen. Jos perhe saa yksityisen kotihoidon tukea, lapsi
ei voi samanaikaisesti osallistua avoimeen varhaiskasvatukseen. Avoimen toiminnan tulee olla suunniteltua, jotta varhaiskasvatuslain tavoitteet voidaan ottaa siinä huomioon. Tavoitteet tulee ottaa sitä kattavammin ja laaja-alaisemmin huomioon,
mitä säännöllisemmin ja useammin lapset toimintaan osallistuvat. Toiminnan luonteen mukaan tietyt tavoitteet voivat painottua muita enemmän.
Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin ja öisin päiväkotitoimintana tai perhepäivähoitona. Vuorohoidossa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on usein epäsäännöllistä. Tämä tulee huomioida pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vuorohoidolla tarkoitetaan huoltajien päätyön tai opiskelun vuoksi ennen klo 6.00
ja klo 18.00 jälkeen, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Vuorohoidossa lasten hoitoajat
perustavat huoltajien/huoltajan työvuoroihin. Vuorohoidossa toteutetaan varhaiskasvatuslain tavoitteita ja varhaiskasvatussuunnitelmaa suunnitelmallisesti ja monipuolisesti. Pedagogisen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten hoitovuorot
ja vireystila päivärytmiä mukaillen. Viikonloppuina ja juhlapyhinä toimintaa järjestetään kodinomaisuus huomioiden.
Kotihoidontuki on pienten lasten vanhemmille tarjolla oleva tukimuoto heidän valitessaan kotihoidon päivähoidon sijaan.
Kotihoidontuki täydentää varhaiskasvatuksen palveluja. Kotihoidon tuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen
tuki, joka maksetaan lakisääteisen Kelan kotihoidontuen lisäksi.
Kuntalisä maksetaan Keravalla asuville perheille, jossa lapsen vanhempi tai muu huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on
työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla tai osittaisella hoitovapaalla tai on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla
(tai opinnot ovat päättyneet ennen äitiysloman alkamista).
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Yksityinen varhaiskasvatus
Keravalla toimii yksityisiä päiväkoteja, jotka painottavat toiminnassaan muun muassa liikuntaa, taidekasvatusta tai eri kieliä. Kasvatus- ja opetustoimi vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien säädösten
sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Keravalla yksityisen palvelun järjestäjän ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat varhaiskasvatusjohtaja, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Kerava maksaa yksityisestä päiväkotihoidosta kuntalisää. Lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja yksityisen hoidon
tuen kuntalisällä vanhemmat voivat hakea kokopäivähoitopaikkaa myös muissa kunnissa toimivista yksityisistä päiväkodeista tai palkata kotiin hoitajan. Yksityisiin päiväkoteihin voi hakea palveluseteliä varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Palveluseteli on tulosidonnainen ja se mahdollistaa yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen perheille samalla asiakasmaksulla
kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen.
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 järjestetään muita varhaiskasvatuspalveluita seurakuntien, yhdistysten ja järjestöjen toteuttamana. Keravan varhaiskasvatus tekee säännöllistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Keravalla varhaiskasvatuksen opetuskieli on suomi
ja ruotsinkielistä varhaiskasvatusta antaa yksityinen päiväkoti. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus noudattaa valtakunnallista
varhaiskasvatussuunnitelman ja Keravan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Viittomakieltä käyttävälle lapselle voidaan antaa varhaiskasvatusta viittomakielellä.
Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Varhaiskasvatuslaissa määritellään, mitkä lain kohdat koskevat avointa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot eroavat toisistaan. Esimerkiksi oppimisympäristöt, resurssit, henkilöstön koulutus ja kelpoisuusvaatimukset, henkilöstörakenne, lapsiryhmien koko sekä lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku vaihtelevat. Eri toimintamuotojen ominaispiirteet
otetaan huomioon paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja tavoitteita täsmennetään toimintamuodoittain.
Varhaiskasvatuksen palveluista tiedotetaan Keravan kaupungin Internet sivustolla, sosiaalisen median kanavilla ja tiedotteilla.
Lastenneuvoloissa pidetään osana perhevalmennusta tiedotustilaisuuksia varhaiskasvatuksen palveluista. Keravalla tuetaan
lapsen ja perheen polkua varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa yhtenäisin toimin.
Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa jo ennen varhaiskasvatuspaikan saamista varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta vastaavan
henkilön kanssa. Varhaiskasvatuspaikkoja hakeneille lasten vanhemmille soitetaan ja keskustellaan varhaiskasvatuksen palveluista ja tarkennetaan lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen perheiden tarpeen ja valinnan, lasten lakisääteisen oikeuden
ja varhaiskasvatuksen järjestäjän päätöksen mukaan. Vanhempien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta laativat vanhemmat ja päiväkodinjohtaja lapsen varhaiskasvatusta koskevan palvelusopimuksen.
Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta toteutetaan aloituskeskustelu lapsen kotona tai hoitopaikassa sekä tutustuminen tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan. Huoltajien mielipiteitä ja palautteita kuullaan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta.
Yhtenä yhteistyön muotona opetushenkilöstön ja huoltajien välillä käytetään sähköisiä kanavia. Palautetta ja varhaiskasvatuksen kehittämisideoita saadaan huoltajilta myös päivittäisissä kohtaamisissa sekä varhaiskasvatuksen järjestettävissä vanhempaintapahtumissa.

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatus luo perustaa elinikäiselle oppimiselle.
Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen.
Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteista avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää. Säännöllinen yhteistyö on oleellista, jotta
perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.
Siirtyminen kotoa varhaiskasvatukseen ja/tai esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun ovat lapsille tärkeitä elämänvaiheita. Onnistunut siirtyminen edistää lasten turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan ennen varhaiskasvatuksen aloittamista varhaiskasvatuksen tavoitteista,
tehtävästä sekä toimintatavoista. Tarkempi kuvaus yhteistyöstä huoltajien kanssa kuvataan luvussa 3.3.
Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä. Lapsen tunteminen edellyttää mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita henkilöstön ja lasten välillä.
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Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana
on, että varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstö tuntee koulutusjärjestelmän sekä sen eri vaiheiden
keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt.
Lasten kasvun tukemisen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä arvioidaan yhdessä luvussa viisi kuvatulla tavalla. Opetus- ja muu henkilöstö tekevät huoltajien kanssa yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa
vaiheissa. Lasten hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi myös siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä
arvioidaan. Siirtymävaiheissa tehdään huoltajan kanssa yhteistyötä lapsen edun mukaisesti. Tietojen siirtämisessä voidaan
hyödyntää varhaiskasvatuksen aikana koottuja dokumentteja, joissa kuvataan lapsen kehitystä ja oppimista, sekä lapselle
laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä.
Oppimisen polun eri vaiheiden tavoitteiden ja käytäntöjen tunteminen on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatustoiminna sekä perusopetuksen henkilöstön yhteistyöllä opetussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä edistetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatua. On tärkeää,
että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä on myös mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan
ja oppimisympäristöihin käytännössä. Lasten kasvun ja oppimisen tukemiseksi tulee opetuksen ja tuen käytäntöjen olla yhdenmukaisia.
Opetuksen ja oppimisen tuen ja oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä
toiseen. Varhaiskasvatuksessa seurataan ja tuetaan kunkin lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hänen
tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Tavoitteena on samalla pyrkiä ennaltaehkäisemään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.
Lapsen minäkäsitys vahvistuu arvostavan vuorovaikutuksen, monipuolisten oppimiskokemusten sekä kannustavan palautteen avulla. Keravalla tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle lähipalveluperiaatteella ja integroidaan osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa lapsen varhaiskasvatuspaikassa.

2.4 Arvoperusta
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus
hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Lapsuuden itseisarvo
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella
lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.

Ihmisenä kasvaminen
Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä
oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen,
muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. 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 ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen,
huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja
iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien
lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen.
Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla
ja opetella uusia asioita. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus Varhais- kasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä
valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle,
joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa.
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Perheiden monimuotoisuus
Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin 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.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille tarjotaan
mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan
kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden
olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Keravan varhaiskasvatuksen arvot
Keravan paikallinen varhaiskasvatuksensuunnitelma on laadittu alla esitetyn arvoperustan mukaisesti. Arvoperustan
laatimiseen ovat osallistuneet lapset, oppilaat ja opiskelijat, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajat, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
henkilökunta.
Kuva 3: Keravan varhaiskasvatuksen arvoperusta

Lapsilähtöisesti
oppien

Monella
tavalla tehden

Yhdessä
osallistuen

Kestävään
tulevaisuuteen
suunnaten

Lapsilähtöisesti oppien
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. Oppimisessa ja kasvamisessa korostetaan lapsen omia vahvuuksia. Lapsella on oikeus oppia omien
edellytystensä mukaisesti. Kiireetön ja innostava toimintaympäristö mahdollistaa lapsen arvostavan kohtaamisen,
kuuntelemisen, hyvinvoinnin tukemisen ja oppimaan kannustamisen.
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Monella tavalla tehden
Tavoitteena on luoda myönteiset asenteet oppimiselle ja luoda puitteet oppimisen ilolle. Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
ovat sidoksissa lapsen ympäristöön, kulttuuriin ja lähi-ihmisiin. Lisäksi kasvussa, kehittymisessä ja oppimisessa sosiaalisilla
suhteilla ja vertaisryhmällä on suuri merkitys.
Varhaiskasvatuksessa opitaan monella tavalla tehden. Toiminnollisuus ja yhdessä tekeminen luovat oppimisen iloa ja vahvistavat lapsen aktiivista roolia. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen ainutlaatuisuutta, luovuutta ja uteliaisuutta. Monipuoliset
toimintaympäristöt ja lapsen yksilöllisistä tarpeista lähtevät työtavat kannustavat oppimaan. Keravan varhaiskasvatuksessa
onnistumisen kokemuksia ja iloa luodaan leikin kautta.

Turvallisesti kasvaen
Turvallinen kasvaminen ja hyvinvointi varhaiskasvatuksessa tarkoittavat henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemista.
Yhteisesti sovitut toimintatavat ja säännöt luovat turvallisen toimintaympäristön. Hyvinvoinnin perustana ovat oikeudenmukaisuus, toisen kunnioittaminen ja toisesta välittäminen. Varhaiskasvatuksen aikuiset, lapset ja huoltajat vastaavat
yhdessä yhteisöllisen toimintakulttuurin ylläpitämisestä, mikä lisää hyvinvointia ja ennaltaehkäisee mahdollista kiusaamista. Huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö yhdessä tukevat lasten hyvinvointia.

Yhdessä osallistuen
Keravalla varhaiskasvatus toimii kaikille yhteisten periaatteiden mukaisesti. Arvokkaina asioina toiminnassamme korostuvat
varhaiskasvatus yhteisön keskinäinen vuorovaikutus, yhteisöllisyys, toisen kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. Varhaiskasvatus tarjoaa turvalliset puitteet opetella osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Varhaiskasvatuksessa erilaiset ajatukset,
mielipiteet ja toimintatavat nähdään rikkautena.

Kestävään tulevaisuuteen suunnaten
Varhaiskasvatuksessa kasvatetaan lapsia ekologiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävään tulevaisuuteen. Oma vahva kulttuurinen ja sosiaalinen identiteetti ovat perustana rohkeudelle tutustua ja arvostaa eri kulttuureita.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan ajatusta, että jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa niin lähiympäristönsä kuin globaalin maailman kestävään tulevaisuuteen.

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 kokonaisvaltaista 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, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa
toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa käsitys oppimisesta ilmenee arjen toiminnassa, jossa painotetaan pienryhmätoimintaa,
leikin merkitystä ja lasten havainnointia. Toistuvat päivittäiset toiminnat ja rutiinit tuovat turvaa ja selkeyttä lapsen päivään.
Tavoitteena on luoda myönteiset asenteet oppimiselle ja luoda puitteet oppimisen ilolle.
Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen
oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen
kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana.
Oppimista tapahtuu parhaiten silloin, kun vuorovaikutus ilmapiiri on kiireetön, turvallinen, myönteinen, hyväksyvä ja kokeileva. Toiminnassa painotetaan positiivisen ilmapiirin ja palautteen merkitystä. Toimintakulttuuri mahdollistaa lasten osallisuuden toiminnan ohjaamisessa ja vertaisoppiminen niin lasten kuin aikuisen kesken.
Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on herkkyys
vastata lasten aloitteisiin ja muuttaa ennalta suunniteltua toimintaa. Oppimista tapahtuu niin leikissä kuin kaikissa arjen
tilanteissakin.

14

”TULLA JOKSIKIN”

”KUULUA JOHONKIN”

• Kokonaisvaltainen lähestymistapa
• Lapsen tarpeisiin vastaaminen
• Oppiminen leikin kautta
• Tavoitteellinen opettaminen
• Oppimisympäristöt
• Kulttuurinen tietoisuus
• Jatkuva oppiminen ja
siirtymät/edistyminen
• Oppimisen arviointi

• Lapsilla on vahva identiteetti
• Lapset ovat osa yhteiskuntaa ja
voivat vaikuttaa siihen osaltaan
• Lapsilla on vahva
hyvinvoinnin tunne
• Lapset ovat luottavaisia ja
sitoutuneita oppijoita
• Lapset ovat taitavia
kommunikoimaan

Oppimistulokset
SOSIAALISUUS
FYYSISYYS

KIELISYYS

Menetelmät

LUOVUUS

LAPSEN
OPPIMINEN

EMOTIONAALISUUS

YKSILÖLLISYYS

”OLLA JOTAKIN”
• Tavalliset, kunnioittavat ja
molemminpuoliset vuorovaikutussuhteet
• Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa
• Korkeat odotukset ja oikeudenmukainen
ajattelu kunkin kyvyistä
• Moninaisuuden kunnioittaminen
• Jatkuva oppiminen ja oppimisen reflektointi

HENKISYYS

Toimintaperiaatteet

KOGNITIIVISUUS

Kuva 4: Tulevaisuuden varhaiskasvatus
Lähde: OPH, Elisa Helin 24.11.2015

Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa,
jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Oppimisympäristöä rakennettaessa, muokattaessa ja arvioitaessa lapset ovat aktiivisesti mukana. Keravalla päiväkodeilla on hyvät
mahdollisuudet hyödyntää aktiivisesti luontoa, kaupunkiympäristöä ja kulttuuritarjontaa oppimisympäristönä.

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista
toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen
kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, miten
lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää.
Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Näitä kolmea ulottuvuutta voidaan tarkastella käsitteellisesti erillisinä, mutta käytännön
toiminnassa ne nivoutuvat yhteen. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan lapsen kasvun, kehityksen ja
oppimisen edistämisessä. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa.
Kasvatus on toimintaa, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja uudistuvat. Osaltaan
kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja traditioita seuraavalle sukupolvelle.
Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja
toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Kasvatuksen sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten
yksilöllisen identiteetin muotoutumista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin
ihmisiin ja ympäristöönsä. Lasten kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös
toisten hyväksi.
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Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppimiskäsitys. Opetuksen tarkoitus on
edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä itsestään, toisista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta.
Varhaiskasvatuksessa lapsia innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia
oppimisen tapoja. Opetus tukee ja siinä hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua. Opetuksessa
otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet. Lisäksi opetuksen perustana ovat oppimisympäristöille (luku 3.2), laaja-alaiselle osaamiselle (luku 2.7) ja pedagogiselle toiminnalle (luku
4) asetetut tavoitteet.
Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on, että lapsi tuntee itsensä
arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Päivittäin
toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen ja riisuminen, lepo ja hygieniasta huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen
päivää. Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia.
Keravan varhaiskasvatuksessa lapsilähtöinen pedagogiikka tarkoittaa sitä, että kasvatuksen ja opetuksen tehtäviä lähestytään lapsen näkökulmasta, lapsen olemuksesta käsin. Lapsilähtöisessä pedagogiikassa toiminta huomioi lapsen yksilölliset
tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja kokemukset. Se perustuu tietoon lapsen kehitystasosta, kasvuympäristöstä ja kulttuuritaustasta.
Lapsilähtöisyys ja tutkiva oppiminen arvostavat lapsen ideoita, kysymyksiä ja niistä nousevaa toimintaa korostaen lapsen
oman ajattelun kehittymistä. Ajattelu alkaa ihmettelystä ja lapset osallistuvat ja vaikuttavat omaan oppimiseensa. Tämä
edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä sensitiivisyyttä lasten toimintojen seuraamisessa ja kykyä havaita heidän
tarpeensa, kiinnostuksen kohteet ja kehitystasonsa. Oppimisprosessissa leikki on lapsen luontaisin tapa toimia ja kehittyä.

2.7 Laaja-alainen osaaminen
1.
Ajattelu ja
oppiminen
5.
Osallistuminen
ja
vaikuttaminen

Ihmisenä ja
kansalaisena
kasvaminen

4.
Monilukutaito ja
tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen

2.
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

3.
Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot

Kuva 5: Laaja-alaisen osaamisen alueet
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia
tilanteen edellyttämällä tavalla. Tietojen ja taitojen käyttämiseen vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto
toimia. Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Osaamisen kehittyminen alkaa
varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat ohjanneet
tämän asiakirjan valmistelua, ja ne tulee ottaa huomioon paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Laadukas pedagoginen
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toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä käytetään sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa,
opetuksessa ja hoidossa. Luvussa 4.5 kuvattujen oppimisen alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta
• ajattelu ja oppiminen
• kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• osallistuminen ja vaikuttaminen.
(lähde kuva 5)

Seuraavaksi kuvataan mitä laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueilla tarkoitetaan. Lisäksi määritellään varhaiskasvatuksen
tehtävä kullakin osa-alueella.

Ajattelu ja oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea
lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää
mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata
ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan iän ja kehityksen mukaisesti.
Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan
toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja
eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus
tukee lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen pohdinta auttavat
lapsia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä.
Pedagoginen näkemys on, että ajattelu alkaa ihmetyksestä. Pienet lapset ovat uteliaita luonnostaan ja heillä on taito ihmetellä ja kysyä asioita. Lasten oppimisen ja toiminnan kannalta on merkitystä varhaiskasvatuksen henkilöstön kiinnostuksella
ja herkkyydellä vastata lasten kysymyksiin. Lapsia tulee tietoisesti kannustaa kysymään, ihmettelemään ja selittämään erilaisia ilmiöitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on opettaa laaja-alaisesti arkitoimintoja ja samalla löytää keinoja lapsen oppimiselle. Oppimaan oppimisessa lapsi tarvitsee aikaa ja tukea, harjoittelua ja toistoja. Lapsen oppimista mahdollistetaan ja
tuetaan esimerkiksi ohjatuilla toimintahetkillä, levolla ja leikissä. Lasten ajattelun, muistin ja mielikuvituksen kehittymistä
tuetaan esimerkiksi leikissä tutkien, liikkuen ja ilmaisun avulla lastenkulttuuria hyödyntäen.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja
vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja
ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.
Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden
kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten
kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.
Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin hakemalla tietoa eri lähteistä (keskustelemalla vanhempien kanssa, työyhteisön jäsenten kanssa, etsimällä internetistä jne.). Hyödynnetään eri tahojen kulttuurista tietämystä kaupungin sisällä ja asukkailta.
Varhaiskasvatusympäristössä tulisi näkyä lasten erilaiset kulttuuriset ja katsomukselliset taustat. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö tiedostavat omat kulttuuriset ajattelu- ja toimintatavat suhteessa eri kulttuureihin, katsomuksiin
ja sukupuolirooleihin ja miten ne vaikuttavat hänen tapaansa suhtautua moninaisuuteen. Kulttuurinen moninaisuus
tulee näkyä jokapäiväisissä toimintatavoissa ja oppimisympäristössä esim. lauluissa, tervehdyksissä, leluissa, peleissä ja
leikeissä.
Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina lapsille toisten
ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. Lapsia ohjataan
ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.
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Yhteistyöhön perustuva toiminta luo mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri
näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja.
Varhaiskasvatuksessa lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset,
tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit,
ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista.
Lapsia tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen ympäristöön. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarjoaa lapsille
mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutusta erilaisissa toiminnoissa ryhmäkokoonpanoja vaihdellen (kahdestaan aikuisen kanssa, parin kanssa, pienryhmässä, koko ryhmän kanssa).
Lasten kieli kehittyy tiedostamatta vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa. Aikuisen tulee kuitenkin tiedostaa erilaiset
vuorovaikutustilanteet kielen oppimistilanteina. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee suunnitella myös toimintaa, jossa
ei tarvita sanallista ilmaisua. Tällöin lapset voivat osallistua toimintaan ilmein, elein ja tekemällä. Vanhemmille korostetaan
päivittäisen läsnäolon merkitystä kielen oppimisen ja ystävyyssuhteiden saamisen kannalta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on
vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia
valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen.
Itsestä huolehtiminen edesauttaa lapsen turvallisten ja terveellisten elämäntaitojen ja -tapojen opettelua ja hän oppii
toimimaan arjen eri tilanteissa muita arvostaen. Hyvinvointi syntyy lapsen arvostamisesta ja kuuntelemisesta, ja lapsen
kokonaishyvinvointi on edellytyksenä kasvulle ja kehitykselle. Lapsen hyvään kasvuun ja kehitykseen tarvitaan yhteistyötä
kaikkien lapsen kasvatukseen osallistuvien tahojen kanssa.
Varhaiskasvatuksessa tulee tuntea lapsen tarina, mistä hän tulee, millainen on hänen lähiympäristönsä ja lähiverkosto.
Yhteistyön huoltajien kanssa on jatkuvaa ja yhdessä sovitut toiminnan tavoitteet lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen
tueksi edesauttavat lapsen hyvinvointia.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön kannustus ja positiivinen palaute, lapsen yksilöllisyyden sekä ikä- ja kehitystason huomiointi ovat merkityksellisiä hyvinvoinnin tekijöitä lapsen kasvun ja kehityksen tukena. Leikki on keskeinen toimintatapa, sillä
leikki lisää lapsen tietoisuutta itsestään ja maailmasta. Leikki luo lapsen identiteettiä.
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan, ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja
omista tavaroista huolehtimista.
Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä sekä lähiluonnossa ja
liikenteessä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen
hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän
kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.
Varhaiskasvatuksen toimintatapana on kiinnittää huomiota monipuoliseen ja riittävään liikuntaan lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen edellytyksenä. Varhaiskasvatuksessa lapsella tulee olla mahdollisuus liikkumiselle ja fyysiselle aktiivisuudelle päivän aikana. Toiminnallinen oppiminen on osa lapsen aktiivista elämäntapaa, jossa lapsille tarjotaan monipuolisesti
leikin mahdollisuuksia, ulkoilua, liikuntaa, ravintoa ja hetkiä rauhoittumiselle.

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä. Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen
näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen
lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin.
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Monilukutaidon oppiminen on elinikäinen prosessi, joka edellyttää jatkuvasti muuttuvien tietoympäristön ja tieto- ja
viestintäteknologian joustavaa oppimista ja soveltamista. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa
kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutki-

Vakavuus

Hitaus

Viihteellisyys

Verbaalisuus

Mobiiliteknologia

Sosiaalinen
media

LUKEMINEN

NUMEERINEN
LUKUTAITO

Lasten
tuottama
kulttuuri

KUVANLUKUTAITO

MONILUKUTAITO

KIRJOITTAMINEN

MEDIANLUKUTAITO

Elokuvat,
leikkilorut,
musiikki

Rikas
tekstiympäristö
Visuaalisuus
ICT

Luovuus

Teknologia

Nopeus
Itseilmaisu

Kuva 6: Monilukutaito varhaiskasvatuksessa (esiops)
misessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja
yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito tarjoaa oppimiselle uudenlaisen ympäristön, jossa toimitaan tekstien ja kielen avulla.
Keravan varhaiskasvatuksessa toteutetaan Kasvatuksen ja opetuksen toimialan TVT-suunnitelmaa ja Keravan varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan pedagogista työkirjaa. Pedagogisessa työkirjassa on määritelty tarvittavat tietoteknologiset taidot alle 3-vuotiaiden, 3-5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden taitotasoille sekä määritelty henkilökunnan tarvittavat taidot
kehittää lapsiryhmän tietoteknologisia taitoja tavoitteiden mukaisesti. Työkirja ohjaa monipuoliseen TVT:n käyttöön ja
ohjaa lapsia käyttämään laitteita ja ohjelmia oikein ja oikeanlaisin menetelmin.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.
Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten
kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen.
Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla
lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii
siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys
itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.
Varhaiskasvatuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja
huoltajien kanssa. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Keravan varhaiskasvatuksessa lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin muun muassa järjestämällä lasten kokouksia, ihmetystentauluja, äänestyksiä, ruokaraateja, miellekarttoja toiveista, lapsen omia päiviä, unelmien päiväkotipäiviä / -viikkoja, toive / -ideaseiniä, leikkikortteja, laulupuita ja
pilvikysymyksiä. Lapsille luodaan vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta myös opetetaan kantamaan vastuu omista valinnoista. Huoltajien osallisuus mahdollistetaan esimerkiksi päivittäisten kohtaamisten ja lasten tuotoksien esille laittamisten
avulla, kaikkien lapsiryhmien käytössä olevien digitaalisten kasvun kansioiden kautta sekä reissuvihkojen, kuukauden kirjeiden, blogien ja projekteista tehtyjen videoiden avulla.
Keravalla on laadittu lasten- ja nuorten osallisuuden malli, jossa huomioidaan eri-ikäisten lasten osallisuus. Osallisuuden
mallissa on pohdittu 0-5-vuotiaiden sekä 6-vuotiaiden osallisuuden tapoja päätöksentekoon osallistumisessa, tiedollisessa
osallisuudessa, sosiaalisessa osallisuudessa sekä yksiköiden edustuksellisessa osallisuudessa (6-vuotiaat). Mallia toteutetaan
kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa. Osallisuus varhaiskasvatuksessa on lasten tasavertaista kuulluksi tulemista, monipuolisten
mahdollisuuksien luomista osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelemista yhdessä.
Osallisuus on aikuisen herkkyyttä ja sitoutunutta läsnäoloa lasten kanssa. Osallisuus on lasten aloitteiden ja mielipiteiden
arvostamista ja kykyä havainnoida lasta esim. omaehtoisissa leikeissä sekä taitoa kuulla lasta aidosti. Jokaisella lapsella on
oikeus oman mielipiteensä ilmaisuun. Erityisesti lapsen ja huoltajien osallisuus toteutuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa sekä arjen tilanteissa yllä kuvatuilla tavoilla. Lisäksi Keravalla on laadittu syväoppimisen
teorian mukaiset kaveritaito- ja tiimityöportaat, joiden avulla lapset itsearvioivat ryhmän kaveri- ja tiimityötaitoja. Taitoportaita on tehty myös muihin teemoihin ja niiden avulla toimintaa arvioidaan yhdessä lapsiryhmän kanssa tai lapsen kanssa
itsekseen. Taitoportaiden käyttö on yksi osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaja. Lasten ajatusten ja mielenkiinnon
kohteiden huomioiminen tulee olla keskeinen osa toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.
Laaja-alaisen osaamisen alueita arvioidaan yhdessä lasten, henkilökunnan ja huoltajien kanssa. Arvioinnin kautta lapset
havainnoivat omaa ja ryhmän toimintaa sekä kasvun, oppimisen ja hoivan kannalta oleellisia asioita. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa toimiminen vahvistavat lasten
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vahvistaa osallisuutta ja sitä on kuvattu osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, jota on kuvattu luvussa 3.3. 

2
3

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

T

oimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden tehtävänä on luoda edellytykset
toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa ja yksiköissä.
Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, tiedostamattomat ja joskus myös tahattomat tekijät. Yhteisön kaikki jäsenet
vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja se puolestaan vaikuttaa kaikkiin jäseniin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys
vai ei. 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.
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Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Sillä on keskeinen merkitys varhaiskasvatuksen toteuttamisessa
ja tavoitteiden saavuttamisessa. Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten
kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle.
Johtaminen vaikuttaa keskeisesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin, sen kehittämiseen ja laatuun. Varhaiskasvatuksen
johtamisen lähtökohtana on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää pedagogiikan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista,
arviointia ja kehittämistä. Se sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset henkilöstön hyville työolosuhteille,
ammatillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyntämiselle ja kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle (luku 4.1).

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet
Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden
tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että
henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida
niitä. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. Varhaiskasvatusta
suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lapsen etua on harkittava yksittäisen
lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti.
Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakulttuuria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi
yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan
säännöllisesti. Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa.
Toimintakulttuuriin kuuluvat kunnioitus, hyvät tavat, rohkeus kokeilla, vaihtoehtojen pohdinta, kannustus, sinnikkyys ja
yhdessä iloitseminen. Varhaiskasvatuksen henkilökunta tukee lasten omaehtoista toimijuutta ja osallisuutta sallivalla ja positiivisuuteen perustuvalla pedagogiikalla. Aikuiset osallistuvat aktiivisesti lasten toimintaan, joka mahdollistaa lasten kuulemisen
ja mielenkiinnon kohteiden tiedostamisen.
Toimintojen oikeanlainen rytmittäminen päivän aikana auttaa lasta suuntaamaan tarkkaavaisuutta opittavaa asiaa kohtaan.
Varhaiskasvatuksessa pidetään yllä positiivista leikin, toiminnallisuuden ja oppimisen ilmapiiriä ja iloitaan yhdessä onnistumisista. Pienryhmätoiminta, leikkipedagogiikka ja projektityöskentely ovat keskeisimpiä menetelmiä. Keravan varhaiskasvatuksessa toiminnan painopisteenä ovat leikki, liikkuminen, retkeily ja lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
on kokonaisuus, joka rakentuu
• 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.
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Keravalla päiväkodinjohtajat vastaavat yhdessä varhaiskasvatuksen vastuualueen ja kasvatuksen ja opetuksen toimialan
kanssa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin toteutumisesta tässä suunnitelmassa kuvatulla tavalla ja ylläpitävät jatkuvaa
pedagogisen toimintaympäristön kehittämistä. 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, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset
vahvistavat yhteisöä.
Varhaiskasvatuksessa oppimista tukevat työyhteisöt sisältävät turvallisen ja avoimen ilmapiirin, oppimista edistävän keskustelukulttuurin, mahdollisuuden pohtia tapahtumia silloin, kun ne ovat pinnalla, työn ja sen tekemisen ja esteiden
havainnoimisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen havainnoimisen ja mahdollisuuden rohkeasti kokeilla uutta pilko. Oppivan yhteisön toimintatapana on positiivinen, kannustava ja vahvuuksiin painottuva toimintatapa.
Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen kehittymiseen. Yhdessä
sovittujen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta
saadun tiedon hyödyntäminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi omaa työtään kehityskeskusteluissa, henkilöstön välisissä kokouksissa säännöllisesti sekä saamansa palautteen pohjalta. Tiedon ja osaamisen jakaminen on koko työyhteisön
vastuulla. Päiväkodin johtaja vastaa keskustelurakenteista.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö
tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille
annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin.
Leikki on lapsilla oppimisen edellytys. Leikissä lapsi keksii, oivaltaa ja tuo esiin oppimaansa. Leikki tukee lasta sosiaalisissa suhteissa ja kehittää lasta omien ajatusten ja tunteiden käsittelyssä sekä esiintuomisessa. Leikki on keskeistä
ajattelutaitojen kehittymisessä ja sille on annettava vapautta, aikaa ja tilaa.
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus 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 yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden
ratkaisemiseen.
Leikki tukee lasta sosiaalisissa suhteissa ja kehittää lasta omien ajatusten ja tunteiden käsittelyssä sekä esiintuomisessa. Leikki on keskeistä ajattelutaitojen kehittymisessä ja sille on annettava vapautta, aikaa ja tilaa.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta,
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien
toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen
seurauksista kehittyy osallisuuden kautta.
Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.
Osallisuus lasten kanssa edellyttää lapsen maailman tuntemusta ja tietoa siitä mikä on lapselle ominainen tapa toimia.
Keskeistä osallisuudessa on lapsen kuuntelu ja yhteistyö vanhempien kanssa.
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Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää osallisuutta. Aina
osallisuus ei edellytä sanallista puhetta, vaan se voi ilmentyä toiminnan tai yhteenkuuluvaisuuden tunteen kautta.
Keravan varhaiskasvatuksessa työskennellään moniammatillisesti ja jokainen varhaiskasvatuksen henkilöstön jäsen on
tärkeä osa kasvatusyhteisöä.
Tyypillisin lasten omaan toimintaan vaikuttaminen tapahtuu leikin kautta. Pienten lasten osallistaminen alkaa siitä, että lasta autetaan tunnistamaan omia tunteitaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan. Lasten tulee saada tehdä itselleen ja yhteisölle sopivia valintoja mm. leikin, välineiden ja toiminnan suhteen. Osallisuus
lapselle merkitsee sitä, että hän huomaa ja kokee, että hänen omilla tunteillaan,
kokemuksillaan ja valinnoillaan on merkitystä oikeasti.
Aikuinen ylläpitää toimintaa ja huolehtii lasten motivoinnista. Parhaimmillaan osallistumisprosessissa aikuiset osallistavat lapset, lapset osallistavat toisiaan ja aikuiset ja lapset osallistuvat yhdessä. Pienetkin voivat olla mukana päättämässä leikeistä, lauluista, retkikohteista, ruoasta, saduista, tehtävistä, oppimisympäristöstä jne. Osallistumisen korkein
taso saavutetaan, kun aikuiset ja lapset työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi.
Lasten osallisuutta tukevat välineiden, pelien ja lelujen käyttömahdollisuus ja saatavuus kaikille lapsille sukupuoleen
katsomatta. Lasten itsetuntoa ja voimaantumisen tunnetta tuetaan kertomalla heille omista kuulemisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Pienten ja suomea puhumattomien lasten osallisuutta tuetaan kuvien, ympäristön esillepanon
sekä toimintaa dokumentoimalla ja vaihtoehtoisin kommunikointimenetelmin.
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lasten kanssa päätöksentekoa ja osallisuutta. Lasten tulee saada harjoitella neuvottelua, osallistua erilaisiin keskusteluihin ja riitojen sovitteluun. Lasten ajatuksia kuuntelemalla ja heidän ehdotuksiaan
toteuttamalla on mahdollista muokata varhaiskasvatuspaikan ympäristöä ja toimintaa lasten osallisuutta tukevaksi. Osallisuuden toteutuessa lapset saavat olla toimijoina aikuisten rinnalla ja heidän mielipiteillään on vaikutusta varhaiskasvatuksen käytäntöjen muuttamisessa. Keravan varhaiskasvatuksessa noudatetaan yhteisesti laadittua osallisuuden mallia.
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, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti
välittyvät lapsille.
Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin
henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti.
Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä. Varhaiskasvatuksen tulee tukea tasa-arvoisuuteen kasvamista huomioimalla entistä tarkemmin tyttöjen ja poikien välillä olevat erot ja
tarpeet.
Varhaiskasvatuksessa kaikkia lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, kaikki ovat yhtä arvokkaita juuri sellaisina
kuin ovat. Kaikkien lasten oikeus on oppia näyttämään tunteitaan, luomaan ihmissuhteita ja pitämään kiinni rajoistaan.
Toimintaperiaate on kuunnella lasta ja keskustella hänen kanssaan. Lapsen itsetunto kasvaa, kun
häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on. Varhaiskasvatuksen ilmapiiri on positiivinen ja suvaitsevainen. Tavoitteena on, että lapset ja aikuiset viihtyvät varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus on
osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista
yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään
voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus
omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus.
Keravan varhaiskasvatuksessa toimitaan sensitiivisesti ja myönteisesti. Sensitiivinen pedagogiikka on tietoista, lasta herkästi
huomioivaa ja vuorovaikutuksellista pedagogiikkaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sensitiivisyys on herk-
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kyyttä tunnistaa lapsen tunteita ja ottaa huomioon lapsen tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja erilaiset oppijat. Sensitiivinen
työskentely vaatii kasvattajalta lapsen kehitystason tuntemista ja sitoutumista hyvään, lämpimään vuorovaikutukseen. Kasvattaja varmistaa, että jokainen lapsi huomioidaan oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaisesti ja jokaisen lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä tuetaan. Sensitiivinen kasvattaja on helposti lähestyttävä ja kuuntelee lasta arvostavasti,
tunnistaa lapsen yksilölliset tarpeet, antaa lapselle aitoa positiivista palautetta toimien itse joustavasti ja hetkessä eläen.

Mitä sensitiivinen pedagogiikka tarkoittaa?
”Lämpimän lempeää kohtaamista lasten kanssa. Lapsen tilanteen peilaamista,
sanoittamista, kannustamista ja eteen päin ohjaamista. Sitä että mukauttaa oman
toimintatavan ja käytöksen vastaamaan lapsen/ryhmän kulloisiakin tarpeita.”
Henkilökunnan kysely 2019

“Sensitiivisyys on lapsen lukemista tunnetilan aistimista.”

“Oman toiminnan muuttamista
lasten tarpeiden mukaisesti.”
Henkilökunnan kysely 2019

Henkilökunnan työpaja 2019

”Lasten toiveiden ja mielipiteiden kuulemista, sekä niiden hyödyntämistä omaan työhön lapsilähtöisiä projekteja suunnitellen.”
Henkilökunnan kysely 2019

“Sensitiivisyys näkyy kasvattajan tavassa puhua lapselle,
motivaatio heijastaa sensitiivisyyttä sekä ammatillisuus.”
Henkilökunnan työpaja 2019

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja
ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa toisista
kulttuureista ja erilaisista katsomuksista sekä taitoa nähdä ja ymmärtää asioita monesta näkökulmasta ja asettua toisen
asemaan. Erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan myös uusia tapoja toimia yhdessä. Samalla edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Keravalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten osallisuus, yhteisöllisyys ja moninaisuuden hyväksyminen ovat merkittävissä
rooleissa päivittäisissä toiminnoissa. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan keravalaiseen kulttuuriperimään ja kulttuuritarjontaan (taidemuseo, kirjasto, musiikkiluokkien konsertit, tivoli, liikuntatapahtumat jne.). Keskustellaan suomalaiseen
kulttuuriin kuuluvista tavoista ja arvoista yhdessä lasten, huoltajien ja kasvattajien kanssa ja peilataan niitä perheiden
tapoihin ja arvoihin. Näin opitaan yhdessä ymmärtämään elämän monimuotoisuutta.
Monikielisten lasten varhaiskasvatuksessa erityisenä tavoitteena on tukea lasten monikielisyyttä sekä identiteetin ja
itsetunnon kehittymistä. Siten lapset saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten taustat ja lähtökohdat, kuten äidinkieli ja kulttuuri. Monikielisiä lapsia rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti varhaiskasvatuksessa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö
tukevat eri oppimiskokonaisuuksien sisällön omaksumista. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla
on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
Monikielisen lasten varhaiskasvatustausta sekä oman äidinkielen osaamistaso selvitetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on ohjata kaikkia lapsia arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä, ja
siten vahvistaa lasten kielellistä tietoisuutta ja monikielisiä taitoja.
Varhaiskasvatukseen voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa varhaiskasvatuksen opettajat ja lapset käyttävät
kaikkia osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyödynnetään lasten ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli24

ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon lasten ja heidän perheidensä mediakulttuuri tai tarvittaesssa tukea perheitä mediakulttuuriin.
Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää
kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää
huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti.
Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön
tilanteisiin. Erillistä suomi toisena kielenä opetusta järjestetään, kun huomataan, ettei kielitietoinen arki riitä vahvistamaan lapsen suomen kielen kehittymistä. Suomi toisena kielenä opetuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen henkilöstö
yhteistyössä suomi toisena kielenä opettajien kanssa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tunnettava lapsen kieliympäristö ja ymmärrettävä millaiseksi lapsen toiminnallinen kieliympäristö muodostuu varhaiskasvatuksessa. Kun lapsen suomenkielentaito on aluillaan kielenoppimista helpottavat toistuvasti käytettävät kuvat sekä samanlaiset sanat ja ilmaukset.
Monikielisten lasten varhaiskasvatuksen toteuttamisessa hyödynnetään Keski-Uudenmaan radanvarsikuntien maahanmuuttajaopetuksen työryhmän laatimaa kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opasta.

Varhaiskasvatuksen kielitaitohyrrä
Sadutus/kerronta

Puhuminen

• Lapsen kyky kielellistää
ajatuksiaan suomeksi
• Kertomisvalmius
• Kerronnan runsaus ja loogisuus
• Taito käyttää kielen rakenteita
• Omien kokemusten
hyödyntäminen kerronnassa

Kielen rakenteet
• Sanojen päätteet
• Sanavartaloiden
vaihtelut
• Verbien aikamuodot
• Erilaiset lauseet
(mm. perus-, kysymysja kieltolause)

• Puheen sujuvuus (vastaukseen kuluva aika)
• tarkkuus
• laajuus (yksittäiset sanat/lause)
huomio yhteen asiaan kerrallaan
• Ääntäminen, Puhuminen
• yksin, kaksin, ryhmässä
• puheenvuoron ottaminen
• puheenvuoron pitäminen

Kielen kuuntelu
ja ymmärtäminen
• Puheen ymmärrys:
aikuisen/toisen
lapsen puhe
• Vastaako lapsi
puhumalla/tekemällä

Sanavarasto
• Sanavarasto: aktiivinen/passiivinen
• Monikanavaisuus oppimisessa
• Muista toisto!

Aikuisen rooli
• Käytä oikeita nimityksiä ja selkeää kieltä
• Käytä kokonaisia lauseita
• Äännä sanat loppuun saakka
• Jaksota puhettasi
• Käytä avainsanoja
• Anna vain yksi ohje kerrallaan
• Mukauta omaa puhettasi lapsen taitotason mukaan
• Anna lapselle aikaa vastata
• Puhu rauhallisesti
• Muista, että kaikki tilanteet ovat kielenoppimistilanteita
• Eriytä toimintaa. Muista toistojen merkitys!

Sadutus/
kerronta

Kielen
rakenteet

Puhuminen

Aikuisen
rooli

Kielen kuuntelu
ja
ymmärtäminen

Sanaston laajuus
ja laatu

Kuva 7: Kielitaitohyrrä (Santos, Korhonen, Peltola)
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Lisäksi henkilökunta voi hyödyntää havainnointilomaketta, joka on kehitetty suomen kielen taidon seurantaan monikielisille lapsille. Varhaiskasvatuksen arjessa huolehditaan myös, että lapsilla on myös mahdollisuuksia puhua omasta
kulttuuristaan ja kielestään.
Vanhempia kannustetaan tarjoamaan lapselle mahdollisimman monipuolista äidinkielen mallia, sillä oman äidinkielen
ylläpitäminen ja kehittäminen on vanhempien vastuulla. Vanhempien kanssa keskustellaan lapsen kielenkehitykseen
liittyvistä asioista ja sovitaan yhteiset toimintatavat. Vanhempien kanssa käytävässä yhteistyössä hyödynnetään tarvittaessa tulkkipalveluja. Varhaiskasvatuksen tiedotteita ja lomakkeita käännätetään useammille kielille yhteistyön helpottamiseksi.

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskasvatuksen yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista istumista. Lasten hyvinvointia edistetään antamalla
mahdollisuus päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. Toimintakulttuurin kehittämisessä huomioidaan yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia.
Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja 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 suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea
lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten 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.
Toiminnassa hyödynnetään erilaisia sovitteluun ja kiusaamiseen ehkäisyyn liittyviä menetelmiä.
Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään vuorovaikutus- ja tunnetaitojen pedagogista vuosikelloa, jonka
keskeisiä sisältöjä ovat tunnetaidot, kaveritaidot ja sovittelutaidot. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen pedagogisen vuosikellon
mukaiset teemat ja aiheet edistävät lasten hyvinvointia ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Vuosikello ohjaa lapsiryhmien
toimintaa lähtien jokaisen lapsen omien tunnetaitojen harjoittelusta aina ryhmän yhteisistä onnistumisen kokemuksista voimaa hakeviin yhdessä tekemisen harjoituksiin. Vuosikelloa käytetään kuten liikunnan vuosikelloa apuna toiminnan suunnittelussa. Päiväkodin toimintasuunnitelmaan kuvataan, kuinka kyseisessä päiväkodissa vuorovaikutustaitojen pedagogista
vuosikelloa toteutetaan. Jokainen opettaja vastaa ryhmässään siitä, että vuosikellon mukainen toiminta on ryhmän ikätasolle sopivaa. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelu lähtee aina ensin kunkin lapsen omista taidoista ja niiden vahvistamisesta. Tukemalla jokaista lasta omissa taidoissaan, tuetaan samalla koko ryhmän yhdessä tekemisen taitoja sekä kaveritaitoja. Kasvattajan sensitiivisyys ja lapsen kohtaaminen korostuvat vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelemisessa.
Lasten välisten vertaissuhteiden lisäksi varhaiskasvatuksessa tärkeitä lapsille ovat suhteet aikuisiin. Hyvät suhteet varhaiskasvatuksen aikuisiin tukevat lapsen hyvinvointia merkittävällä tavalla. Tärkeimpiä asioita ovat myönteiset asenteet lasta
kohtaan, lapsen huomioiminen ja lämmin sekä ystävällinen suhtautuminen lapseen. Mitä pienemmistä lapsista puhutaan,
sitä kokonaisvaltaisempaa lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus on. Lapsen tunteet ovat mukana kaikessa tekemisessä.
Aikuisen herkkyys auttaa aikuista asettumaan lapsen asemaan ja näkemään asioita lapsen kautta. Lasten tunnetilojen
aistiminen, sanallisten ja sanattomien viestien tulkitseminen motivoi aikuista toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla
sensitiivisesti.
Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen.
Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista
sekä turvallisuusasiat hallitsevaa henkilöstöä. Keravan varhaiskasvatuksessa
laaditaan jokaisessa toimintayksikössä kriisi- ja turvallisuussuunnitelma.
Varhaiskasvatuksessa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan
ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla
ilmennetään vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä.
Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeistä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan pitämään itsestä ja toisista huolta ja opetellaan valintojen tekemistä arjen asioissa kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Kannustamme ja ohjaamme elinikäisen oppimisen polulle, jossa korostuvat elämänilo, positiivisuus ja kiireettömyys sekä kunnioitus itseä, muita ja ympäristöä kohtaan.
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3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristön käsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut
tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys otetaan
huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.
Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa aikaa ja tilaa järjestetään
omatoimiselle leikille ja rauhalliselle yksinololle unohtamatta yhteistoiminnallisuuden mahdollisuutta. Tiloja järjestellessä otetaan huomioon, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa ympäristönsä viihtyvyyteen ja toimivuuteen. Lasten ideat
ja ehdotukset oppimisympäristöjen muokkaamisesta kuullaan ja he pääsevät osallisiksi niiden järjestämiseen. Oppimisympäristöjen tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen,
tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan
ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt
näkyvät oppimisympäristöissä.
Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne
muuntuvat tarpeen mukaan. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen
periaatteet (luku 4). Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä toimitaan joustavasti
erikokoisissa ryhmissä, joissa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus osallistua
toimintaan ja vuorovaikutukseen.
Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistää lasten ja henkilöstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla on kyetä kohtamaan lasten tarpeet tavoitteellisesti osana varhaiskasvatuksen arkea. Oppimisympäristön ja toimintakulttuurin tulee vastata tavoitteita ja tarpeita yhdessä pedagogiikan muuttuessa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta arvioi oppimisympäristöjä säännöllisesti lapsia havainnoinnin ja saadun palautteen
kautta. Lasta ja lapsen oppimista ja ajattelua tukevan toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää henkilökunnalta yhteistä
linjaa ja tavoitteita, kuten positiivisen palautteen antamista.
Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan.
Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.
Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen. Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä
kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta. Toimintaperiaate on, että kaikkia lapsia
kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Kaikkien lasten oikeus on oppia näyttämään tunteitaan, luomaan ihmissuhteita ja pitämään kiinni rajoistaan. He oppivat, että kaikki ovat yhtä arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat.
Lähtökohtana tasa-arvoiseen kasvatukseen, (muutokseen kohti tasa-arvoisempia käytänteitä ja lasten roolien laajentamista pois tiukasta sukupuolittuneesta kahtiajaosta,) on kasvattajan oman tietoisuuden lisääminen. Lapset
ovat yksilöitä ja meillä tärkeää huomata erot yksilöiden välillä, eikä tyttöjen ja
poikien välillä. Toimintaperiaate varhaiskasvatuksessa on kuunnella lasta ja
keskustella hänen kanssaan. Lapsen itsetunto kasvaa, kun häntä arvostetaan
sellaisena kuin hän on.
Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Ne
tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikuntaja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. Keravan tiivis kaupunkimiljöö mahdollistaa varhaiskasvatuksessa kokonaisvaltaisen oppimisympäristön hyödyntämisen. Oppimisympäristöissä huomioidaan monenlaiset välineet leikin ja oppimisen
tukena. Oppimisympäristöinä käytetään ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä. Lasten kanssa retkeillään piha-alueiden ulkopuolella mm. alueen leikkipuistoissa ja luontoalueilla viikoittain.
Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet. Pelien, välineiden ja lelujen tulee olla esillä ja lasten käytettävissä. Oppimisympäristöjen turvallisuus, ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman
laatua ja siisteyttä arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.
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Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Ympäristöt suunnitellaan siten,
että lapsen oma toiminta, tutkiminen, kokeileminen ja tekeminen mahdollistuvat. Oppimisympäristöjen on tarkoitus houkutella ja innostaa lasta tieto- ja viestintätekniikan monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön itsenäisesti ja yhdessä muiden
kanssa.
Lapsi havainnoi ja taltioi tieto- ja viestintäteknisten laitteiden avulla monipuolisesti sekä ympäröivää maailmaa että omaa
oppimistaan. Liikuteltavat laitteet kulkevat sujuvasti lapsen mukana vaihtuvissa oppimisympäristöissä niin sisä- kuin ulkotiloissakin.
Keravalla on laadittu Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma vuosille 2015- 2020, jossa määritellään visio,
strategia ja kehittämisen painopisteet tieto-ja viestintätekniikalle niin laitteiden kuin lasten ja henkilöstön näkökulmasta.
Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Lasten omia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, leluja ja muita välineitä voidaan käyttää huoltajien kanssa sovituilla tavoilla. Leikin, tutkimisen ja oppimisen projekteissa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja kehittää kriittistä ajattelua,
tiedonhankintaa, uuden tiedon luomista ja arviointitaitoja. Tieto- ja viestintätekniikkaa ja teknologian tukemia työvälineitä
käytetään monipuolisesti ja erilaisilla työtavoilla kannustetaan lapsia osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vierailut esimerkiksi kirjastoon, museoon, kulttuuriperintökohteisiin, teatteriin ja
huoltajien työpaikoille rikastavat lasten oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen suunnittelu tarjoaa myös luontevan
yhteistyömahdollisuuden henkilöstön ja huoltajien välille.

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa
mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen
järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa monialaisesti.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja
henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.
Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henkilöstön kesken että huoltajien kanssa.
Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä
huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset.
Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi.
Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa jo ennen varhaiskasvatuksen alkua kun lapsen tulevan varhaiskasvatuspaikan henkilöstö
tapaavat vanhemmat yhteisen aloituskeskustelun merkeissä. Vanhempiin otetaan yhteyttä lapsen tulevasta varhaiskasvatuspaikasta ja sovitaan aloituskeskustelun ajankohta. Keskustelu käydään perheen kotona tai muussa sovitussa paikassa.
Keskusteluun voi osallistua molemmat vanhemmat ja lapsi. Aloituskeskustelussa vanhemmilla on mahdollisuus kertoa lapsesta asioita,
jotka auttavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä
tutustumaan lapseen sekä perheeseen.
Keskusteluun varataan aikaa noin yksi tunti. Aloituskeskustelun jälkeen lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan. Vanhempi on lapsen mukana varhaiskasvatuspaikassa ja tutustuttaa lapsen arjen toimintoihin. Vanhemmille
ja lapselle tarjotaan mahdollisuus tutustua lapsensa kanssa moniin päivän eri toimintoihin kuten ruokailuun, ulkoiluun ja
lepoon.
Lapsiryhmän tutustumisen aikana henkilökunta on vastuussa lapsiryhmästä ja sen toiminnasta ja vanhempi omasta lapsestaan. Tutustumisaikana kirjataan ylös vanhempien ajatuksia ja toiveita varhaiskasvatuksen aloittamisen suhteen. Noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta vanhempien ja kasvattajien keskustelun tuloksena kirjataan lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu, jota arvioidaan ja päivitetään lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma on lapsen tarina, jota lapsi, hänen vanhempansa ja kasvattajat luovat yhdessä varhaiskasvatusvuosien ajan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta keskustellaan kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin.
Yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä.
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Huoltajan ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
turvaamiselle.
Yhteistyössä huoltajien kanssa aikuiset jakavat vastuuta keskenään pienten lasten hyvinvoinnista sekä kehityksen
tukemisesta. Vanhempien näkökulmat, mielipiteet ja toiveet tulee sisällyttää alusta alkaen osaksi lapsen kasvatuspolun
suunnittelua ja toteuttamista. Yhtenä isona tavoitteena yhteistyössä on se, että lapsi tulee nähdyksi toimijana ja oman
elämänsä kokijana kokonaisvaltaisesti. Lasta ymmärretään ja kannatellaan.
Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa esiopetuksen.
Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (luku 1.3). Yhteistyön
merkitys huoltajien kanssa korostuu, lasten kehityksen ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa (luku 5).
Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajien ja henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista.
Lapsen siirtyessä saman päiväkodin sisällä lapsiryhmästä toiseen tai esiopetukseen, jossa tilat ja aikuiset ovat hänelle jo
tuttuja, käydään keskustelut varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Lapselle annetaan mahdollisuus tutustua
ennakkoon uuteen ryhmään ja sen aikuisiin.
Siirryttäessä toisesta päiväkodista, perhepäivähoidosta tai leikkikoulusta uuteen varhaiskasvatuspaikkaan järjestetään
lapselle ja huoltajille aloitusprosessin mukainen siirtyminen. Tarvittaessa pidetään siirtopalaveri lapsen päiväkotiryhmän
opettajan, perhepäivähoitajan, leikkikoulun opettajan ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja muut dokumentit siirretään uuteen varhaiskasvatuspaikkaan varhaiskasvatuksen opettajan toimesta. Huoltajilta pyydetään lupa siirrettäviin tietoihin Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen tiedonsiirtokäytänteiden mukaisesti (ks. kpl 1.3).
Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen 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.
Keravalla sovittujen säännöllisten keskustelujen sekä sähköisten vuorovaikutuskanavien lisäksi varhaiskasvatuksessa voidaan
järjestää avoimien ovien- päiviä, juhlia ja erilaisia toiminnallisia tapahtumia. Päiväkotiin voivat vanhemmat perustaa vanhempienkerhon tai – yhdistyksen, jonka toimintaan varhaiskasvatuksen henkilöstö voi osallistua edustuksellisesti. Varhaiskasvatuksessa luodaan huoltajien ja henkilöstön välille ilmapiiri, joka tukee avointa, arvioivaa ja kehittävää yhteistyötä.

Monialainen yhteistyö
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja
luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. Kasvatuksen, opetuksen ja hoidon jatkumo varhaiskasvatuksesta toteutuu esi- ja alkuopetuksen kanssa tehtävällä kiinteällä yhteistyöllä. Yhteistyökäytänteet kirjataan syksyisin opetus- ja toimintasuunnitelmiin, jotka hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnassa.
Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia ja paikallisia toimijoita, joiden kanssa varhaiskasvatuksen
on luontevaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi opetuksesta,
liikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden
lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. Yhteistyö Kunnan varhaiskasvatuksen ja sen alueella toimivien
yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien yhteistyö välillä on tärkeää. Muita varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja
ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, poliisi sekä ateria- ja siivouspalvelut.
Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä myös neuvolan ammattilaisten, lapsi- ja perhesosiaalityön sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää
huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.
Laajaan terveystarkastukseen sisällytetään varhaiskasvatuksen henkilöstön arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä ja
hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa huoltajan kirjallisella suostumuksella. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan antama arvio
on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin arviointia sekä tuen tarpeiden varhaista tunnistamista monialaisessa yhteistyössä. Keravalla on käytössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhtenäinen
tuen polku (tuen opas). Tästä kerrotaan luvussa viisi.
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Keravalla varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyö yksityisten palvelutuottajien kanssa muun muassa säännöllisten tapaamisten ja yhteisten koulutusten kautta. Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista vastaavien
toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökumppaneita varhais- kasvatuksessa ovat mm. lastenneuvola ja perheneuvola sekä lapsi- ja perhesosiaalityö.
Keravalla on laadittu yhteistyötoimintamalli lapsi- ja perhesosiaalityön kanssa. Lastensuojelulaissa todetaan, että ehkäisevä
lapsi- ja perhesosiaalityö on luonteeltaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää ja sitä järjestetään silloin kun lapsi tai
perhe ei ole lapsi- ja perhesosisaalityö asiakkaana. Lähtökohtana on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Ehkäisevällä lapsi- ja perhesosiaalityöllä tarkoitetaan siis sitä tukea, jota annetaan peruspalveluissa, kuten varhaiskasvatuksessa. Yhteinen päämäärä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Toteuttaessaan omaa
perustehtäväänsä, varhaiskasvatus toimii lähtökohtaisesti ehkäisevänä lapsi- ja perhesosiaalityönä.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on toimia matalan kynnyksen periaatteella, kun huoli lapsesta herää. Varhaiskasvatuksen henkilöstön pitää osata ohjata asiakkaitaan perheitä tukevien peruspalveluiden piiriin hyvissä ajoin.
Varhaiskasvatuksen henkilöstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopalveluihin ohjaamista ja lapsija perhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin tekemistä. Yhteistyötä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa tehdään
mm. avoimen varhaiskasvatuspalveluiden toteuttamisessa sekä palveluiden, että tilajärjestelyiden osalta. 
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Varhaiskasvatuksen pedagogisen
toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN
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ja vaikuttaminen

Ajattelu ja oppiminen
Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Monilukutaito ja tieto- ja
viestintäteknologinen
Itsestä huolehtiminen osaaminen
ja arjen taidot

Varhaiskasvatuksen
pedagoginen toiminta

Lasten
kasvuympäristöt

LASTEN
MIELENKIINNON
KOHTEET
JA TARPEET

Opettelen
Koen
Toimin
Osallistun

OPPIVA
JA
HYVINVOIVA
LAPSI

Leikin

OPPIMISEN ALUEET
• Kielten rikas maailma
• Ilmaisun monet muodot

Liikun

• Minä ja meidän
yhteisömme

Tutkin

• Tutkin ja toimin
ympäristössäni

Ilmaisen

• Kasvan, liikun ja kehityn

Kasvatus, opetus ja hoito
Toimintakulttuuri

Oppimisympäristö

Pedagoginen dokumentointi
ARVOPERUSTA
Kuva 8: Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys
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Työtavat

Yhteistyö

Arviointi ja kehittäminen
OPPIMISKÄSITYS

v

arhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää lasten
oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (kuvio 1). Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön
välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä
henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden.
Tavoitteellisen toiminnan perustan luovat arvoperusta (luku 2.4), oppimiskäsitys (luku 2.5), niihin pohjautuva toimintakulttuuri (luku 3) sekä monipuoliset oppimisympäristöt (luku 3.2), yhteistyö (luku 3.3) ja työtavat (luku 4.3). Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Lähtökohtana ovat myös luvussa 4.5 kuvatut oppimisen alueet. Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä
on suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen (luvut 4.2 ja 7). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ohjaavat
osaltaan toiminnan suunnittelua (luku 2.7).
Pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita tarkennetaan paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Tavoitteita tarkennettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot, niiden henkilöstörakenne ja muut ominaispiirteet. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat (luku 1.3) ovat lapsiryhmän toiminnan suunnittelun lähtökohtia. Toimintaa toteutetaan niin, että jokaisella lapsella on oikeus edetä oppimisessaan siten, että
varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu lapselle mielekäs jatkumo.

4.2 Pedagoginen dokumentointi
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen
työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen
toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.
Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien,
esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai henkilöstön havaintojen, avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän
kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan suunnittelun perusta. Varhaiskasvatuksen tehtävä on yhdessä lasten
kanssa dokumentoida ja tehdä vanhemmille näkyväksi lapsen arki varhaiskasvatuksessa.
Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin
tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin avulla lapsuutta ja lasten tapaa oppia, ajatella,
tuntea ja toimia voidaan tehdä näkyväksi yhteiskunnassa varhaiskasvattajien toimesta. Dokumentoinnin avulla saatuja
tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien
ja sisältöjen jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
on osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia (luku 1.3). Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös
lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarpeiden arvioinnissa (luku 5).
Pedagoginen dokumentointi voi olla kirjallista dokumentointia, jossa lasten toimintaa esim. haastatteluja, leikkejä ja
puhetta kirjataan. Kuvallista dokumentointia voi toteuttaa mm. valokuvin ja videoimalla. Hyvä kuva tai video kertoo
jotain oleellista lapsen toiminnasta ja oppimisprosessista. Kuvia voidaan tallentaa sähköisesti ja niitä voidaan katsella
yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.
Kuvien ja videoiden käyttö oman toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa on hyödyllistä ammatillisen kasvun kannalta.
Lasten toimintaa tulee dokumentoida päivittäin, osana projekteja sekä koko toimintavuoden aikana. Dokumentoinnissa
tärkeässä osassa ovat lapset itse ja huoltajat. Pedagogista dokumentointia tehdään monin tavoin esimerkiksi valokuvin,
videoin, lapsen vasun ja lapsiryhmän vasupuiden avulla, kuukauden kirjeiden, päivittäisten blogien ja lasten tuotosten ja
haastattelujen avulla. Pedagogisessa dokumentoinnissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
Keravan varhaiskasvatuksessa kaikki päiväkotien lapsiryhmät käyttävät digitaalista kasvun kansiota. Digitaalisen kasvun kansion avulla lapsi voi sekä itse että varhaiskasvatuksen henkilöstön avustuksella dokumentoida omaa toimintaansa.
Kasvun kansioon kerätään lapsen mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja hänen oppimiaan asioita. Pedagogiseen dokumentointiin osallistuvat kasvattajat, lapset ja huoltajat. Lapsikohtaiset kasvun kansiot sisältävät valokuvia, piirustuksia, tekstiä,
ääntä, kuvaa yms. Pedagogisten dokumenttien avulla lapset pääsevät seuraamaan omaa oppimistaan, vahvuuksiaan ja
oppimaan oppimisen taitojaan sekä palaamaan aikaisempien mielenkiinnon kohteiden äärelle.
Digitaalisuus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden joustavaan kasvun kansion tarkasteluun ja materiaalin tuottamiseen
yhdessä lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Pedagogisen dokumentoinnin keskeisiä toimintatapoja ovat ke31

rättyjen (lapsi- ja ryhmäkohtaisten) dokumenttien tarkastelu varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken. He tarkastelevat ja
reflektoivat yhdessä dokumentaatiota pohtien miten laaja-alaisten osaamisen ja oppimisen alueet on huomioitu ryhmän
työskentelyssä, miten lapset ovat kokeneet yhteisen työskentelyn, miten lapset ajattelevat sekä mihin suuntaan ryhmän
työskentelyssä olisi syytä painottua. Pedagoginen dokumentointi toimii osana yksittäisen lapsiryhmän sekä toimintayksikön
toiminnan arviointia ja kehittämistä.
Keravan varhaiskasvatuksessa laaditaan lapsikohtaisten tavoitteiden toteuttamiseksi ryhmäkohtaiset suunnitelmat, jotka toteuttavat eheyttävän kasvatuksen periaatteita lapsikohtaisten tietojen, varhaiskasvatuslain ja opetussuunnitelmien pohjalta.
Ryhmän suunnitelma on jatkuvasti elävä ja arjessa tarkentuva. Pitkältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia (luku 7.1).

Pedagogisen dokumentoinnin hyödyntäminen:
”Lapset on aktiivisesti ottaneet kuvia sekä videoita, joita katselemme yhdessä älytaululta. Lapset
osaavat tehdä hienoja elokuvia, joita myös katselemme älytaululta. Pedanetti on myös lisännyt
dokumentointia.”
”Valokuvat/videot auttavat maahanmuuttajavanhempien ymmärrystä lapsen arjesta.”
”Lasten ja aikuisten toteuttaman pedagogisen dokumentoinnin pohjalta toteutetaan
toiminnan suunnittelua.”

”Hyödynnämme pedagogista dokumentointia lasten vasukeskusteluissa.
Myös lasten oma oppiminen tulee paljon näkyvämmäksi pedagogisen dokumentoinnin kautta. Perheiden kanssa
tehtävä yhteistyö on sujuvampaa, ja
arki aukeaa koteihin aivan erilailla.”
”Arkeen on sisällytetty peda.netin
päivittäinen käyttö, lapsen saatavilla.
Lapsia dokumentoidaan ja havainnoidaan päivittäin.”

”Jokainen kasvattaja sitoutunut pedanet työskentelyyn. Lasten dokumentointi
on auttanut oman pedagogiikan tarkastelussa ja havainnoimaan lasten oppimista ja kehittymisen osa-alueita. Dokumentit ovat olleet työvälineitä vanhempien
kanssa tehtävään yhteistyöhön ja tehneet työtä näkyväksi. Lasten ääni tulee
pedagogisten dokumenttien myötä kuuluviin, kun katsotaan kansioita/tuotoksia
yhdessä lapsiryhmän kanssa. Vaatii tietenkin videotykkejä ja henkilöstön osaamista. Loistava nykyaikainen työväline!”
Henkilökunnan kysely 2019

4.3 Monipuoliset työtavat
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja
kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen
tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen
ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa.
Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa
lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Henkilöstöltä edellytetään
ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten
aloitteet ovat usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä
sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista.
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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.
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. Työtapojen vaihteleva käyttö
tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen
kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä hyödynnetään
henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.
Keravan varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että erilaisia työtapoja käytetään monipuolisesti, jotta lapset saavat
mahdollisimman laajan näkemyksen ja kokemuksen erilaisista tavoista tutkia, kokeilla ja oppia. Varhaiskasvatuksessa
pedagogiset työtavat perustuvat toiminnan eheyttämiseen ja kokonaisvaltaisuuteen. Kaikessa toiminnassa tulee olla
osallistuva ja kehollinen ulottuvuus. Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi
erilaisia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia tutustua ja käyttää
tieto- ja viestintäteknologiaa.
Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä. Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella
vahvistuu ja heille syntyy luottamus siihen, että he pystyvät oppimaan uutta. Työtapoja kehitetään yhteisesti henkilöstön
itsearvioinnin sekä lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella.
Varhaiskasvatuksessa osana monipuolisia työtapoja on lasten pienryhmätoiminta. Pienryhmätoimintaa voidaan toteuttaa
joustavasti muuttaen esimerkiksi lapsiryhmien kokoonpanoa, kokoontumiskertojen tiheyttä tai toiminnalle ja sisällölle
asetettuja tavoitteita. Pienryhmätoiminnalla turvataan lapsen vuorovaikutus yhdessä aikuisen ja toisten lasten kanssa.
Pienryhmän koko voi vaihdella esimerkiksi lasten iän ja kehitystason, toiminnan tai henkilökunnan määrän mukaan. Toiminta voi olla päivittäistä tai viikoittaista ja myös kestoltaan vaihtelevaa. Pienryhmät eivät muodostu pysyvästi tietyn
varhaiskasvattajan ympärille. Pienryhmätoiminnan onnistunut toteuttaminen edellyttää toiminnan johtamista ja koko
työyhteisön sitoutumista.

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä
Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia
erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii, mutta lapselle itselleen
leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät
lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin.
Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää. Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa,
luovat sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään
ja muista ihmisistä. Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät että
luovat uutta ja muuntavat näkemäänsä. Samalla he mallintavat ja testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mielikuvitus mahdollistaa sen, että lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja ja
ideoita, joita he muuten eivät voisi toteuttaa. Leikkiessään
lapset voivat käsitellä itselleen vaikeita kokemuksia. Leikissä
on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä. Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja kokemusten karttuessa.
Henkilöstön ja lasten sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus luovat perustan ajattelun ja kielen kehitykselle sekä kehittyville leikkitaidoille. Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppivat yhteisön sääntöjä leikissä. Ryhmässä leikkiessään lapset
oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa
leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa.
Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Pedagogisessa toiminnassa voidaan leikin juonen kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi draamaa, improvisaatiota tai satuja. Henkilöstön tulee tiedostaa
keskittyneen tutkimisen, spontaanin luovan ilmaisun sekä vauhdikkaiden liikunta- ja peuhausleikkien merkitys lasten
hyvinvoinnille ja oppimiselle. Eri tilanteita voi rikastaa leikinomaisuudella. Lorut, sanaleikit, laulut ja yhteinen hassuttelu
vahvistavat myönteistä ilmapiiriä, mikä tukee oppimista ja hyvinvointia.
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Henkilöstön tehtävä on turvata leikin edellytykset, ohjata leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Henkilöstön tulee
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea lasten leikin kehittymistä sekä ohjata sitä joko leikin ulkopuolelta tai olemalla
itse mukana leikissä. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen läsnäolo tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. Henkilöstön tehtävänä on luoda turvallinen ja salliva ilmapiiri, jossa lapsi kokee leikin olevan
tärkeää.
Onnistuakseen leikki tarvitsee varhaiskasvatuksen henkilöstön suoraa tai epäsuoraa toimintaa. Henkilökunnan rooli
vaihtelee havainnoijasta osallistujaan ja toiminnan tulee olla tavoitteellista ja organisoitua. Henkilökunta ohjaa leikkiä
keskustelemalla lasten kanssa, laajentaa leikin sisältöjä vihjeillä ja neuvoilla, malli leikkii ja leikkii lasten mukana. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on mukana rakentamassa leikin jatkumoa ja lasten yhteisyyttä. He turvaavat leikkirauhaa ja
rohkaisevat leikkiä läsnäolollaan ja osallistumisella leikkiin. Leikki motivoi lapsia ottamaan kontaktia toisiinsa ja auttaa
lapsia luomaan sosiaalisia suhteita. Leikki vaatii kehittyäkseen yhteistoimintaa sekä toisten lasten, että aikuisten kanssa.
Henkilöstön tulee havainnoida ja dokumentoida lasten leikkiä. Leikin havainnointi lisää henkilöstön ymmärrystä lasten
ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista sekä heidän tunteistaan ja kokemuksistaan. Havaintoja käytetään leikin ja muun
toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Henkilöstöltä edellytetään herkkyyttä ja ammattitaitoa sekä sukupuolisensitiivisyyttä havaita lasten leikkialoitteita ja vastata niihin sopivalla tavalla.
Pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan aikaa, rauhaa ja tilaa sekä sopivia ja lasten saatavilla olevia leikkivälineitä ja materiaaleja. Oppimisympäristöjen tulee joustaa leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttämättä pysy paikallaan niille nimetyissä
tiloissa. 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.
Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun median tunteminen auttaa henkilöstöä ymmärtämään lasten leikkejä. Myös erilaiset pelit ja digitaaliset välineet tarjoavat niihin monenlaisia mahdollisuuksia. Leikkiin kannustavassa oppimisympäristössä myös aikuinen on oppija. Henkilöstö keskustelee leikin merkityksestä ja lasten leikkeihin liittyvistä havainnoista huoltajien kanssa. Tällä tavoin voidaan edistää leikkien jatkumista kotona tai varhaiskasvatuksessa. (Liite: lapsen leikin kehitys)

4.5 Oppimisen alueet
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla
on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen
mukaisesti.
Oppimisen alueet on ryhmitelty esiopetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti viideksi kokonaisuudeksi:
• Kielten rikas maailma
• Ilmaisun monet muodot
• Minä ja meidän yhteisömme
• Tutkin ja toimin ympäristössäni
• Kasvan, liikun ja kehityn.
Eheytetty pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen. Lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymykset ovat toiminnan keskeinen lähtökohta. Aihepiirit voivat nousta esimerkiksi leikeistä, saduista,
retkistä tai spontaaneista vuorovaikutustilanteista lasten ja henkilöstön kesken tai lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tapa, jolla oppimisen alueiden tavoitteita käsitellään, vaihtelee valittujen aihepiirien, tilanteiden ja lasten oppimisen
mukaan. Henkilöstön tehtävänä on varmistaa, että pedagoginen toiminta edistää eri-ikäisten lasten kehitystä ja oppimista.

4.5.1 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 (luku 2.7). Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille
uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja
johdonmukaista palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan.
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Oppimisen alueet
Kielten rikas
maailma

Ilmaisun
monet muodot

Minä ja meidän
yhteisömme

Tutkin ja toimin
ympäristössäni

Kasvan, liikun
ja kehityn

• Kielelliset taidot
ja valmiudet
• Kielelliset
identiteetit

• Musiikillinen
• Kuvallinen
• Sanallinen
• Kehollinen

• Eettinen ajattelu
• Katsomuskasvatus
• Lähiyhteisön
menneisyys, nykyisyys
ja tulevaisuus
• Mediakasvatus

• Matemaattinen
ajattelu
• Ympäristökasvatus
• Teknologiakasvatus

• Liikkuminen
• Ruokakasvatus
• Terveys ja
turvallisuus

Kuva 9: Oppimisen alueet

Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttäminen voi olla tilanteittain eriytynyttä.
Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä
ja olla vuorovaikutuksessa 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 varhaiskasvatuksessa käsitellään luvussa 4.6.
Kielen oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, että samanikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa kielen kehityksen eri
osa-alueilla. Kielelliset identiteetit kehittyvät, kun lapsia ohjataan ja tuetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisillä
osa-alueilla.
Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että heidän aloitteisiinsa
vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-verbaaleihin viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa.
Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmukainen toiminnan
sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä ja tukiviittomia.
Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkaistaan puhumaan eri tilanteissa
sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Tämä auttaa lapsia käyttämään ja ymmärtämään puhuttua kieltä. Lasten
kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota myös äänensävyihin ja äänenpainoihin. Lapselle tulee arjen tilanteiden lisäksi
tarjota toimintaa, jossa hän voi havainnoida ja tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Leikki on tässä keskeisellä sijalla. Lasta kannustetaan kuuntelemaan, keskustelemaan, ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan, kyselemään,
ihmettelemään ja kyseenalaistamaan. Lapsella tulee olla mahdollisuus myös olla hiljaa, yksin tai yhdessä.
Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilanteissa. Tavoitteena
on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan kertomista, selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, huumorin käyttö sekä hyvien tapojen opettelu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja.
Tutustuminen erilaisiin teksteihin tukee kielen käyttötaitojen kehittymistä ja auttaa lapsia havaitsemaan puhutun ja
kirjoitetun kielen eroja.
Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa laajenee. 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 merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä asiayhteyksissä.
Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Henkilöstön tehtävänä on herättää
ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen avulla suunnataan lasten huomiota sanojen merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapsia rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan leikillisesti. (Liite 1: Normaalin
puheen kehityksen aikataulu)
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Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. Lasten kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä
dokumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasvatuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä sekä tekstejä.
Päivittäiset lukuhetket ovat varhaiskasvatuksen tärkeää toimintaa. Keravalla tähän on hyvät mahdollisuudet sekä kaupungin että päiväkotien omien kirjastojen myötä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö huomioi kirjallisuuden valinnassa lapsiryhmän
mielenkiinnon kohteet, ikätason ja kuuntelutaidot. Tarvittaessa lukuhetket toteutetaan pienryhmissä. Kirjat ovat lasten saatavilla ja varhaiskasvatuksen henkilöstö lukee lapsille päivittäin.
Lapsen kasvu- ja oppimisympäristöllä on suuri merkitys siinä, miten lapsi oppii kieltä ja kuinka monipuoliseksi kielenkäyttäjäksi hän kehittyy. Monipuolinen ja rikas kieliympäristö kannustaa lasta käyttämään kieltä ja erilaiset sosiaaliset tilanteet
auttavat lasta selviämään tilanteista kieltä käyttäen. Myös vertaisryhmällä on suuri merkitys lasten kielellisten taitojen kehittymisessä.

Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa
Sosiaalisen
kommunikaation
taidot

Kielen
ymmärtämisen
taidot

• Ei-kielellinen viestiminen (eleet, ilmeet, äänensävy)
• Kuunteleminen, sensitiivisyys ja muiden aloitteisiin vastaaminen
• Vuorovaikutus lasten ja aikuisten kanssa
• Katsekontakti
• Toiminnan sanoittaminen

• Ymmärryksen osoittaminen ei-kielellisin ja sanallisin keinoin
• Kerrotun kuunteleminen
• Kuullusta keskusteleminen

Puheen
tuottamisen
taidot

• Puheen tuottaminen
• Äänteiden tunnistaminen ja tuottaminen
• Äänteiden havainnoiminen
• Vuorovaikutukseen osallistuminen; puhekielen vaihtelu

Kielen
käyttötaidot

• Kielen avulla toimiminen erilaisissa tilanteissa
• Toiminnan ohjaaminen, vuorottelu, ohjailu ja pyytäminen
• Erilaisiin teksteihin tutustuminen
• Kohteliaisuus ja hyvät tavat
• Eläytyminen ja huumori

Kielellinen
muisti ja
sanavarasto

• Kielellisen aineksen moninaisuuden huomioiminen
(leikit, lorut, vitsit, runot, puhuttu ja kirjoitettu kieli
• Sanavarannon laajentuminen arkikielestä kohti yleiskielen sanastoa ja käsitteistöä
• Sanojen merkitysten havainnoiminen
(esim. verbien monimerkityksellisyys) ja muistaminen

Kielellinen
tietoisuus

• Riimeillä, sanoilla ja kielellä leikitteleminen
• Kiinnostus ja uteliaisuus kieltä ja kielen tutkimista sekä kielellä
toimimista, lukemista, kirjoittamista ja erilaisia tekstejä kohtaan
• Sanojen puhuminen ja havainnoiminen, käsitteet:
sanan muoto, sanan alku ja loppu, kirjain, äänne ja tavu
• Eri kielten vertaileminen

Kuva 10: Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa (OPH, liite 1 kuvio 2)
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4.5.2 Ilmaisun monet muodot
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen
ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista
kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen.
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa
sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat,
tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä
myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla.
Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja 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.
Oppimisympäristöjen 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 dokumentointi. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua
tuetaan ja lasten yhteisille luoville prosesseille annetaan riittävästi aikaa ja tilaa.
Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen rikastuttaa taidekasvatusta. Varhaiskasvatusympäristössä on mahdollisuus erilaisiin kokonaisvaltaisiin elämyksiin ja kokemuksiin, mielikuviin ja kuvitteluun.
Varhaiskasvatuksessa luodaan salliva ja innostava ilmapiiri, jossa ei ole oikeaa tai väärää tapaa kokea ja ilmaista itseään.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta heittäytyy mukaan lapsen maailmaan, jossa kaikki on mahdollista. Taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisemisessa ovat läsnä ilo, leikki ja yhdessä tekemisen riemu.
Ilmaisun eri muodot näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja siinä korostuu lasten osallisuus. Ilmaisuun houkutteleva leikki- ja
oppimisympäristö vaatii etukäteissuunnittelua. Välineiden ja materiaalien tulee olla lasten saatavilla, jotta lapset saavat
mahdollisuuksia monipuoliseen ilmaisuun. Lasten omat kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ja lasten omiin ideoihin
ja aloitteisiin tartutaan.
Keravalla varhaiskasvatuksessa hyödynnetään kotikaupungin erilaisia kulttuurin tuottajia ja - toimijoita ja heidän kanssaan
tehdään yhteistyötä. Keravalle on laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma, joka määrittelee vuosittaiset kulttuuritapahtumat eri ikäkausina. Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät vierailevat kirjastossa, museoissa ja erilaisissa kulttuuritapahtumissa.
Keravan varhaiskasvatus tekee yhteistyötä paikallisten taideoppilaitosten kanssa. Varhaislapsuudessa saadut taiteelliset
peruskokemukset luovat pohjan lapsen myöhemmille taidemieltymyksille ja kulttuurin arvostamiselle.

Musiikillinen ilmaisu
Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten
valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Musiikin kielen oppiminen alkaa äänten tutkimisesta ja äänillä leikkimisestä. Musiikissa lapset oppivat itseilmaisua ja esteettistä tulkintaa. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. Musiikilla
on paljon positiivisia vaikutuksia ja se lisää lapsen kokonaishyvinvointia. Musiikillista ilmaisua harjoittaessaan lapsi omille
tunteilleen ja ajatuksilleen kanavan.
Lapsella on mahdollisuus kuunnella, aistia, havainnoida ja tuottaa musiikkia sekä muodostaa myönteinen minäkuva musiikin tuottajana ja kokijana. Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja
liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen, kuvallisesti
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ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten
harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta.
Varhaiset musiikilliset oppimiskokemukset tulee syntyä ilman suorituspaineita, jolloin lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi omalla tavallaan osallistuen. Musiikkikasvatukseen liittyvät runot, laulut, lorut, riimit ja musiikki-sadut. Niiden avulla lapsi oppii
hahmottamaan sykettä sekä sana-ja melodiarytmejä. Lasten kanssa taputetaan laulujen sanarytmejä, joiden avulla lapsi
oppii hahmottamaan tavuja. Leikinomaisten harjoitusten kautta lapselle tulee tutuksi elävän ja terveen äänenkäytön perusteet puheilmaisussa ja laulussa. Musiikkikasvatus edistää myös lapsen käsitteenmuodostusta sekä matemaattisia valmiuksia.
Lasten musiikkitoimintaa on hyvä myös dokumentoida havainnoimalla, videoimalla
ja tallentamalla. Lapsikohtaista materiaalia voi liittää osaksi lapsen kasvun kansiota.
Lasten musiikillista toimintaa toteutetaan sekä suunnitelluissa oppimistuokioissa
että spontaaneissa arjen tilanteissa. Musiikki integroituu muuhun toimintaan ja on
luonnollinen osa erilaisia projekteja. Varhaiskasvatuksen musiikillinen oppimisympäristö mahdollistaa elämykset, onnistumiset sekä oppimisen kokemukset. Soittimet ja muut musiikkivälineet on lasten saatavilla. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan myös kansallisen musiikkiperinteen säilyminen ja siirtyminen sekä tutustutaan muiden maiden musiikkiperinteeseen. Vuoden kulku ja perinteiset juhlat
huomioidaan varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa järjestetään lapsille muusikon vierailuita,
juhlia ja erilaiset konserttivierailuja päiväkodissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kuvallinen ilmaisu
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, havainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla.
Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lapset kokeilevat
erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä
rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.
Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja
kuvien herättämiin tunteisiin.
Varhaiskasvatuksessa kuvallisen ilmaisun keskeinen tekijä on leikkivä, kokeellinen ja tutkiva lähestymistapa sekä ilmaisun yksilöllisyyden arvostus. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ohjaa ja organisoi lasten työskentelyä ja opastaa välineiden
ja materiaalien käytössä. Kuvallisessa ilmaisussa keskeistä on prosessi ei teoksen
tekeminen. Materiaalit ja välineet ovat lasten saatavilla ja ne ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia. Materiaalina voidaan hyödyntää myös luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja. Tärkeää on arvostaa lasten töitä pitämällä niitä esillä, dokumentoimalla niitä sekä keskustelemalla
niistä. Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta harjoitellaan
käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla. Käsityöllisen toiminnan ja ilmaisun
tavoitteena on tarjota lapsille tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus
ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä opetella työskentelyssä tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esineitä.
Lasten käsityöllisessä toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä että paikallisia käsityöperinteitä.

Sanallinen ja kehollinen ilmaisu
Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin. Tavoitteena on, että
harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja
viestintään. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. Lapset
saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia
ja sirkusta.
Lasten taidekasvatuksessa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan poikkitaiteellisesti yhdistäen kuvaamataidon, musiikin,
draaman ja tanssin toisiinsa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee dokumentoida lasten taiteellista toimintaa.
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4.5.3 Minä ja meidän yhteisömme
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, toimintamallien,
arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää
lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen
ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa
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).

Eettinen ajattelu
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.
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 varhaiskasvatuksen henkilökunnan 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. Varhaiskasvatuksen
henkilöstö ohjaa lasta kunnioittamaan yhteistä omaisuutta ja pitämään siitä huolta. Lapsella tulee olla tilaa pohtia ja keskustella hänen elinympäristössään esiintyvistä eettisistä kysymyksistä.
Varhaiskasvatukseen luodaan arvostavan kohtaamisen toimintatavat. Lapsen kanssa pohditaan arvoja ja hyvän elämän kriteereitä. Lapsia ohjataan tekemään kestäviä, luonnon, ihmisten ja yhteiskunnan kannalta eettisiä valintoja. Lasten hyvinvointia, itsetuntemusta ja yhteisöllisyystaitoja sekä uskoa omiin mahdollisuuksiin muuttuvassa maailmassa vahvistetaan.
Lapsen tulee ymmärtää, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Riippumatta lapsen kiinnostuksen kohteista tai sukupuolirooleista, varhaiskasvatuksessa tuetaan tyttöjen ja poikien tasavertaista oppimista ja kasvamista. Tytöille ja pojille mahdollistetaan
esikuvia ja toimintatapoja lapsen yksilöllisen kiinnostuksen pohjalta, ei sukupuolen mukaisesti.

Katsomuskasvatus
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä
olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää
keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten
identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia
tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet,
kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia
elämänkysymyksiä.
Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja
kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun
sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista (ks.2.7).
Varhaiskasvatuksen henkilöstö toteuttaa katsomuskasvatusta dialogisesti ja arjen ilmiöiden kautta. Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä. Tavoitteena
on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Lapsia rohkaistaan erilaisten elämänkysymysten pohdintaan yhdessä toisten
kanssa toimien. Samalla heidän valmiutensa ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä vahvistuvat.
Katsomuskasvatus liittyy läheisesti arvokasvatukseen. Perustana on kokonaispersoonallisuuden kasvu ja myönteinen minäkuva. Katsomuskasvatuksessa hyödynnetään vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Keravan evankelisluterilainen seurakunta tarjoaa yleissivistävää, varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta tukevaa toimintaa. Yhteistyötarjonta perustuu
Opetushallituksen 12.1.2018 antamaan ohjeeseen (OPH-55-2018). Mikäli huoltajien kanssa on sovittu, ettei lapsi osallistu
evankelisluterialisen seurakunnan toteuttamaan toimintaan, hänelle järjestetään laadukasta ja vaihtelevaa korvaavaa toimintaa.
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Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa historiallisiin asioihin
sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten kasvuympäristöjen moninaisuutta. Lapsille luodaan
mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän
omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhempien lapsuuden leikkien ja
musiikin avulla.
Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankohtaisia asioita. Lasten kanssa
tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia.
Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa suotuisan tulevaisuuden
toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuodenajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta.
Kotikaupungin kulttuuritarjonnan hyödyntäminen tukee keravalaiseen identiteettiin kasvamista ja omiin juuriin tutustumista.
Keravalaiseen kulttuuriin ja historiaan voi tutustua esim. taidemuseolla, kotiseutumuseolla tai Keravan museolla. Kulttuurin ja
historian tuntemusta voi laajentaa pääkaupunkiseudun elämyksillä. Keravaa lähellä on myös Tuusulanjärven kulttuurimiljöö,
jonka historiaan ja nykypäivään tutustuminen nivoo historian ja kulttuurin lapsen kasvuympäristöön.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö rikastuttaa lasten käsitystä ajankulusta ja rakentaa yhdessä lasten kanssa kuvaa menneestä ja
nykyisyydestä lapsille läheisten asioiden kautta esim. lelut ja leikit ennen vanhaan. Lasten omien vanhempien ja isovanhempien
asiantuntemusta hyödynnetään kulttuuriperintöön ja historiaan perehtymisessä.

Mediakasvatus
Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista
itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa
ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla
harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon
oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä,
piirtämällä tai draaman keinoin.
Varhaiskasvatuksessa lapsella on oikeus oppia mediaan liittyviä taitoja lapsilähtöisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstön
tehtävä on monipuolistaa lasten kokemuksia median vastaanottajaksi ja kuluttajasta kriittiseksi ja osaavaksi toimijaksi.
Media on lapsille ensisijaisesti ilon lähde. Sadut ja muut
mediasisällöt tukevat lapsen mielikuvitusta, luovuutta ja
leikkejä.
Mediakasvatuksen keskeinen tavoite on medialukutaidon
kehittyminen. Tätä harjoitellaan lapsen oman mediatuottamisen kautta. Tärkeää on oppia turvallinen ja monipuolinen toiminta mediassa esim. tv, lehdet, radio, pc- ja
konsolipelit, kännykkä ja internet, valokuvaus- ja videokamera, kuvat, kirjat. Medialukutaitoa opitaan toiminnan
kautta, tutkimalla, liikkumalla, taiteellisesti kokemalla ja
leikin kautta.
Media tarjoaa sisältöjä ja välineitä turvallisen ilmapiirin
ja yhteishengen vahvistamiseen. Mediaesitysten kautta
lasten osallisuus vahvistuu ja niiden kautta huoltajat saavat tietoa lapsen hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa ja
päivän tapahtumista. Yhteiset suunnitellut projektit vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja, antavat onnistumisen
kokemuksia ja ehkäisevät kiusaamista ja ristiriitoja. Tukea
tarvitsevien ja eri kieli-ja kulttuuritaustaisten lasten toimintaa ja osallisuutta voidaan tukea mediavälineiden ja
-sisältöjen avulla, kuten valokuvien, kuvasymbolien, videoiden ja tietotekniikan keinoin.
Mediakasvatuksen menetelmänä Keravalla käytetään
mm. Medialeikkiä. Medialeikissä lapsi on itse aktiivinen
40

2

median tuottaja, jossa lapsi oppii itse mediaa tuottamalla kriittistä medialukutaitoa, hahmottaa tapaansa nähdä maailma ja
tekee ajatteluaan näkyväksi muille. Medialeikki sopii menetelmäksi kaiken ikäisten lasten kanssa.

4.5.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan
tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun
kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat
lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa.

Matematiikka
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville
lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia
ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja muutoksiin.
Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi
kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen
asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämi- sessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä.
Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia
materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne
lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja
riimien avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä,
piirtäen tai eri välineiden avulla.
Keravan varhaiskasvatuksessa hyödynnetään matematiikan oppimisessa muun muassa leikkejä, pelejä ja tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Matemaattisten ajattelun taitojen harjoittelun osana käytetään erilaisia leikin muotoja kuten
rooli- ja sääntöleikkejä sekä oppimista tukevia pelejä ja tehtäviä. Oppimisympäristöissä huomioidaan erilaisten pelien ja
materiaalien saatavuus lapsille.
Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. 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.

Matematiikka varhaiskasvatuksessa
• Avaruudellinen
hahmottaminen
• Geometria
• Mittaaminen

• Luokittelu

SISÄLLÖT

• Liikkuminen
• Havainnointi
• Kokeileminen
ja tutkiminen
• Ajattelemaan
oppiminen
• Ongelmanratkaisutaitojen
kehittäminen

MENETELMÄT

• Vertaaminen
• Lukumäärä

• Pelaaminen
• Leikkiminen

• Muistin kehittäminen

TAVOITTEET

• Lapsen
matemaattisen
kiinnostuksen
herättäminen

Kuva 12: Matematiikka varhaiskasvatuksessa
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Ympäristökasvatus
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata
heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: 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 varhaiskasvatusta. Myönteisten
kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa
opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka.
Keravalla kaupunkiympäristö tarjoaa runsaasti näkökulmia rakennetun ympäristön tarkasteluun, esimerkiksi uimahalli, jäähalli, liikuntakentät, leikkipuistot ja päiväkotien pihat. Kaupunkiluontoon kuuluvat esimerkiksi kaupunkimetsät, purot, puistikot, puistot ja vesialueet. Hyvä luontosuhde kehittyy parhaiten ulkona luonnossa olemalla, sinne kotiutumalla ja luonnon
kanssa tutuksi tulemalla. Tunneside luontoon ja ympäristöön syntyy ja kehittyy omien kokemusten kautta. Keravan varhaiskasvatuksessa retkeillään säännöllisesti lähiympäristössä.
Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan
kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily,
kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään
huomiota tekojen vaikutuksiin.
Ympäristökasvatuksen tavoitteena ovat elämysten kautta herättää halua liikkua luonnossa, tutkia ja suojella ympäristöä sekä
kehittää havaintojen ja päätelmien tekemisen taitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Varhaiskasvatuksessa lasten oppiminen
ympäristössä tapahtuu leikkimisen, liikkumisen ja tutkimisen kautta hyödyntäen lasten omaa aktiivisuutta.
Tietotekniikkaa hyödynnetään mm. tiedon hankinnassa ja dokumentoinnissa. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan kierrätystä ja toimitaan energiaa säästävästi. Lasten kanssa pohditaan sitä, minne tavarat päätyvät sen jälkeen kun niille ei ole
käyttöä sekä pidetään roskankeruutalkoita ja tutustutaan jätteidenlajittelupisteeseen. Osallistumalla arjen työtehtäviin
lapset oppivat huolenpitoa muista ja vaikuttamaan lähiympäristön viihtyisyyteen. Ympäristökasvatuksen teemoja käsiteltäessä huomioidaan lasten osallisuus, joka toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa, kun toimintaa suunnitellaan lasten
ikätason ja kiinnostuksen mukaan sekä lasten omaehtoista toimintaa, tutkimista ja kokeiluja hyödyntäen.

Teknologiakasvatus
Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään
kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä.
Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Tavoitteena on ymmärtää, mitä varten erilaiset
esineet ja tekniikat ovat olemassa ja miten niitä voi ihmisten arjessa hyödyntää.
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä
kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan
kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja
onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten
omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä,
että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia
ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita.
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4.5.5 Kasvan, liikun ja kehityn
Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen
ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.

Liikkuminen
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee
olla säännöllistä, ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle
kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan
eritasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikuntatuokioita. Ryhmässä liikkuminen kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja.
Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia innostetaan liikkumaan
myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään eri aisteja sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja,
liikkumaan innostavia välineitä. Lasten liikkumisen tulee vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään ja nopeudeltaan.
Lasten tulee saada kokemuksia yksin, parin ja ryhmän kanssa liikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksia
erilaisista liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle 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
huomioidaan liikuntavälineiden turvallisuus.
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan fyysisen aktiivisuuden suosituksia niiltä osin, kun ne täydentävät varhaiskasvatuksen
suunnitelman perusteissa liikunnalliselle toiminnalle asetettuja tavoitteita. Yksityiskohtaisten tavoitteiden osalta varmistetaan ensin, että lapsilla on perusedellytykset taitojen harjoitteluun. Varhaiskasvatukseen kuuluu ohjattuihin liikuntatuokioihin osallistuminen useita kertoja viikossa sekä sisätiloissa, että ulkona. Niiden lisäksi lyhyitä liikuntatuokioita tulee sisällyttää
muuhun varhaiskasvatukseen (välipalaliikunta). Toiminta suunnitellaan niin monipuoliseksi, että kaikilla on mahdollisuus
kehittyä omassa tahdissaan. Keravan varhaiskasvatus tekee yhteistyötä eri liikuntaa järjestävien tahojen kanssa.

Motoriset perustaidot
TASAPAINOTAIDOT

LIIKKUMISTAIDOT

KÄSITTELYTAIDOT

• pystyasennot
• pää alaspäin asennot
• pyöriminen
• heiluminen
• pysähtyminen
• väistäminen
• koukistaminen
• ojentaminen
• kieriminen

• käveleminen
• juokseminen
• loikkiminen
• hyppiminen
• kiipeileminen
• laukkaaminen
• liukuminen
• kinkkaaminen

• vierittäminen
• heittäminen
• potkiminen
• työntäminen
• lyöminen
• pomputtaminen
• kiinniottaminen

Kuva 14: Motoriset perustaidot, Callahue&Donelly 2003

43

Lasten turvallisuudesta huolehditaan, mutta samalla ymmärretään, että liikkumaan oppiminen luo turvallisuutta. Liikkumaan houkutellaan ja lapsen luontaista liikkumisen halua kunnioitetaan ilman, että turvallisuusnäkökulma estää tavallisen
tekemisen. Tavoitteena on, että myös pienessä tilassa liikkuminen olisi mahdollista. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tehtävänä on huolehtia, että jokainen lapsi saa riittävästi harjoitusta oman kehitysvaiheen mukaan. Varhaiskasvatuksessa korostuu
arkiliikunnan ja jokapäiväisen liikunnan merkitys tilanteissa, joissa liikuntasalia ei ole käytössä.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on oppimisympäristön muokkaaminen yhdessä lasten kanssa liikuntaan houkuttelevaksi. Keravan varhaiskasvatuksessa on laadittu valtakunnallisten fyysisten aktiivisuuden suositusten pohjalta varhaiskasvatuksen liikkumisen vuosisuunnitelmaa, jota noudatetaan kaikissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Lasten motoristen
taitojen arviointiin käytetään yhtenäistä arviointilomaketta.

Ravinto, terveys ja turvallisuus
Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista
ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen,
riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä
yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä.
Ruokailutilanteet ovat lasten ja henkilökunnan yhteisiä ruoasta ja toisten seurasta nauttimisen hetkiä. Niiden aikana syömiseen ja ruokaan liittyvien asioiden lisäksi opitaan keskustelemaan aterioinnin yhteydessä. Lasten ruokailuun liittyviä
ajatuksia arvostetaan. Ruokailutilanteissa harjoitellaan ruuan ottamista itse, hyviä ruokailutapoja, ruoan maistelemista ja
ruokailuvälineiden käyttöä huomioiden lasten ikätaso.
Keravan varhaiskasvatus tekee yhteistyötä ateriapalveluiden kanssa. Päiväkodeissa toteutetaan kiertävää ruokalistaa, joka
vaihtuu neljä kertaa vuodessa ja huomioi näin eri vuodenajat ja kotimaiset raaka-aineet.
Juhla- ja teemapäivien ruuat tuovat lapsille, vaihtelua ja tutustuttavat heidät suomalaiseen ja muiden maiden ruokakulttuuriin. Lasten toiveruokapäiviä järjestetään säännöllisesti ja lapset tutustuvat erilaisiin ruokiin, ruoka-aineisiin ja makuihin. Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat syömisen perustaitoja, yhdessä syömistä, säännöllisen ateriarytmin sekä hyvät
ruokailutottumukset ja – tavat varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaamana.
Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä asioita. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lasten kanssa opetellaan
turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa
pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan
lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten mielenterveyteen ja turvataitoihin liittyviä valmiuksia keskustelujen, draaman, satujen
ja leikkien avulla huomioiden lasten ikätaso. Lapsia kannustetaan itse pohtimaan asioita ja etsimään ratkaisuja yhdessä
toisten lasten kanssa. Mielenterveys-ja turvataitokasvatus vahvistaa lasten hyvinvointia, itsearvostusta ja itseluottamusta,
edistää lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja hyviä kaverisuhteita, parantaa lasten valmiuksia suojella itseään turvallisuutta uhkaavissa kiusaamisen, väkivallan, alistamisen ja ahdistelun tilanteissa ja ohjaa lapsia kertomaan huolistaan luotettavalle aikuiselle.
Keravan varhaiskasvatuksessa on laadittu turvallisuusohje, jota noudatetaan kaikissa yksiköissä. Päiväkodin johtaja on päävastuussa omasta yksiköstään, mutta jokainen työntekijä on vastuussa omista toimistaan ja teoistaan, jos ne poikkeavat yleisistä lakipykälistä ja yhdessä sovituista periaatteista. Varhaiskasvatuksen turvallisuusohjeen sisältö käydään läpi yhdessä kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. Lisäksi ohje esitellään
jokaiselle päiväkodissa työskentelevälle sijaiselle. Tällöin perusolettamus on, että jokainen työntekijä tuntee lapsen turvallisuuteen liittyvät vastuunsa varhaiskasvatuspäivän aikana. Ohje päivitetään vähintään kerran vuodessa ja tarpeen
mukaan lyhyemmälläkin aikavälillä yhdessä työyhteisön kanssa.
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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 kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Viittomakieltä käyttävälle lapselle voidaan antaa varhaiskasvatusta viittomakielellä. Varhaiskasvatusta voidaan antaa myös romanikielellä. Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää myös muita kieliä, kun
se ei vaaranna varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tällöin tulee huolehtia
myös lasten äidinkielenä olevan suomen/ruotsin kielen taidon kehittymisen tukemisesta.
Henkilöstön, huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä edistetään lasten ja perheiden kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lasten mahdollisuutta ilmentää omia kulttuuritaustojaan. Kaksi- ja monikielisissä ympäristöissä
lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen.
Varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, jotka puhuvat äidinkielinään sekä ruotsia että suomea. Näiden kaksikielisten
lasten kielellisen kehityksen sekä identiteettien kehityksen kannalta on tärkeää, että molempia kieliä tuetaan ja lapsia
kannuste- taan niiden käyttöön. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään ostopalveluna yksityisessä päiväkodissa
Kervo svenska daghem Trollebo:ssa.
Saamelaislasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista identiteettiä ja tietoisuutta
omasta kulttuuristaan sekä antaa lapsille mahdollisuus opetella saamelaisia perinnetietoja ja -taitoja. Saamelaiset ovat
alkuperäiskansa, jonka oikeuksista omaan kieleen ja kulttuuriin on säädetty perustuslaissa. Toiminnassa hyödynnetään
lähiympäristöä sekä yhteistyötä huoltajien ja saamelaisyhteisön kanssa. Silloin kun varhaiskasvatus järjestetään jollakin
kolmesta saamen kielestä, sen erityisenä tavoitteena on vahvistaa kielen kehittymistä, ymmärtämistä ja käyttöä. Tavoitteena on lisätä lasten valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen kielellä. Henkilöstö
vahvistaa saamen kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.
Romanilasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten myönteistä identiteettikehitystä ja tietoisuutta omasta historiastaan ja kulttuuristaan sekä lisätä lasten osallisuutta yhteiskunnassa. Lisäksi tuetaan lasten kielellistä
kehitystä yhteistyössä lasten huoltajien ja romaniyhteisön kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lapsille järjestetään tilaisuuksia käyttää ja omaksua romanikieltä. Henkilöstö vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä
huoltajien kanssa.
Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka
koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieli voi olla lapsen äidinkieli, ensikieli tai toinen
kieli. Viittomakieltä käyttävät lapset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Viittomakielisen varhaiskasvatuksen
tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä antamalla heille mahdollisuus käyttää ja omaksua suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on myös lisätä lasten
valmiuksia toimia erilaisissa kieliympäristöissä sekä vahvistaa lasten suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakielistä
ilmaisua ja viittomavarantoa.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielellisten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien.
Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja omaksua suomea/ruotsia toisena kielenä. Suomen/ruotsin kielen omaksumisen lähtökohtana on arkielämän konkreettinen kieli
ja sen ilmaisuvaranto. Kielen ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Lapsi saa valmiuksia
havaintojen tekemiseen sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen ja itselleen
sopivalla tavalla.
Osa lapsista tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomen/ruotsin kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tukee lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä,
kielivalinnoista, monikielisten ja -kulttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä äidinkielen tai –kielten kehityksen
vaiheista ja merkityksestä.
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Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään tai omia äidinkieliään. Oma äidinkieli sekä suomen/ruotsin oppiminen toisena kielenä rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle kaksija monikielisyydelle. Vastuu lasten oman äidinkielen tai omien äidinkielien ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä
on ensisijaisesti perheellä. Tarvittaessa huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla varmistetaan
molemminpuolinen ymmärrys.
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.
Varhaiskasvatuksen toiminnassa on huomioitava eri kulttuuritaustaiset lapset ja monikulttuurinen kasvatus. Monikulttuuri- sessa opetuksessa opitaan hyväksymään erilaisia tietämisen tapoja ja luodaan oppimisyhteisöä, joissa kaikkia kuunnellaan ja läsnäoloa arvostetaan. Keravan varhaiskasvatuksessa hyödynnetään Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen opasta (Keski-Uudenmaan radanvarsikuntien maahanmuuttajaopetuksen työryhmä –varhaiskasvatus 2017).
Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on tukea lasten tutustumista suomalaiseen kulttuuriin, opettaa lapselle suomen kieltä, ja
tukea lasten sosiaalisia valmiuksia luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Näin
edistetään lapsen kotoutumista. Lapsi tarvitsee lisäksi tehostettua opetusta suomen kielen omaksumiseen ja käyttöön.
Vanhempia tuetaan oman äidinkielen ja kulttuuriperimän säilyttämisessä. Oman äidinkielen ylläpito edistää kotouttamista ja vahvistaa lapsen kulttuuri-identiteettiä ja persoonallisuuden kehittymistä. Se on perusta tasapainoiselle tunne-elämän kehitykselle ja lapsen ajattelulle. Näin luodaan pohja toimivalle kaksikielisyydelle. 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 varhaiskasvatuksesta.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa toimii suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat henkilökunnan tukena kieli- ja monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamisessa sekä antavat tehostettua suomen kielen opetusta muuta
kuin suomea äidinkielenään puhuville lapsille tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tuetaan ja koulutetaan
säännöllisesti eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien lasten tukemisessa ja heidän suomalaiseen kulttuuriin tutustumisessa.

Kaksikielinen varhaiskasvatus
Kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu kunnan tai yksityisen toimijan päätökseen. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista
monipuolisempaa kielikasvatusta. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä
herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin
järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.
Kaksikielinen varhaiskasvatus jaetaan laajamittaiseen ja suppeampaan. Suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen
tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja myönteinen asenne kieliä kohtaan. Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa pyritään luomaan lapsille valmiuksia toimia kaksi- tai monikielisessä ympäristössä.

Laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus
Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy varhaiskasvatuksessa
Ruotsinkielistä kielikylpyä voidaan järjestää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja suomenkielistä kielikylpyä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää saamenkielistä kielikylpyä. Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy on ohjelma, joka alkaa varhaiskasvatuksessa
ja jatkuu perusopetuksen loppuun. Varhaiskasvatuksen kieli, esiopetuksen ja koulun opetuskieli sekä toinen kotimainen
tai saamen kieli muodostavat kokonaisuuden. Varhaiskasvatus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä.
Lasten äidinkielen tai äidinkielten taitojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Toiminnassa pyritään siihen, että kukin henkilöstöön kuuluva käyttää johdonmukaisesti vain yhtä kieltä: joko kielikylpykieltä tai kieltä, jolla
varhaiskasvatus on järjestetty. Lapsia kannustetaan kielikylpykielen käyttöön, mutta heillä tulee olla mahdollisuus tulla
ymmärretyksi myös äidinkielellään. Tavoitteena on valmius siirtyä kielikylpynä toteutettuun esiopetukseen ja edelleen
perusopetukseen.
Muu laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus
Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä varhaiskasvatuksen kielellä. Jotkut lapsista voivat puhua kyseistä kieltä
äidinkielenään. Toiminta suunnitellaan siten, että eri kieliryhmät saavat kielen kehitykselleen tarvittavaa tukea.
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Ryhmissä voi olla myös lapsia, joille kumpikaan varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli ei ole äidinkieli. Varhaiskasvatuksen
järjestäjä harkitsee tapauskohtaisesti huoltajan kanssa keskustellen, milloin tällainen järjestely tukee lapsen kehitystä.
Kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta varhaiskasvatuksesta
muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen henkilöstön mallintamisen ja lasten
aktiivisen toiminnan kautta. Mikäli mahdollista, kukin henkilöstöön kuuluva jäsen käyttää vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti. Lapsella tulee olla mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Lapsia kannustetaan molempien kielten käyttöön. Tavoitteena on valmius siirtyä joko kaksikieliseen tai suomen-/ruotsinkieliseen esiopetukseen ja perusopetukseen.

Suppeampi kaksikielinen varhaiskasvatus
Kielirikasteinen varhaiskasvatus
Kielirikasteisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jossa alle 25 prosenttia toiminnasta järjestetään
säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin varhaiskasvatuslaissa määritellyllä varhaiskasvatuksen kielellä.
Tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena voi olla siirtyminen kielirikasteiseen tai muuhun kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen tai muulla tavalla varhennettuun kieltenopetukseen.

Kielipesä
Kielipesätoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa toimintaa, jossa vahvistetaan lasten tietämystä omasta kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus oppia perheessä tai suvussa puhuttua uhanalaista vähemmistökieltä tai alkuperäiskansan kieltä. Kielipesätoiminnan periaatteet voivat olla kielikylvyn kaltaisia. Keravalla laajamittaista ja suppeampaa
kaksikielistä varhaiskasvatusta hankitaan yksityisiltä päiväkodeilta. 

5

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

v

arhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä,
oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti, jossa tuen tarpeisten lasten varhaiskasvatus toteutetaan
pääosin osana muun lapsiryhmän toimintaa.
Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja
oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä
ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä
ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen
myönteisen minäkuvan kehittymistä.
Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa
on tärkeää. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään suomi toisena kielenä -opettajan ja perhetyöntekijän kanssa. Tuen tarpeen
havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön konsultoinnissa ja ohjauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat osallistuvat tarpeen
mukaan lapsen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä heidän tulee osal-
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listua arvioinnin tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi edellyttää sitä. Näitä toimijoita ovat erityisesti neuvola, perheneuvola,
puheterapia, toimintaterapia sekä lapsi- ja perhesosisaalityö. Yhteistyömuotoja kehitetään ja suunnitellaan erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja työryhmien tapaamisissa.
Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen
kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja
arviointi.
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti
erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan
järjestää myös osittain tai kokonaan alueellisessa pienryhmässä. Lapsiryhmän kokoa arvioitaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu ja tuen tarve ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa.
Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, joiden tehtävänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Tukea voidaan antaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen
järjestäjän päättämällä tavalla. Muita muotoja ovat yksityiset päiväkodit, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy kotihoidosta päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea.
Keravalla tarjotaan lapsille kuntouttavaa varhaiskasvatusta. Jos lapsella on oikeus kuntouttavaan varhaiskasvatukseen, se kirjataan sosiaali- ja terveystoimessa lapsen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntouttava varhaiskasvatus on perheelle maksutonta.
Vammaisen lapsen tuen tarve huomioidaan varhaiskasvatuksen ryhmissä, ja sitä tarjotaan lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä tai erikokoisissa pienryhmissä lapsen tarpeen mukaan.
Kuntoutuksellinen varhaiskasvatus myönnetään edellytysten täyttyessä Keravan sosiaali- ja perhepalveluista, Perheitä tukevista palveluista. Lapsen tilannetta arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi yhdessä vanhempien kanssa, arvioinnin tukena
käytetään lääkärinlausuntoa sekä varhaiskasvatuksessa tehtyä kuvausta lapsesta. Jos lapsi on oikeutettu kehitysvammaisten
erityishuoltoon, hänelle laaditaan erityishuolto-ohjelma, johon kuntoutuksellinen päivähoito kirjataan.
Keravalla perheen on mahdollista hakea erityiskeravalisää.Erityiskeravalisä parantaa vanhempien/huoltajien valinnan mahdollisuuksia sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi kotihoitona. Erityiskeravalisä on tarkoitettu ensisijassa niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten huoltajille, joilla on erityistarpeita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä.

5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana
Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja
tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu erityisesti,
kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten
perheneuvolasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä.
Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta ja tuen keskeisistä periaatteista. Hänen kanssaan sovitaan
lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla.
Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli
lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta.
Lapsen tuen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten silloin, kun kaikki osapuolet osallistuvat yhteistyöhön. Varhaiskasvatuksessa lapsi saa tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, vaikka huoltajat eivät sitoutuisikaan
yhteistyöhön.
Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia lastenneuvolan, lapsi- ja perhesosiaalityön, perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti huoltajan
suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä. Keravan kaupungilla tiedonsiirroissa noudatetaan kasvatuksen ja opetuksen toimialan voimassa olevaa ohjetta (ks. kpl 1.3).
Keravan varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan, perheneuvolan, lapsi- ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen
kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut ovat lapsi- ja perhesosiaalityön tukimuoto.
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Keravalle muuttavan tuen tarpeisen lapsen asioissa järjestetään tarvittaessa perheeseen kotikäynti, johon osallistuvat
varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhdessä perhetyöntekijän tai suomi toisena kielenä -opettajan kanssa. Tarvittaessa
varhaiskasvatuksen erityisopettaja pyytää kotikäynnille mukaan edustajan vammaispalveluista. Kotikäynti tehdään lapsen
tuen tarpeen arvioimiseksi sekä soveltuvan varhaiskasvatuspaikan selvittämiseksi. Paikan suunnittelussa pyritään miettimään jatkumoa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja aina koulupolkuun saakka. Asiakirjojen tiedonsiirrot toteutetaan
yhteistyössä huoltajien kanssa ja aina huoltajien luvalla.
Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja sairaalan tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuvuus lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä
huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilymiseen. Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita
pidennettyä oppivelvollisuutta. Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamiseen
liittyvistä seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään
Keravan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.
Keravan varhaiskasvatuksessa lapselle tehdään pidennetyn oppivelvollisuuden suosituksen saanneilla myös erityisen tuen
päätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös voidaan tehdä psykologisen tai lääketieteellisen arvion ja suosituksen sekä
huoltajan kuulemisen perusteella. Päätös tehdään varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Päätöksen tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja. Erityisen tuen päätöksessä tulee käydä ilmi lapsen
pääsääntöinen ryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen varhaiskasvatuksen poikkeava järjestäminen. Pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöstä haetaan perustuen
pedagogiseen selvitykseen. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisesti pedagogisen tuen ryhmässä. Päätöksen
Keravalla tekee Kasvun ja oppimisen tuen johtaja.

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin kuuluvat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan
eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten
toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia. Rakenteellisesti tukea suunnitellaan pedagogisen tuen ryhmien kautta.

Monialainen pedagogisen tuen ryhmä
Monialaisen pedagogisen tuen ryhmään kuuluvat lapsiryhmän kasvattajat, lapsen huoltajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) ja päiväkodinjohtaja sekä muut lapsen kasvusta ja kehityksestä vastaavat tahot. Monialainen pedagogisen tuen ryhmä käsittelee tarpeen mukaan lapsiryhmän asioita yhteisöllisesti tai yksilöllisesti. Ryhmän tavoitteena on
suunnitelmallisesti edistää lapsiryhmän ja lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista.
Havaitessaan yksittäisen lapsen kasvussa tai oppimisessa mahdollista tuen tarvetta, varhaiskasvatuksen henkilöstö keskustelee ensin lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa keskusteluun osallistuu muitakin monialaisen pedagogisen tuen ryhmän
jäseniä. Näiden keskustelujen pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä.
Tuen tarpeen arviointi perustuu yleensä lapsen ja lapsiryhmän havainnointiin sekä keskusteluihin huoltajien ja mahdollisesti alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta
arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Jos lapsen kanssa
työskentelevät ovat huolissaan lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvistä asioista, he ovat aina ensin yhteydessä lapsen
huoltajiin.
Jos lapsen todetaan edelleen tarvitsevan vahvempaa ja kokoaikaisempaa tukea kasvunsa ja oppimisensa tavoitteidensa saavuttamiseksi, niin monialainen pedagogisen tuen ryhmä voi esittää lasta siirrettäväksi saamaan tehostettu tukea.
Monialainen pedagogisen tuen ryhmä arvio lapsen saaman tuen tarvetta tarpeen mukaan.
Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan antaa tukea monin tavoin. Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä
muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia
muita järjestelyjä. Pedagogisia järjestelyjä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan, suomi toisena kielenä
-opettajan tai perhetyöntekijän konsultoiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtainen ohjaaminen, tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Lapsen tukeen voi myös kuulua viittomien
ja kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Rakenteellisia järjestelyjä ovat muun muassa ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön mitoitukseen tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hyvinvointia tukevia muita
järjestelyjä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio.
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Varhaiskasvatuksen yleisen tuen tukimuodot mm.
• pedagogiset ratkaisut
• materiaalit, erityiset apuvälineet
• oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt
• yhteistyön vahvistaminen
• tulkitsemis- ja avustajapalvelut
• varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki
• varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajan tuki
• perhetyöntekijän tuki
• ryhmäkoon muutokset sekä hyvä vuorovaikutus suhteessa
lapsiin henkilöstöön ja huoltajiin.

Yleinen tuki
Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Tarvittavan sekä riittävän aikaisen
tuen saaminen kuuluu jokaiselle lapselle. Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen
tuen muoto tai järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Kasvun ja
oppimisen tuki on huolenpitoa lapsesta varhaiskasvatuksen päivittäisessä toiminnassa, hänen kasvunsa haasteisiin vastaamista sekä mahdollisten oppimisvaikeuksiensa ja ongelmiensa ennaltaehkäisyä. Varhaiskasvatuksen perustoiminnassa
toteutuvat monet lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävät järjestelyt ja toiminnot, joita nimitetään yleisen tuen
tukimuodoiksi. Keravalla varhaiskasvatuksessa on käytössä yleisen tuen valikko.
Tuki voi kohdistua toimintaympäristöön, koko lapsiryhmään ja yksittäiseen lapseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen
ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Lapsiryhmän opettajalla on vastuu lapsiryhmänsä ja sen jokaisen lapsen erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamisesta toiminnassa.
Yhteistyö lapsiryhmän henkilökunnan kanssa, huoltajien ja muun henkilökunnan sekä eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista.
Tuen tarpeen ilmetessä kasvattajien tulee keskustella asiasta huoltajien kanssa ja samanaikaisesti tarkastella, ovatko päiväkodissa yhteisesti sovitut toiminnan järjestämistä ohjaavat käytänteet toteutuneet tarkoituksenmukaisesti. Toiminnassa
ja opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet. Lähes kaikki tukimuodot voivat olla jo
yleisen tuen vaiheessa käytössä, mutta niiden käyttö on luonteeltaan tilapäistä.

Tehostettu tuki
Osa lapsista tarvitsee tukea enemmän ja säännöllisemmin tai samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan täydentävinä.
Jos varhaiskasvatuksen perustoiminnassa toteutuvat erilaiset lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista lisäävät järjestelyt
ja toiminnot koetaan riittämättömiksi, voi monialainen pedagogisen tuen ryhmä tilanteen arvioituaan todeta tarpeen
tehostaa lapsen saamaa tukea. Varhaiskasvatuksen tehostaminen tarkoittaa lapselle suunnitelmallisesti tarjottavaa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea.
Lapsi saa tehostettua tukea, jos varhaiskasvatuksen perustoiminnasta ja sen sisältämästä yleisestä tukemisesta huolimatta lapsen osallisuus ei toteudu, ja lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteet eivät toteudu yleisessä tuessa riittävällä
tavalla. Tehostettua tukea tarvitaan, mikäli lapsi näyttää tarvitsevan samanaikaisesti ja säännöllisesti useita yleisen tuen
muotoja. Tehostetun tuen tukimuodot voivat siis olla lähes samoja kuin yleisessä tuessakin, mutta niiden käyttö on laaja-alaisempaa, vahvempaa ja entistä suunnitelmallisempaa, ja yhteistyö huoltajan kanssa korostuu.
Tehostetun tuen aloittamisen tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus ja toteutumisen arviointi tehdään yhteistyössä
varhaiskasvatuksen henkilöstön, lapsen huoltajien ja lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on viimeistään
tässä vaiheessa mukana työskentelyssä. Tarvittaessa yhteistyöhön liittyy muitakin lapsen asioissa toimivia tahoja sosiaali- ja terveydenhuollosta tai muista viranomaistahoista. Lapsiryhmän henkilöstö seuraa lapsen kasvua, oppimista ja
hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan
tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, toimintaa ja suunnitelmia muutetaan.
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Tehostettu tuki järjestetään lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muun kasvatushenkilöstön
yhteistyönä. Kasvattajat antavat palautetta lapselle ja huoltajille lapsen edistymisestä sekä kuuntelevat ja ottavat huomioon heidän näkemyksensä asiasta. Lapsen saamaa tehostettua tukea ja sen vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa.

Pedagoginen arviointi tehostettua tukea varten
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja sen lakkauttaminen käsitellään pedagogiseen arviointiin perustuen yhteistyössä huoltajien ja muiden lapsen monialaiseen pedagogisen tuen ryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa.
Arvioinnin avulla lapsen tilanne kartoitetaan, ja arvioidaan myös perustoiminnan ja siihen sisältyvän yleisen tuen vaikuttavuutta sekä perustellaan mahdollisen tehostetun tuen tarvetta.
Mikäli lapsella on jo olemassa varhaiskasvatussuunnitelma tai muita lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamista tukevia
suun- nitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla. Pedagogisen arvioinnin perusteella voidaan yhteisesti sopia lapsen saaman varhaiskasvatuksen tehostamisesta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja merkitsee lapsen saaman tehostetun
tuen asiakastietojärjestelmään.

Tehostetun tuen tukimuodot
Tehostetun varhaiskasvatuksen tukimuodot voivat olla samoja kuin yleisessä tuessa, mutta käytössä on samanaikaisesti
useita yleisen tuen muotoja. Tukimuotojen käyttö on säännöllistä, suunnitelmallista ja intensiivistä.
Tehostetussa tuessa voi yleisten tukimuotojen lisäksi olla laajemmin käytössä rakenteellisia tukitoimia, joilla vaikutetaan kokoaikaisesti lapsiryhmän kokoon ja henkilöstön ammattitaitoon.
Tällaisia rakenteellisia tukitoimia ovat mm.:
• ryhmäkoon pienennys (kertoimet)
• avustajapalvelut
• varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut

Erityinen tuki
Lapsen tuen ollessa merkittävää hänelle voidaan tarjota erityistä tukea. Kun tuen tarve johtuu lapsen vaikeasta vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymästä tai sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta, tarvitsee lapsi
yleensä kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä erityistä tukea. Tällöin lapsella on usealla kehityksen osa-alueella haasteita tai
jollakin alueella erittäin suuri tuen tarve.
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki vertaisryhmässä edellyttää suunnitelmallisuutta, erityisosaamista sekä mahdollisesti
erilaisia järjestelyjä tai apuvälineitä. Lapsi tarvitsee apua ryhmässä toimimiseen, toiminnallista eriyttämistä sekä aikaa
perustaitojen harjoitteluun. Tällöin tuki voi edellyttää henkilöstön erityispedagogisen tai sairaanhoidollisen osaamisen
vahvistamista tai monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
Lähtökohtaisesti ne viisivuotiaat lapset, joille suositellaan asiantuntijalausunnossa pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä, otetaan erityisen tuen piiriin. Erityistä tukea järjestetään Keravalla lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksen yhteydessä.
Erityisen tuen järjestäminen tai tuen tarpeiden huomiointi ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsen erityisen tuen tarve
olisi jatkuvasti esillä lapsiryhmän toiminnassa, vaan erityinen tuki järjestettäisiin mahdollisimman pitkälle integroituna
perustoimintana.
Erityistä tukea voidaan myös järjestää osittain tai kokonaan alueellisessa pienryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa,
jos varhaiskasvatusta ei voida järjestää tavanomaisen varhaiskasvatuksen ryhmässä tai toimintaympäristössä lapsen edun
edellyttä mällä tavalla.
Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää
hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Myös erityistä tukea saavan lapsen on saatava kokea onnistumisen ja oppimisen
iloa. Näin vahvistetaan hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan.
Lapsen kasvun ja oppimisen erityinen tuki suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa tehdään monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen tai muiden viranomaisten kanssa. Erityisen tuen toteuttamisessa on käytössä erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta.
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Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten
Lapselle voidaan tarjota erityistä tukea varhaiskasvatuksen aikana. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä
lapselle tehdään pedagoginen selvitys. Yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Erityisen tuen järjestämistä varten varhaiskasvatuksen erityisopettaja tapaa lapsen huoltajan ja keskustelee erilaisista tuen muodoista. Erityisen tuen tarve arvioidaan
pedagogisella selvityksellä, joka tehdään oppilastietojärjestelmään (WILMA). Sama selvitys löytyy myös paperisena lomakkeena Keravan intranetistä.
Lapsen varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettaja sekä huoltaja laativat yhteistyössä pedagogisen selvityksen. Pedagoginen selvitys koostuu lapsen oppimisen etenemisestä kertovasta osasta sekä lapsen saamasta tehostetun tuen ja
lapsen kokonaistilanteesta kertovasta osasta, jotka yhdessä muodostavat pedagogisen selvityksen. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli lapsella on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia,
myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta aiemmin
laadittua varhaiskasvatussuunnilmaa. Selvityksen laatimisesta ja toimittamisesta päiväkodinjohtajalle vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kertoo ehdotettavasta tuen järjestämistavasta vanhemmille ennen pedagogisen selvityksen siirtymistä monialaisen pedagogisen tuen ryhmän käsiteltäväksi. Päiväkodin moniammatillinen pedagogisen
tuen ryhmä käsittelee pedagogisen selvityksen. Päiväkodinjohtaja allekirjoittaa pedagogisen selvityksen kuultuaan monialaista pedagogisen tuen ryhmää.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja huolehtii huoltajien allekirjoitukset pedagogiseen selvitykseen sen jälkeen, kun asiakirja on käsitelty monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä. Tällä tavoin pedagoginen selvitys toimii myös huoltajien
(tarkistettava lapsen viralliset huoltajat) kuulemisena erityistä tukea varten.
Pedagogisessa selvityksessä pohditaan lapsen varhaiskasvatuksen etenemistä, lapsen vahvuuksia ja tuen tarpeita, aiemmin annettuja tukitoimenpiteitä sekä arviota siitä, millaisia pedagogisia tai muita ratkaisuja tarvittaisiin lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.
Erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi täytyy alle esiopetusikäisen lapsen tilanteesta hankkia myös asiantuntijalausunto, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.
Pedagogisen arvioinnin toteutumisesta vastaa päiväkodinjohtaja ja sen kirjaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai HOJKSiin yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatatuksen opettajan kanssa.

Erityisen tuen päätös
Viisivuotiaana tehtävän pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä varten tarvitaan neuropsykologinen tai muu vastaava tutkimuslausunto sekä huoltajan kuuleminen erityisen tuen päätöksen tekemistä varten. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kuulee huoltajia pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä varten keskusteltuaan asiasta ensin kasvun ja
oppimisen tuen johtajan kanssa.
Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Kasvatuksen ja opetuksen tuen johtaja tekee lopettamisesta kirjallisen päätöksen asiakirjoihin
perustuen, ja se kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, dokumentointia ja arviointia lapsen tuen tarpeista ja toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä. Ensimmäiseksi tarkastellaan käytössä olevia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä
muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnin ja sen pohjalta tapahtuvan tuen
suunnittelun on hyvä perustua riittävän monialaiseen asiantuntemukseen.

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on ohjata ja kehittää kasvattajien pedagogista työtä ja ammatillisuutta.
Jokaiselle alle esiopetusikäiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien ja ryhmän kasvattajien kanssa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on viedä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tarpeisiin vastaaminen kasvatustoiminnan tasolle. Lapsen tarvitsema yleinen tuki, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tavoit-
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teet, tukitoimenpiteet, niiden toteuttaminen, vaikuttavuus, niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Suunnitelmassa tulee ilmetä myös, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Sen laadinnasta ja arvioinnista
vastaa lastentarhanopettaja ja/tai päiväkodinjohtaja ja kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa.
Huoltajan ja lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa tuetaan. Lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa (luku 1.3). Lasta kuullaan häntä koskevissa asioissa kysymällä
hänen mielenkiinnon kohteitaan ja mielipiteitään. Tukea tarvitseva lapsi tulee huomioida siten, että hänen osallisuutensa mahdollistuu lapsen omista lähtökohdista, käyttämällä puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja ja kommunikaatiota tukevia välineitä.
Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa tulee kirjata luvussa 1.3
kuvatun lisäksi seuraavat asiat:

Pedagogiset ja
rakenteelliset ratkaisut

Tuen edellyttämä
yhteistyö ja palvelut

Tuen seuranta
ja arviointi

• oppimisympäristöihin
liittyvät ratkaisut (TVT)
• henkilöstön mitoitukseen
ja ryhmärakenteeseen
liittyvät ratkaisut
• lapsen tukeen liittyvät
ratkaisut, esimerkiksi
toiminnan eriyttäminen,
lapsikohtainen ohjaaminen,
pienryhmätoiminta tai
viittomien ja kuvien käyttö
• tulkitsemis- ja
avustamispalvelut
sekä apuvälineiden käyttö

• yhteistyö lapsen ja
huoltajan kanssa
• lapsen tuen
toteuttamisen vastuut
• erityisasiantuntijoiden,
kuten varhaiskasvatuksen
erityisopettajan palvelujen käyttö
• sosiaali- ja terveydenhuollon
asiantuntijoiden antama
ohjaus ja konsultaatio
• mahdollisten kuljetusten
järjestelyt ja vastuut

• tavoitteiden toteutumisen
seuranta
• tukitoimien vaikutusten
arviointi sekä
arviointiajankohdat

Tehostettu tuki lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa
Lapsen saamaa tehostetun tuen laatua ja määrää sovitetaan lapsen tarpeiden mukaisesti ja se kirjataan hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa. Suunnitelma varhaiskasvatuksen tehostamisesta laaditaan yhteistyössä huoltajien ja muiden monialaiseen pedagogisen tuen ryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa.
Tavoitteena on suunnitelmallisesti vahvistaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Suunnitelman laatimisesta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja yhteistyössä päiväkodinjohtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan tehostetun tuen tarve, toteutettavat tukitoimenpiteet ja toiminnalle asetettavat
tavoitteet. Tehostettua tukea toteutetaan yhteistyössä huoltajien sekä muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen
kanssa.

Erityinen tuki lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa
Lapsen saama erityinen tuki kirjataan hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa. Pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen saaneen lapsen tuki kirjataan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan
(HOJKS). Suunnitelma varhaiskasvatuksen erityisestä tuesta laaditaan yhteistyössä huoltajien ja muiden monialaiseen
pedagogiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa.
Tavoitteena on suunnitelmallisesti vahvistaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Erityisen tuen järjestämistä koskevien asioiden laatimisesta lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan vastaa päiväkodinjohtaja, ja kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja
yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa sekä tarvittaessa muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Suunnitel-
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VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TUEN POLKU
YLEINEN TUKI
• Pedagogiset ratkaisut, erityiset apuvälineet, materiaalit
• Oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt
• Yhteistyön vahvistaminen
KIRJATAAN
• Tulkitsemis- ja avustajapalvelut
LAPSEN
• Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki
VASUUN
• Ryhmäkoon muutos, määräaikainen/kokoaikainen
• Varhaiskasvatuksen S2-opettajantuki
• Perhetyöntekijän tuki
KASVATTAJILLA HUOLI
LAPSEN KASVUSTA/OPPIMISESTA
KESKUSTELU
HUOLTAJIEN KANSSA

Tehostettu tuki
ei enää tarpeen,
yleinen tuki
riittävää.

SEURANTA

TUKI
RIITTÄÄ

TUKI
EI RIITÄ

KESKUSTELU
HUOLTAJIEN KANSSA
(monialainen pedagogisen tuen ryhmä)

PEDAGOGINEN ARVIOINTI

Yleisen tuen
tukimuotojen käyttöä
jatketaan ja seurataan

TEHOSTETTU TUKI
• Kaikki yleisen tuen tukimuodot käytössä
• Säännöllistä
• Suunnitelmallista
KIRJATAAN
LAPSEN VASUUN
• Intensiivisempää
OMAAN
• Ryhmäkoon muutokset
OSIOON

• siirtyminen takaisin
yleiseen tukeen

Erityinen tuki ei
enää tarpeen,
tehostettu tuki
riittävää.

Tehostetun tuen
tukimuotojen käyttöä
jatketaan ja seurataan

TUKI
RIITTÄÄ

SEURANTA

TUKI
EI RIITÄ

KESKUSTELU
HUOLTAJIEN JA VEON KANSSA

PEDAGOGINEN
ARVIOINTI

(monialainen pedagogisen tuen ryhmä)

PEDAGOGINEN ARVIOINTI

• siirtyminen takaisin
tehostettuun tukeen

• Asiantuntijalausunto liitteeksi
• Huoltajien kuuleminen

ERITYINEN TUKI
• Pidennetty oppivelvollisuus
(Kasvatuksen ja opetuksen tuen johtajan päätös)
• Erityisopettajan antama vahva tuki
KIRJATAAN
HOJKSIIN/VASUUN
• Toiminta pienessä ryhmässä, jossa
(Pidennetty oppikuntoutuksellista toimintaa päivittäin
velvollisuus)

Takaisin tehostettuun tukeen

SEURANTA

Kuva 15: Varhaiskasvatuksen pedagogisen tuen polku
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Erityinen tuki jatkuu tarvittaessa

man laatimisessa voidaan hyödyntää pedagogisessa arvioinnissa tuotettua tietoa sekä aiempia mahdollisia suunnitelmia huoltajien luvalla.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan erityisessä tuessa lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen
liittyvät tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi. Jos
erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, se kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityistä tukea toteutetaan yhteistyössä huoltajien sekä muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa.
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa ja vähintään
kerran vuodessa, lapsen tarpeiden mukaisesti. Annetun tuen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti, ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta
tarvetta vastaavaksi.
Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -lomake ja ohjeet
Keravan kaupungin työntekijöille löytyvät Keravan Intranetistä. 

6
v

Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan
tai erityiseen katsomukseen
perustuva varhaiskasvatus

aikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa varhaiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen
pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Steiner-, Montessori-, Freinet- ja Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn
katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspalvelu. Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvan varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan
erityistavoitteista ja arvoista.
Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voi olla
omaleimainen, mutta se ei voi olla ristiriidassa varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa.

Erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuva varhaiskasvatus
Keravalla erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään annettavaa varhaiskasvatusta antavat Montessori päiväkoti Mio ja Kristillinen päiväkoti Sinapinsiemen.
Kristillisen päiväkodin varhaiskasvatus perustuu kristilliselle arvokasvatukselle, jossa keskeisenä on lasten hengellinen opetus. Montessori päiväkoti Mion yleisten kasvatustavoitteiden lisäksi korostuu vapaus, työn ilo, järjestys ja yksilön huomioonottaminen. Montessorimenetelmän tarkoituksena on luoda erityistä välineistöä apuna käyttäen oppimisympäristö,
jossa lapsi voi toteuttaa luontaista oppimisintoaan ja harjoitella sosiaalisia taitojaan. 
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7

Toiminnan arviointi ja
kehittäminen varhaiskasvatuksessa

T

oiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttamista sekä
varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.
Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä. Systemaattinen arviointi edellyttää
järjestäjältä toimivaa arviointijärjestelmää. Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan
vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa. Keravan kaupungin varhaiskasvatuksessa toiminnan arviointia kehitetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi 2018, julkaisuja 24) varhaiskasvatuksen laadun
arvioinnin perusteiden ja suositusten mukaisesti. Keravan varhaiskasvatuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen indikaattoreihin laatukriteereitä, joita arvioidaan monin tavoin.
Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan Keravan varhaiskasvatussuunnitelman, yksiköiden toimintasuunnitelmien ja ryhmäsuunnitelmien arvioimisen yhteydessä sekä viikoittaisissa tiimipalavereissa, päivittäisessä toiminnassa ja keskusteluissa
huoltajien, lasten ja henkilökunnan kesken. Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla arvioidaan varhaiskasvatusta,
esiopetusta ja perusopetusta syväoppimisen (Michael Fullan, New Pedagogies for Deep Learning) taitoportaiden avulla.
Lisäksi Keravan varhaiskasvatusta arvioidaan kehittävän palautteen observoinnin avulla (Reunamo Education Research).
Keravan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä käytetään digitaalista kasvun kansiota, jonka avulla toiminnan dokumentointia
ja sen avulla toiminnan arviointia toteutetaan säännöllisesti arjen toiminnassa.

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään
kansallisen tason sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmista.
Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa
asioissa. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Arviointitietoja voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä vertailuissa.
Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden toteutumista eri toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää järjestäjä- ja yksikkötason arvioinnissa käytettävistä menettelytavoista.
On tärkeää, että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta. Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on
keskeinen osa varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestettävä
mahdollisuus säännöllisesti osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin.
Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista arvioidaan ja kehitetään vuosittain Keravan kaupungin tasolla, alueellisesti ja
yksiköittäin. Varhaiskasvatusyksiköissä tehdään Keravan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmalle perustuvat yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja ryhmäsuunnitelmat, joiden valmistuttua yksiköt arvioivat Keravan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja omaa toimintaansa suhteessa siihen. Varhaiskasvatuksen toiminnan laatua arvioidaan yksiköiden
itsearvioinnin, asiakaspalautteen ja laadunarvioinnin muiden mittareiden kautta säännöllisesti.
Lapset osallistuvat yksiköiden toiminnan arviointiin osallisuuden, haastattelujen, saduttamisen ja päivittäisen havainnoinnin kautta. Huoltajat osallistuvat yksiköiden toimintasuunnitelman rakentamiseen sekä yksikkökohtaisen että koko
Keravan varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Keravan varhaiskasvatuksella on vakiintunut asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta saadaan tietoa toiminnan kehittämistarpeista. Lisäksi erilaiset hankkeet tukevat varhaiskasvatuksen kehittämistä. Arvioinnin tulokset tiedotetaan huoltajille ja yhteistyökumppaneille lehdistön, Internetin ja
yksiköiden kautta.
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Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla muun muassa henkilöstön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt.
Pedagoginen johtajuus päiväkodeissa on vastuuta varhaiskasvatuksen laadusta. Päiväkodin johtaja vastaa yksiköiden toiminnasta ja sen laadusta yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Päiväkotien kokoukset, ryhmien palaverit ja
kehityskeskustelut ohjaavat henkilöstön itsearviointia.
Lasten havainnointi arvioinnin perustana toimii keskeisenä laadun kehittämisen lähtökohtana. Lasten toiminnasta tehtyihin havainnointeihin ja arviointeihin palataan säännöllisesti ja pedagogisen toiminnan suunnittelu pohjautuu niihin.
Arviointi ohjaa varhaiskasvatuksen henkilöstön toteuttamaa pedagogiikkaa lapsiryhmässä. Arvioinnin avulla toiminta
saadaan vastaamaan lasten tarpeita ja valtakunnallisia tavoitteita.
Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan monin tavoin, kuten asiakastyytyväisyyskyselyjen, pedagogisen dokumentoinnin ja oppimisympäristöjen arvioinnin, syväoppimisen taitoportaiden, havainnointikehän, opettajan itsearviointityövälineen, lasten havainnoinnin ja haastattelujen, henkilökunnan kehityskeskustelujen ja erilaisten tilastojen avulla.
Lisäski varhaiskasvatuksen laatua Keravalla seurataan sisäisellä auditoinnilla, jossa ulkopuolinen observoija seuraa päiväkodin toimintaa säännöllisesti. Observoinnin tulosten kautta saadaan reaaliaikaista palautetta, mitä varhaiskasvatuksessa
teh- dään, mitä ja miten lapset ja aikuiset toimivat sekä miten johtaminen toimii suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
nähden. Kehittävän palautteen kautta saadaan tietoa lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvoinnista, toiminnan
tavoitteiden toteutumisesta ja kehittämiskohteista.
Yksilötason arviointi tarkoittaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisen arviointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on tärkeää arvioida aina ennen sen päivittämistä tai uuden laatimista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi on osa lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Tätä arviointitehtävää kuvataan tarkemmin luvuissa 1 ja 5. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnissa on aina tärkeintä, miten varhaiskasvatuksen pedagoginen
toiminta on tukenut toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin yhteydessä lapsi, huoltaja ja henkilöstö
pohtivat omalta osaltaan, miten yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet ja sopimukset on huomioitu ja miten ne ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen toiminnassa.
Keravalla on laadittu syväoppimisen mallin mukaiset kaveritaito- ja tiimityöportaat lasten kanssa, joiden avulla lapset
itsearvioivat omia ja ryhmän kaveri- ja tiimityötaitoja. Kaveritaito- ja tiimityöportaiden lisäksi Keravalla tehdään taitoportaita lasten kanssa hyväksi koettuihin teemoihin. Näiden avulla varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa arvioidaan
yhdessä lapsiryhmän kanssa tai lapsen kanssa itsekseen.
Keravan henkilökunta on pohtinut kahteen Karvin (2018:24) varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijään, Henkilöstön ja
lapsen väliseen vuorovaikutukseen sekä Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla, laatukriteereitä ja niiden mittaamiseksi syväoppimisen mallin mukaiset taitoportaat. Lisäksi laatukriteerien arvioimiseen on pohdittu useampia laadun
mittareita. Laatukriteerien ja taitoportaiden käyttöä varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arvioinnissa kehitetään
ja laajennetaan seuraavien vuosien aikana. 
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www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504

Lastensuojelulaki (417/2007)

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta
2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Tietosuojalaki (1050/2018)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
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LIITE 1

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-pidempi)
• tuntee päävärit nimeltä
• tietää ikänsä
• hallitsee suunnat eteen, taakse, ylös, alas

4-vuotias
• käyttää 5-6 -sanaisia lauseita
• virheellisten muotojen ja taivutusten väheneminen
• hallitsee monikon täydellisesti
• hallitsee käsitteet samanlainen-erilainen
• ääntää yleiskielen mukaisesti
• ääni-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, Rausku-Puttonen
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LIITE 2

Varhaiskasvatuksen taidemuodot
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

• 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

• tanssiesitykset
• tanssitaiteilijan
vierailu
• työpajat

Draama ja sanataide

• tunteet
• eleet, ilmeet
• puhe ja liike
• tarina, hahmot,
aika ja paikka
• jännitys
• vastakohdat
• rekvisiitta, musiikki ja
lavastus
• sanat, merkitys, rytmi
• tunnelma

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

Musiikki
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LIITE 3

Varhaisvuosien liikunnan perusteet
1. Elinvuosi

Pään liikkeet
Tavoittelu

Tarttuminen

Irrottaminen

Pystyyn
nouseminen

Nostaminen,
kannattaminen

Ryömiminen
Kääntyminen
Konttaaminen

2. Elinvuosi

Heitto
molemmin
käsin
(iso pallo)

Suunnattu
heitto
(pieni pallo)
Tarkkuusheitto
läheltä (1-2 m)

Ottaminen

Heiton
satunnainen
kiinniottaminen

Heiton
kiinniottaminen
rintaa vasten

Kävely
Lyhytaikainen
tasapainon
pitäminen

Juokseminen

Kieriminen
Hyppääminen
alas

Hyppääminen
Hyppääminen
alas

Tasajalkahyppy

Suunnattu
heitto
(iso pallo)

Tasapainoilu
kävellen
(leveys 10 cm)

Heiton
kiinniottaminen
käsillä

Tasapainoilu
juosten
(leveys 10 cm)

Pyöriminen
pituusakselin
ympäri

Kuperkeikka
eteenpäin
selälleen

Kuperkeikka
eteenpäin
istualleen

Hyppääminen
yhdellä jalalla

Tasapainon
pitäminen
10 s.

Heiton
kiinniottaminen
vartaloa
vasten
(eri
korkeuksilta)

Pyöriminen

Esteen
(voimistelupenkki)
alittaminen

Tasapainon
pitäminen
3-4 s.

Juokseminen
nopeutta
vaihtaen

6. Elinvuosi
7. Elinvuosi

Kiipeily
(esteet lantion
korkeudella)

Tasapainoilu
kävellen
(leveys 20 cm)

5. Elinvuosi

4. Elinvuosi

Suuntaamaton
heitto

3. Elinvuosi

Seisominen

Juokseminen
ja esteen
alittaminen
vuorotellen
Kuperkeikka
eteenpäin
seisaalleen
Juokseminen
ja kiipeily
yhdistellen

Juokseminen
ympyrää ja
pujotellen

Juokseminen sekä
hyppääminen
yhdellä jalalla
ja tasajalkaa,
yhdistellen
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LIITE 4

Lapsen leikin kehitys
Ikä

1/2 v.
Pienet
kontaktileikit

Leikin
muoto

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

1 v.
Esineleikki

Esineiden fyysinen
manipulointi
• sisäkkäin
• päällekkäin
• vastakohdat

3 v.

4 v.
Rakenteluleikki

Esineiden käyttötarkoituksen
havainnoimisen
kautta siirrytään

Lasten omat
viihdytysleikit
Leikki pienillä esineillä
- hienomotoriikan kehitys
mahdollistaa ottamaan
useamman roolin yhtäaikaa

Kuvitteluleikki -> Roolileikki
• aluksi yksittäiset
toiminnot
• toiminta sarjassa

• ominaista juoni ja roolit

Aikuisten toiminnan jäljittely
Lasten rinnakkaisleikeistä yhteisleikkiin

Leikkivaiheen
merkitys
ja yhteys
oppimiseen

• läheisyyden oppiminen
• pohja
kommunikaatiotaidoille
• 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
kehittämiselle

• 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
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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)

LIITE 4

Ikä

5 v.

6 v.

12v.

Kotoisista aihepiireistä
vieraampiin
• fantasiamaailma
• sadut, tv-sarjat

Leikin
muoto

Leikkivaiheen
merkitys
ja yhteys
oppimiseen

Aikuisen
tehtävä

Roolileikki ->
Aletaan kaivata
• jännitteitä
• vastakohtaisuuksia
• hyvän ja pahan taistelua

Draamaleikki ->
Draamaleikki perustuu
satuun ja on usein
aikuisen ohjaama

Sääntöleikit ->
Joukkueleikit ja pelit

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

• pettymyksen harjoittelu
• leikit voivat olla opetusväline
• itsenäinen leikkiminen
• sääntöjen noudattaminen

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

• sääntöleikkien
opettaminen lapsille

Perustuen Lto-liiton julkaisuun Leikin aika 2004. ArtikkelitAili Helenius, Riitta Korhonen: Leikin kehitys ja aikuisen tehtävät
Helena Siren-Tiusanen: Lasten leikki ja oppiminen. Koonnut Outi Tirkkonen 2005
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Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Löydä meidät facebookista:
www.facebook.com/Keravankaupunki

Kauppakaari 11, 04200 Kerava | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde: (09) 294 91 | www.kerava.fi

