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SAATTEEKSI
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisia linjauksia käsittelevässä valtioneuvoston periaatepäätöksessä (STM julkaisu 2002:9) Stakesin tehtäväksi annettiin valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet syntyivät Stakesin pääjohtajan nimeämän ohjausryhmän tuotoksena 2003, ohjausryhmän tukena ovat olleet lukuisat asiantuntijatiimit ja ryhmät. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteutumista. Hyvä varhaiskasvatuksen toteutuminen
muuttuvassa maailmassa edellyttää tutkimus- ja koulutustahojen, sidosryhmien,
kuntien edustajien, henkilöstön ja myös lasten vanhempien osallistumista ja sitoutumista varhaiskasvatuksen perusteiden ja niiden pohjalta laadittavien paikallisten
suunnitelmien toteuttamiseen, niiden arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.
Suonenjoen kaupungin oman varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu alkoi keväällä 2004, jolloin nimettiin kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintatyöryhmä:
päivähoidonohjaaja
terveydenhoitaja

erityisopetuksen edustaja
päiväkodin johtaja
lastentarhanopettaja
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja
lastenhoitaja
perhepäivähoitaja
perhepäivähoitaja

Hilkka Koponen (pj. 31.1. 06 asti)
Anna-Maija Savolainen (SisäSavon terveydenhoidon kuntayhtymä)
Marja-Leena Väisänen
Aija Repo
Eeva-Liisa Turkka
Sirkka Kortelainen
Asta Hirvonen
Raija Helminen
Outi Turunen
Ritva Heikkinen

Myöhemmin ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin ma. päivähoidonohjaaja Jaakko Roitto 8.2.2006 alkaen. Lisäksi työryhmässä on nimeämisen jälkeen työskennellyt vuorohoidon edustajana lastenhoitaja Sinikka Nyyssönen ja ryhmäperhepäivähoidon edustajana Soile Nivamo. 23.2.2005 alkaen erityisopetuksen edustajana Marja-Leena Väisäsen tilalla toimi erityisluokanopettaja Tuula Iljin.
Ensimmäisen kokouksensa työryhmä piti 17.11.2004. Työryhmä kokoontui kaikkiaan 16 kertaa päättämään ja suunnittelemaan laadinnan perusteita sekä sisältöön
liittyviä kysymyksiä. Työryhmä käytti eri asiantuntijoiden apua työnsä tukena. Pienemmät työryhmät valmistelivat eri osa-alueita koskevia ehdotuksia varhaiskasvatussuunnitelman sisällöksi, jotka käsiteltiin työryhmässä.
Arvopohjan tarkentamiseksi vanhemmille ja työntekijöille tehtiin kysely, jolla asiaa
selvitettiin. Lisäksi vanhemmat ja yhteistyötahot ovat voineet tuoda esille mielipiteitään valmistuvasta varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaisesta osasta syksyn
2007 aikana mm. internetin kautta kommentoimalla, jossa työversio on ollut nähtävillä. Henkilöstö on osallistunut työversioiden arviointiin jatkuvasti koko prosessin
ajan.
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Vuoden 2008 aikana valmistuvat toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat,
tulevat jatkossa ohjaamaan käytännön kasvatustyötä tämän asiakirjan ja lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien ohella. Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmapohjat ovat jo 3-5-vuotiaiden osalta koekäytössä. Kaikkien lasten osalta ne on tarkoitus saada käyttöön toimintakauden alussa syksyllä 2008.
Työryhmä haluaa kiittää kaikkia Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman valmistumisen mahdollistaneita tahoja. Erityisesti kiitämme yhteistyötahoja
ja työntekijöitämme, jotka ovat antaneet oman osaamisensa käyttöömme yhteisen
tärkeän päämäärämme saavuttamiseksi. Toivommekin tämän suunnitelman ohjaavan työtämme entistä määrätietoisemmin lapsen edun suuntaan.
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1. Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatuksen linjaukset
1.1. Mitä varhaiskasvatus on?
Varhaiskasvatus on pieniin lapsiin suuntautuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta,
jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.
Se koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jota on tukemassa tiivis yhteistyö vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.
Tämä suunnitelma ohjaa Suonenjoen kaupungin päivähoidon järjestämiä varhaiskasvatuspalveluja. Esikoululaisille on jo olemassa oma opetussuunnitelmansa,
joten varhaiskasvatus-suunnitelma kohdistuu sitä nuorempiin lapsiin. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat kuitenkin myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluja. Seurakunnalla ja yksityisillä varhaiskasvatuspalvelujen tuottajilla voi olla omat arvopohjansa ja toiminnan painopisteensä, joten tämä
suunnitelma ei ohjaa heidän työtään. Jos kaupunki kuitenkin ostaa varhaiskasvatuspalveluita joltain yksityiseltä palvelutuottajalta, voidaan palveluntuottaja velvoittaa toteuttamaan toimintaansa tämän asiakirjan ohjaamana.

1.2. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus ja arvopohja
Suonenjoella varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on muotoiltu seuraavasti:
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhdessä vanhempien kanssa luoda
pohja lasten kasvulle ja kehitykselle vastuunsa tunteviksi, psyykkisesti ja
fyysisesti hyvinvoiviksi kuntalaisiksi sekä mahdollistaa vanhempien
työssäkäynti ja opiskelu.

Kehittyminen, kypsyminen ja oppiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Kunkin lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet määräytyvät lapsen yksilöllisistä kehittymistarpeista. Lasta kannustetaan kehittymään ja oppimaan, mutta
hänet kohdataan ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Lapsen oppiminen tapahtuu
luontevasti päivittäisessä turvallisessa ja mielekkäässä vuorovaikutuksessa. Leikki ja muu lapsen omaehtoinen toiminta on keskeisin osa varhaiskasvatusikäisen
hoitopäivää.
Suonenjokelaisen varhaiskasvatuksen arvopohjaa on pohdittu sekä henkilökunnan kesken että yhdessä vanhempien kanssa. Näissä keskusteluissa on nostettu
tärkeimmiksi seuraavat arvot:
•
•
•

Turvallisuus; fyysinen sekä psyykkinen turvallisuus ja tutut, pysyvät ihmissuhteet.
Kunnioitus ja luottamus; lapsen ja perheen yksilöllisyyttä kunnioitetaan
sekä toimitaan yhteistyössä vastuullisesti, luotettavasti ja ammatillisesti.
Oikeudenmukaisuus; lapselle ja perheelle pyritään tarjoamaan heidän
tarpeidensa mukaista palvelua.
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•
•
•
•

Yksilöllisyys; lapsi kokee päivän aikana, että hänestä välitetään ja hänet
huomioidaan yksilönä.
Totuudellisuus; lapselle tarjotaan ympäristö, jossa erilaiset näkökulmat
sekä ajatukset hyväksytään ja vuorovaikutus on aitoa ja rehellistä.
Yhteisöllisyys; lapsi saa kokemuksen hyväksyvään yhteisöön kuulumisesta, jossa on yhdessä sovitut pelisäännöt.
Vapaus; sekä lapsilla että aikuisilla on oikeus omaan mielipiteeseensä ja
sen ilmaisuun.

Valitsemamme arvot muodostavat kokonaisuuden eikä niitä voi tarkastella erillisinä. Kasvatuksen arkipäivä on täynnä tilanteita, joissa kaksi arvoa näyttää olevan
ristiriidassa ja kasvattaja joutuu valitsemaan, kumpi arvo on merkityksellisempi
juuri kyseisessä tilanteessa juuri tämän/näiden lapsen/lasten kohdalla. Jos kahden lapsen tarpeet ovat ristiriidassa, aikaa ja resursseja annetaan heikommassa
tilanteessa tai olosuhteissa olevalle. Varhaiskasvatuksen oikeudenmukaisuus ei
voi olla täysin samaa kohtelua kaikille vaan lapsien ja perheiden tarpeet sekä kokonaistilanne on otettava huomioon eettisiä päätöksiä tehtäessä. Varhaiskasvatustyö vaatii näin hyvää arvo-osaamista.

1.3. Visiot ja kehittämisalueet
Suonenjoella varhaiskasvatuksen visio on seuraava:
Itsetunnoltaan terve, omatoiminen ja sosiaalinen lapsi, jolla on mahdollisimman hyvät oppimisvalmiudet.
Lapset ovat erilaisia ja heillä on omat edellytyksensä toimia ja oppia, eikä visiomme täysin täyttävää lasta liene vielä kasvatettu. Se kertoo kuitenkin meille tärkeistä
painotuksista ja pitää sisällään lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoitteen
sekä toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistamisen. Itsetunnoltaan terveellä tarkoitamme lasta, joka suhtautuu myönteisesti
itseensä, toisiin ihmisiin sekä omaan ja muihin kulttuureihin. Omatoimisuuteen ohjaamalla autamme lasta kasvamaan siten, että hän aikuisena kykenee huolehtimaan itsestään ja läheisistään sekä tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä ja
valintoja. Oppimisympäristön on tuettava edellä mainittuja tavoitteita. Sen tulee
tarjota ajanmukaiset lasten ikätasolle sopivat leikki- ja oppimisvälineet sekä mahdollistaa lapsen omatoimisuus.
Seuraavat päivähoidon kehittämisalueet tulivat esille vanhemmille ja työntekijöille
tehdyistä kyselyistä sekä työryhmässä käydyistä keskusteluista:
-
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perhetyön/kasvatuskumppanuuden kehittäminen/varhainen puuttuminen
omahoitajamallin soveltaminen yksiköissä
täydennyskoulutuksen järjestäminen
työnohjauksen järjestäminen
perhepäivähoidon kehittäminen
moniammatillisen työryhmän perustaminen tehtävänään erityislasten päivähoidon koordinointi

Työryhmässä keskusteltiin perhetyön ja kasvatuskumppanuuden uusista haasteista. Tästä asiasta oltiin montaa mieltä: toisaalta perhetyön tarve todettiin ilmeiseksi,
mutta toisaalta päivähoidon henkilöstön aika- ja koulutusresurssit riittämättömiksi
syvempään perheiden tukemiseen. Meille on tuttua ja luontevaa lapsiin liittyvien
ongelmien ratkominen yhdessä perheiden kanssa, mutta perheen sisäisiin ongelmatilanteisiin puuttuminen koetaan vaikeana. Lastensuojelun näkökulman vaatimina kykenemme ottamaan esille hyvinkin vaikeita asioita esimerkiksi alkoholismin
tai avioerotilanteet, mutta näiden asioiden jatkokäsittelyyn ei koeta olevan resursseja. Kasvatuskumppanuuden edistämiseksi ja perheiden tukemiseksi yksi mahdollinen kehittämisalue voisi olla lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen.

2. Varhaiskasvatuspalvelut Suonenjoella
Suonenjoen kaupungin järjestämät varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan Suonenjoen
kaupungin omana toimintana tai ostopalveluna.
Varhaiskasvatuspalvelua tarjoavat yksiköt (1.11.2007):
2.1 Päiväkodit
•
•
•
•

Iisveden päiväkoti: Tervontie 4, esiopetus, koko- ja osapäivähoitoa yli 3vuotiaille.
Kopolan päiväkoti: Jalkalantie 6, esiopetus, esiopetusikäisten aamu- ja iltapäivähoitoa.
Valkeisenmäen päiväkoti: Töyrykatu 1, koko- ja osapäivähoitoa yli 3 –
vuotiaille.
Valkeisenmäen päiväkodin alaisuudessa toimiva esiopetusikäisten aamu- ja
iltapäivähoitoa Metsolassa Kaatron koulun esiopetusyksikön yhteydessä,
Metsolantie 14.

2.2 Ryhmäperhepäivähoito
•
•
•

Ryhmäperhepäiväkoti Kopolassa, Jalkalantie 6.
Vuorohoitoa antava ryhmäperhepäiväkoti Kopolassa, Jalkalantie 6.
Ryhmäperhepäiväkoti Iisvedellä, Tapiolantie 4 as 1.

2.3 Kotiperhepäivähoito
•

Eri puolilla kaupunkia toimivat perhepäivähoitajat.

2.4 Muu päivähoito
•

Sammalselän koulun integroidun esiopetusryhmän yhteydessä toimiva iltapäivähoitokerho, Opintie 1.
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Lisäksi avointa varhaiskasvatustoimintaa perhe- ja päiväkerhotoimintana Suonenjoella harjoittaa Suonenjoen evankelisluterilainen seurakunta. (Tämä asiakirja ei
ohjaa ko. toimintaa)
Yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita on Suonenjoella tällä hetkellä tarjolla vain yksityisen kotiperhepäivähoidon muodossa.

3. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen
3.1 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksessa toimivalta kasvattajalta edellytetään, että hän kunnioittaa
lapsen ja perheen arvoja ja ajatuksia sekä työskentelee kasvatuskumppanuuden
periaatteiden mukaisesti. Kasvattajayhteisöllä tulee olla yhteiset toimintaperiaatteet, jotka edesauttavat lämpimän ja turvallisen kasvatusilmapiirin luomisessa sekä toimivan vuorovaikutuksen syntymisessä.
Kasvattajan tehtävänä on suunnitella toimintaa tietoisesti ja tavoitteellisesti ottaen
huomioon kunkin lapsen yksilölliset tarpeet. Tärkeää on dokumentoida, arvioida
sekä kehittää jatkuvasti toimintaa.
Ammatillinen ja koulutuksen tuottama tieto sekä kokemus luovat perustan osaamiselle. Kasvattajan on tärkeä ymmärtää lapsen perustarpeiden merkitys muuttuvassa yhteiskunnassa. Toisaalta kasvattajalta tarvitaan tiedostavaa näkemystä ja
joustavaa suhtautumista uusien haasteiden edessä (mm. työelämän muutokset,
moniammatillinen yhteistyö)
Työnantaja on velvollinen järjestämään täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kasvattajan tulee huolehtia omasta jaksamisestaan.
Voimien ehtyessä tai haasteellisten tilanteiden yllättäessä kasvattajalla tulee olla
rohkeutta hakea apua.

3.2 Varhaiskasvatusympäristö
Varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta. Varhaiskasvatusympäristön muodostavat rakennetut tilat,
lähiympäristö, välineet, materiaalit ja ilmapiiri.
Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusympäristö on kodinomainen, joten lasta pystytään huomioimaan yksilöllisesti. Lapsella on mahdollisuus osallistua kodin arkipäivän toimintoihin oman kehitystasonsa mukaisesti.
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3.2.1 Fyysinen ympäristö
Fyysiseen ympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, ulkoilualueet ja luonto. Fyysisen
toiminta- ja oppimisympäristön tulisi olla turvallinen, toiminnallisesti tarkoituksen
mukainen ja esteettisesti viihtyisä.
3.2.2 Psyykkinen ympäristö
Psyykkisen ympäristön muodostaa hoitopaikassa vallitseva ilmapiiri. On tärkeää,
että aikuiset ovat lapselle aidosti läsnä ja kuuntelevat heitä. Rauhallinen ja kiireetön tunnelma luo turvallisuutta, joka edistää lapsen sopeutumista ryhmään ja vahvistaa hänen itsetuntoaan.
3.2.3 Sosiaalinen ympäristö
Sosiaalinen ympäristö koostuu vuorovaikutussuhteista. Onnistuneet, toimivat vuorovaikutussuhteet mahdollistavat hyvän yhteistyön, empatian, toisen kuuntelemisen ja itseilmaisun.
3.2.4 Lapsi
Lapsella on luontainen kyky ja tapa oppia. Hyvä varhaiskasvatusympäristö tarjoaa
jokaiselle lapselle sopivan haasteellisia tehtäviä, kokemuksia, elämyksiä ja tietoa.
Lapselle annetaan mahdollisuus työskennellä joko yksin tai pienryhmässä. On tärkeää ottaa lapsi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan leikkiympäristön
suunnitteluun.
3.2.5 Kasvattaja
Kasvattajan tehtävä on suunnitella turvallinen, monipuolinen ja esteettinen varhaiskasvatusympäristö, joka on helposti muunneltavissa lapsen ikätason mukaisesti. Hyvässä varhaiskasvatusympäristössä vallitsee positiivinen, avoin ja kannustava ilmapiiri. Kasvattajan tehtävänä on huolehtia, että lapsella on tilaa ja aikaa leikkiä, sekä liikkua sisällä ja ulkona. Aikuinen huolehtii että tavarat ovat helposti lasten saatavilla.
Lähiympäristön hyödyntäminen (lähimetsät, pellot, luistinradat, ladut, urheilukentät, joki, pururata yms.) tekee varhaiskasvatusympäristöstä monipuolisen ja antaa
lapselle mahdollisuuden erilaisille kokemuksille. Kasvattajan tehtävänä on ohjata
lapset turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Hyvä varhaiskasvatusympäristö antaa lapselle edellytyksiä kasvaa ja kehittyä aktiiviseksi ja ympäristöään suojelevaksi. Varhaiskasvatusympäristöä on tärkeää arvioida säännöllisesti.
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3.3. Lapselle ominainen tapa toimia ja oppia
3.3.1 Leikkiminen
Leikki on lapselle luontainen tapa oppia asioita. Leikkiminen on oppimista kaikki
aistit avoinna. Leikki on lapsen elämää, sekä arkea että juhlaa. Leikki kehittää lasta monipuolisesti. Lapsi rakentaa maailmankuvaansa ja jäsentää suhdettaan ympäristöön ja muihin ihmisiin. Aikuinen kulkee lapsen rinnalla tukien, ohjaten ja
kannustaen. Aikuinen järjestää päivähoitopaikassa suotuisat olosuhteet leikin onnistumiseksi. Leikille on oltava tilaa ja aikaa riittävästi sekä leikkivälineitä lasten
saatavilla. Aikuinen havainnoi ja tarvittaessa dokumentoi sekä puuttuu leikkitilanteisiin.
Leikkiympäristö tulee luoda sellaiseksi, että lapsi voi leikkiä rauhassa ja myös jatkaa leikkiä. Lapsella on mahdollisuus leikkiä yksin tai yhdessä. Ilmapiiri tulisi luoda
turvalliseksi ja kannustavaksi. Aikuinen luo rajat ja antaa myös virikkeitä monipuoliseen leikkiin.
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3.3.1.1 Leikki oppimisen välineenä
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3.3.1.2 Leikin kehitys
Lapsen leikkitaidot kehittyvät vaiheittain suotuisissa olosuhteissa. Aikuisen tehtävä
on vahvistaa jo opittuja taitoja ja tukea leikkitaitojen kehittymistä. Pienen lapsen
leikki tapahtuu pääasiassa vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, mutta lapsen
kasvaessa toisten lasten merkitys lisääntyy.

SÄÄNTÖLEIKIT
5-6 V.
YHTEISLEIKIT
RAKENTELU
4-5 v.
ROOLILEIKKI
3-4 v.
ESITTÄVÄ
LEIKKI
2-3 v.
ESINELEIKIT
alle 2-v.

sosiaalisia leikkejä ja pelejä
lapsi tekee omia valintoja, itsenäistyy

ryhmäleikki, toisen huomioiminen
aikuisen rooli vähenee

lapsi erottaa roolin tunnusmerkit ja pystyy asettumaan niihin
kielellinen kehittely toimii suunnitelmana
roolin nimeäminen alkaa
tarvitsee leikkirauhaa ja aikuisen tukea
pystyy käyttämään korvaavia esineitä

esineitä käytetään tiettyihin tarkoituksiin
aikuisen kanssa leikkiminen

3.3.2 Tutkiminen
Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä saakka luontaista. Lapsen oma kokemusmaailma sekä vuorovaikutus muiden lasten ja aikuisten kanssa innostavat
häntä tutkimiseen. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä useammin tutkiminen tapahtuu leikeissä ja arkisissa työtehtävissä, myöhemmin lapsen kasvaessa
tutkimusta voidaan syventää erilaisilla materiaaleilla ja välineillä esim. suurennuslasilla.

Kasvattajan tehtävä on luoda innostava ja kannustava ilmapiiri, mikä ohjaa lasta
tutkivaan ajatteluun. Aikuisen tehtävänä on muokata monipuolinen ja haasteellinen
ympäristö. Lasten ikä- ja kehitystaso, sekä erilaiset kiinnostuksen kohteet tulee
ottaa huomioon.
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Varhaiskasvatusympäristön tulee innostaa lasta tutkimiseen ja kokeilemiseen. Yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kokemukset ylläpitävät ja vahvistavat lapsessa
oppimisen iloa. Lapsi tutustuu lähiympäristöönsä havainnoimalla ja tutkimalla sitä
eri aistein. Päivähoitopaikka, piha, lähimetsä ja vesistöt tarjoavat monipuolisen ja
virikkeellisen ympäristön tutkimiseen.

3.3.3 Liikkuminen
Lasten spontaania leikkiä, liikkumista ja kokonaiskehityksen mahdollisuuksia ovat
rajoittaneet ja kaventaneet yhteiskunnalliset muutokset ja aikuisten puutteellinen
ymmärrys liikunnan merkityksestä. Lasten tasapainoinen elämä edellyttää mahdollisuuksia toteuttaa liikkumisen tarvetta. Lasten tulisi saada liikkua päivittäin monipuolisesti ja riittävästi, sisällä ja ulkona. Liikkuminen on terveen fyysisen kasvun
perusta ja se luo edellytyksiä yleisille oppimisvalmiuksille. Virheellinen motorinen
kehitys voi aiheuttaa vaikeuksia muilla oppimisen alueilla.
Liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Lapsi ajattelee, kokee iloa ja ilmaisee tunteitaan liikkuessaan. Toisten
lasten kanssa liikkuessa harjaantuvat myös vuorovaikutustaidot, lapsi oppii uutta
ja jakaa liikunnan riemun. Kehon hallinta ja perusliikuntamuodot (mm. kävely,
juoksu, hyppääminen, heittäminen, kiipeäminen) harjaantuvat päivittäisessä liikkumisessa toistojen kautta.
Kasvattaja huolehtii liikunnan tarjoamisesta lapsille päivittäin. Hän järjestää luovasti liikkumismahdollisuuksia, sallii spontaania liikkumista, hyödyntää lasten
omaa kiinnostusta järjestämällä tilanteita ja liikunnallisia leikkejä usein käynnistämällä niitä. Kasvattaja suunnittelee lapsen iän, kehitystason ja ryhmän tarpeiden
mukaan ohjattuja liikuntahetkiä hyödyntäen lapsen herkkyyskausia. Liikuntahetkillä
harjaannutetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineen käsittelytaitoja. Lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen tärkein asia on tunneilmapiiri, joka on aikuisen vastuulla. Aikuisten merkitys korostuu sitä enemmän mitä nuoremmasta lapsesta on
kysymys. Tärkeintä on välittää lapselle myönteisiä kokemuksia liikkumisesta ja
positiivinen asenne liikkumista kohtaan.
Ympäristöjärjestelyillä tuetaan lasten täysipainoista jokapäiväistä elämää ja heidän
kehitystään. Sisätiloissa ja piha-alueella mahdollistetaan lasten liikunnan tarpeiden
tyydyttäminen ja tarjotaan siihen sopivasti erilaisia välineitä. Perusliikuntamuotojen
oppiminen vaatii toistoja monipuolisessa ympäristössä (hiekalla, vedessä, lumessa, jäällä, metsässä…) Liikutaan lähiympäristössä kävelemällä. Tehdään retkiä,
liikutaan luonnossa ja hyödynnetään rakennettuja liikuntapaikkoja kaikkina vuodenaikoina.

3.4. Elämäntaidot
Elämäntaidot on tärkeä osa lapsen persoonallisten valmiuksien kokonaisuutta,
joiden yhteys itsetunnon ja minäkuvan kehitykseen on ilmeinen. Tavoitteena on
edistää lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja arkielämän ongelmanratkaisutaitoja sekä luoda sellainen ympäristö, joka tarjoaa lapselle myönteisiä oppi-
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miskokemuksia. Elämäntaitojen avulla hän pystyy kohtaamaan vaikeuksia, epäonnistumisia ja kriisejä selviytymismahdollisuuksia löytäen. Tässä varhaiskasvatussuunnitelmassa elämäntaidot on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: perushoito, sosiaalinen kasvatus ja työkasvatus.
3.4.1 Perushoito
Perushoidolla tarkoitetaan päivähoitoon tulo- ja lähtötilanteita, pukemista ja riisumista, ruokailua, ulkoilua, lepohetkeä sekä lapsen puhtauden ylläpitoa. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys perushoitotilanteiden ilmapiirillä on lapsen kehittymiselle. Vuorovaikutus, läheisyys ja hoiva, joita lapsi saa perushoitotilanteissa kokea, luo lapselle turvallisuudentunnetta sekä vahvistaa aikuisen ja lapsen kiintymyssuhdetta. Lapsi tarvitsee aikuisen henkilökohtaista huomiota sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista, jotta voisi luoda myönteistä kuvaa itsestään ja omasta arvostaan. Juuri perushoitotilanteet antavat usein mahdollisuuden huomioida ja auttaa kutakin lasta yksilöllisesti. Ystävällisyys, turvallisuus, lapsesta huolehtiminen sekä lapsen arvostaminen ovat perushoidon ja kasvatuksen
lähtökohtia. Vasta kun nämä asiat ovat kunnossa, voi lapsi alkaa kiinnostumaan
ympäristöstään, sen suomista virikkeistä ja oppimisesta.
Perushoidon tilanteet muodostavat lapsen hoitopäivän rungon ja ovat samalla
myös tärkeitä oppimistilanteita. Erityisesti pienillä lapsilla korostuu kielen ja vuorovaikutustaitojen oppiminen. Isommilla lapsilla perushoito sisältää kasvatuksellisia
ja itsenäiseksi oppimisen taitoja. Yksilöllinen tuki ja ohjaus lapsen ikä- ja taitotason
mukaisesti on tärkeää. Näihin tilanteisiin voi myös liittää lähes minkä tahansa
orientaation oppisisältöjä tai menetelmiä.
Lapsen perushoidosta keskustellaan vanhempien kanssa ja pyritään löytämään
kuhunkin tilanteeseen lasta parhaiten palvelevat käytännöt. Näissä keskusteluissa
henkilökunta antaa ammattitaitonsa vanhempien käyttöön sekä tarvittaessa tukee
ja antaa neuvoja kotona tapahtuvaan lapsen fyysisen ja psyykkisen terveyden ja
hyvinvoinnin tukemiseen. Perushoito niveltyykin selkeästi terveyskasvatukseen;
lapsen tulee saada riittävästi huomiota, ravintoa, lepoa ja liikuntaa päivittäin. Perushoito vie suurimman osan lapsen hoitoajasta ja sen laatu määrittää pitkälle hänen henkilökohtaisen hoitonsa laatua.
Perushoidon tilanteisiin liittyy myös olennaisesti hyvien tapojen opettaminen. Aikuinen antaa arjen eri tilanteissa mallia hyvistä käytöstavoista sekä ohjaa lasta
kohteliaaseen ja toiset huomioon ottavaan käyttäytymiseen.
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Perushoidon tavoitteita:
Päivähoitoon tulo ja lähtö
•
•
•
•

lapsi saa henkilökohtaisen vastaanoton ja hyvästelyn päivittäin
lapsi tuntee olevansa tervetullut ja
kokee olonsa turvalliseksi
vanhemmat saavat tietoa päivän
kulusta ja tapahtumista
kiireetön ja rauhallinen tunnelma

Lepohetki
•
•
•
•

lapsi saa mahdollisuuden rauhoittumiseen ja lepoon
lapsella on oma lepopaikka ja hän
saa yksilöllistä huomiota
lapsi voi kuunnella satuja ja saa aikaa omille ajatuksille
vanhempien toiveet pyritään huomioimaan lepojärjestelyissä

Ruokailu

Ulkoilu

•

•

lapsi kokee ruokailun
myönteisenä ja sosiaalisena tapahtumana
lapsi saa monipuolista
ja terveellistä ruokaa
sekä tutustuu erilaisiin
ruokiin ja makuihin
lapsi saa vaikuttaa
oman ruuan määrään
lapsi oppii hyviä tapoja
ja omatoimisuutta
perheen vakaumukset
ja lapsen allergiat tms.
asiat huomioidaan

•

•
•
•

Pukeminen ja riisuminen
•
•
•
•

lapsi opettelee asteittain omatoimiseksi, mutta saa aikuisen tukea ja
huomiota sitä tarvitessaan
lapsi kokee tilanteet kiireettöminä
lapsi oppii odottamaan vuoroaan ja
huolehtimaan tavaroistaan
lapsella on tilanteen mukainen vaatetus

•
•
•
•

lapsi saa mahdollisuuden
monipuolisiin leikkeihin ja
liikuntaan turvallisessa
ympäristössä
lapsi oppii noudattamaan
yhteisiä sääntöjä
lapsi saa leikkiä halunsa
mukaan yksin tai yhdessä
toisten kanssa
ulkoilualueella on asianmukaiset leikkivälineet ja
kalusteet
ulkoilua valvoo lainmukainen ja riittävä henkilökunta

Puhtaus
•
•

lapsi saa harjoitella oman puhtauden ylläpitoa ja saa apua tarvittaessa
lapsi oppii asteittain huolehtimaan
puhtaudestaan omatoimisesti
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3.4.2 Sosiaalinen kasvatus
Sosiaalisen kasvatuksen tulee antaa lapselle kokemuksia, joissa hän oppii yhteistoiminnan alkeita, tunteiden ilmaisua ja säätelyä, oman identiteetin hahmottamista
sekä toimimaan erilaisissa rooleissa. Hänen on myös tärkeää oppia tunnistamaan
omia tunteitaan, ottamaan huomioon toisten tunteita ja tarpeita sekä ymmärtämään sosiaalisia sääntöjä.
Varhaisilla kiintymyssuhteilla ja varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen
empatian syntymiselle. Aikuisen tehtävänä on asettaa selkeät rajat ja säännöt lasten toiminnalle, mutta antaa myös mahdollisuus keskustella yhteisten rajojen
muodostamisesta. Varhaiskasvatuksen on myös tarjottava turvallisia luottamussuhteita aikuisiin, joiden avulla lapsi voi sietää erokokemuksen vanhemmista.
Suuri osa sosiaalisen vuorovaikutuksen taidoista opitaan lapsuusiän toverisuhteissa. Tärkein toiminta näiden taitojen oppimiselle on leikki. Vapaassa leikissä lapsi
voi kokeilla monenlaisia rooleja ja mielikuvia yhdessä tovereiden kanssa. Näissä
tilanteissa lapsi oppii muun muassa vuorottelua, jakamista, puolensa pitämistä,
leikkiin pääsemistä, ystävyyssuhteiden luomista, neuvottelemista, sääntöjen sisäistämistä sekä niihin sopeutumista.
3.4.3 Työkasvatus
Työ on ihmisen elämän keskeinen toimintamuoto. Työllä on merkittävät yhteydet
luontoon ja kulttuuriperinteeseen. Työkasvatus nähdään osana kasvatusprosessia.
Työkasvatuksen tavoitteena on työn arvostaminen, lapsen vastuuntunnon, itsenäisyyden, aktiivisuuden, omatoimisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen, työskentelytottumusten harjaannuttaminen sekä erilaisiin ammatteihin tutustuminen.
Ryhmätehtävissä lapset harjaantuvat tekemään työtä yhdessä ja suhtautumaan
ystävällisesti ja auttavaisesti toisiinsa sekä antamaan arvoa toisten työlle. Aikuisen
tehtävänä on olla mallina ja ohjata lasta tuntemaan iloa työnteosta ja sen loppuun
suorittamisesta.
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4. Varhaiskasvatuksen sisällöt
4.1. Kieli
Lapsi ja vuorovaikutus
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Kieli on vuorovaikutuksen väline. Kielen avulla lapsi ilmaisee itseään, tulee ymmärretyksi ja saa tietoa ympäröivästä maailmasta. Kieli on ajattelun ja tunteiden
ilmaisemisen väline. Kielen avulla lapsi ratkaisee ongelmia, kykenee loogiseen
ajatteluun ja kuvitteluun. Kasvattaja tukee kielen kehitystä luomalla virikkeellisen ja
toiminnallisen kasvuympäristön.

4.1.1 Alle 3-vuoden ikäinen lapsi
Ensimmäisen vuoden aikana luodaan pohja kielen oppimiselle. Kosketus, hellittely, rytmi, esineiden nimeäminen, sanojen toistaminen ja liike ovat tärkeitä kielen
oppimisessa. Myönteinen ilmapiiri rohkaisee lasta toistamaan sanoja. Lapselle on
hyvä jutella paljon jo aivan pienestä pitäen kaikissa tilanteissa oikeilla sanoilla ja
lauseilla. Lapsen kanssa katsellaan kuvia, luetaan kirjoja, lorutellaan, riimitellään ja
lauletaan.
4.1.2 Yli 3-vuoden ikäinen lapsi
Lapsi ajattelee paljon ääneen ja kertoo mitä tekee. Tässä iässä lapsi kyselee paljon ja tarvitsee ikätasonsa mukaisen vastauksen kysymyksiinsä. Lapsen mielikuvitus alkaa kehittyä. Kielen kehityksen kannalta on tärkeä lukea lapselle päivittäin.
Mitä enemmän lapselle luetaan, sitä enemmän lapsen mielikuvitus ja kieli rikastuvat. Ne ovat eväitä elämään. Lukeminen on tärkeää myös siksi, että silloin ollaan
yhdessä. Sanavarasto karttuu ja lapsi alkaa tuottaa yhä enemmän omaa puhetta.
Lapsi oppii kuuntelemaan ja ymmärtämään annettuja ohjeita ja toimimaan niiden
mukaan.

4.2. Lapsi tutustuu matematiikkaan
Matematiikka on tapa hahmottaa ympäröivää maailmaa. Se tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun kehittämiseen, avaruudelliseen hahmottamiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen. Matematiikka on rakenteeltaan kumulatiivista: uudet opittavat asiat vaativat pohjakseen aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Siksi varhaiskasvatuksen matemaattisen ajattelun tukemisen keskeiseksi tehtäväksi
muodostuu selvittää, mitä lapsi jo osaa. Tämän jälkeen aikuinen osaa antaa lapselle sopivia matemaattisia haasteita arkielämän eri tilanteissa.
Pienen lapsen matematiikan oppiminen tapahtuu nimenomaan arjessa ja leikinomaisesti heille tuttujen ja heitä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla. Lasten matematiikan tietorakenteet kehittyvät parhaiten toiminnassa,
pelien ja leikkien kautta ja näissä toiminnoissa tulee mielikuvituksella olla tärkeä
sija. Esimerkiksi liikunta- ja laululeikit ovat erinomaisia keinoja matematiikan opetuksessa.
Pienten lasten matematiikan oppimisen tavoitteena on tehdä näkyväksi ympäristössä oleva matematiikka. Edellytyksenä tälle on taito tarkkojen havaintojen tekemiseen sekä kyky kuvailla niitä. Lapselle on tarjottava monipuolisia kokemuksia,
joissa lapsi voi harjaannuttaa kaikkia aistejaan.
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4.3. Lapsi tutustuu ympäristöönsä
Lapsi tutustuu luonnon ilmiöihin havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla. Luonnon tuntemisen ja kunnioittamisen perusta ovat kaikilla aisteilla tapahtuvat kokemukset ja elämykset.
Sisältöjä ovat:
• vuodenajat, luonnon ilmiöt, säätila
• eläimet (kotieläimet, lemmikkieläimet, pihapiirin ja metsän eläimet )
• kasvit (luonnonvaraiset kasvit, puutarhakasvit ja viljelykasvit)
• luonnonsuojelu, kierrätys ja jokamiehen oikeudet sekä vastuullinen kuluttaminen
• ihminen (ihmisen kasvu ja kehitys, ikäkaudet, perhe/suku, kehon osat)
ja kehon tuntemukset, aistit ja tunteet )
Toimintatapoina voivat olla:
•
•
•
•
•
•
•

ulkoilu ja retkeileminen lähiympäristössä ja metsässä: liikkuminen, leikkiminen, luonnonmateriaalin kerääminen ja hyödyntäminen (esim. askartelu)
havaintojen tekeminen (löytäminen, ihmettely, kysymykset)
tutkiminen, kokeileminen ja pohtiminen (esim. veden jäädyttäminen, jäälyhdyt!)
kasvien kylväminen, idättäminen, hoitaminen, kasvun seuraaminen
eläinten tarkkailu (esim. lintujen talviruokinta, jäljet, ruokailu, jätökset)
vierailut eri tutustumiskohteisiin
aiheisiin liittyvät laulut, lorut, leikit, sadut, kirjat, keskustelut ym.

4.4. Lapsi tutustuu menneeseen
Lapsi jäsentää omaa paikkaansa yhteiskunnassa meneisyyden ja nykyisyyden
kautta. Lapselle tulee tarjota mahdollisuus tutustua menneisyyteen vierailemalla
esim. Suonenjoen museoissa, tutkimalla kirjallisuutta ja kuuntelemalla vanhojen
ihmisten tarinointia sekä vaalien ja kunnioittaen paikallisia ja perheen omia perinnetapoja. Näin tiedot ja taidot siirtyvät seuraavalle sukupolvelle.
Tutustutaan tarinoihin, loruihin, arvoituksiin perinneleikkeihin ja perinneruokiin
(mm. Suonenjoen perinneruokaan, tohrapottuun). Entisiä aikoja voidaan havainnollistaa esim. erilaisin käsitöin ja luonnonmateriaalein (käpylehmät ym.). Juhlapäiviin liittyvät traditiot tuovat perinteitä nykypäivän elämään. Näin lapsille tulevat
tutuksi juhliin liittyvät tavat.
Nyky-yhteiskuntaan tutustuminen aloitetaan lähiympäristöstä: koti, piha, hoitopaikka. Kiinnostus ympäristöön laajenee lapsen kasvaessa, jolloin tehdään retkiä Suonenjoen nähtävyyksiin; kirkkoon, Siionin sillalle, poliisiasemalle, palolaitokselle,
kirjastoon jne. Perehdytään lasten kanssa myös Suonenjoen ominaispiirteisiin
(mansikka ja sen viljely, mansikkakarnevaalit, maidontuotanto, jne.) Retket eri
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paikkoihin antavat lapselle kuvaa ympäröivästä maailmasta ja tarjoavat mieleenpainuvia kokemuksia.

4.5. Lapsi herkistyy havaitsemaan, luomaan ja eläytymään
Lapsi oppii havaitsemaan, tuntemaan, luomaan, säilyttämään ja oivaltamaan kauneutta ympärillään sekä luonnossa, taiteessa että ihmisen tekemässä ympäristössä, arjessa ja juhlassa.
Lasta ohjataan ihmettelemään ympärillään olevaa elämää. Hänelle tarjotaan mahdollisuuksia monipuolisiin kokemuksiin ja elämyksiin erilaisissa ympäristöissä.
Tuetaan lapsen omaa ilmaisua arvostamalla hänen toimintaansa. Aikuinen luo
ympäristön siten, että lapsi saa monipuolisen mahdollisuuden kehittää omaa luovuuttaan yksin ja yhdessä.
Lapselle tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä jokapäiväisessä arjessa draamasta,
musiikista, kuvataiteesta ja kirjallisuudesta. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan teatteriesityksiin, elokuviin, konsertteihin ja taidenäyttelyihin. Lapsi oppii käyttämään ilokseen ja hyväkseen taidetta ja kulttuuria, ilmaisemaan itseään ja tunteitaan sekä kunnioittamaan omia ja toisten saavutuksia.

4.6. Lapsi pohtii elämänarvoja
Lapsen jokapäiväinen elämä antaa mahdollisuuksia käsitellä ja pohtia arvomaailmaa. Ohjataan lasta pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, rehellisyyttä,
oikeudenmukaisuutta, toisten kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä.
Kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen, läpikäyminen ja niistä puhuminen turvallisessa ilmapiirissä on tärkeää. Satujen, tarinoiden, nukketeatterin ja keskustelujen
avulla voi lapsen kanssa käsitellä erilaisia tunteita.
Lasta ohjataan ymmärtämään käyttäytymisen syitä ja seurauksia sekä anteeksi
pyytämisen ja anteeksi antamisen merkitys ihmisten välisissä suhteissa.
Arvo- ja normimaailman kysymyksissä lapsi kaipaa lähelleen inhimillisessä ja johdonmukaisessa vuorovaikutuksessa olevaa aikuista.

4.7. Lapsi hiljentyy
Perehdytään lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin
ja käytäntöihin. Lapsen uskonnollis-katsomuksellisesta kasvatuksesta sovitaan
lapsen vanhempien kanssa perheen vakaumusta kunnioittaen. Lapselle tarjotaan
mahdollisuus hiljentymiseen, ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan (esim. syntymä, kuolema).
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Lapsen kanssa tutustutaan merkittävimpiin kirkollisiin juhlapyhiin kuten jouluun ja
pääsiäiseen sekä huomioidaan ne toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan seurakuntien järjestämiin tapahtumiin. Eri uskontokuntiin kuuluvan lapsen
osalta toimitaan vanhempien kanssa sovitulla tavalla.

5. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa
5.1. Kasvatuskumppanuus
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.
Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on lapsen ja vanhempien arvostaminen.
Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja kasvatuskumppanuudessa pyritään
hyödyntämään mahdollisimman hyvin heidän asiantuntemustaan oman lapsensa
piirteistä ja toimintatavoista. Lapsen ja perheen tunteminen on edellytys onnistuneelle lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle. Henkilöstö tukee omalla asiantuntemuksellaan myös vanhempia lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja –vastuu,
henkilöstöllä koulutuksen antama tieto ja osaaminen.
Painopisteet kasvatuskumppanuuden kehittämiseen Suonenjoella on saatu vanhemmille ja henkilökunnalle tehdyistä kyselyistä vuonna 2005. Yleensä ottaen
vanhemmat olivat varsin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen yhteistyöhön, mutta joitakin selkeitä kehittämistarpeita tuli esille. Näistä tärkein on varmasti lisätä henkilökunnan kiinnostusta vanhempien jaksamista kohtaan. Toivomus varhaiskasvatuksen perhetyön kehittämiseen ja tehostamiseen on otettu esille myös lastensuojelun ja sosiaalityön taholta.
Myös vanhempien vaikutusmahdollisuuksia varhaiskasvatuksen toimintaan tulee
lisätä ja rohkaista heitä seuraamaan päivähoidon arkea sekä antamaan palautetta
hoitopaikan toiminnasta. Myönteisimpinä asioina yhteistyössä vanhemmat olivat
kokeneet lapsen tutustuttamisen hoitopaikkaan sekä henkilökunnan ja vanhempien välisen luottamuksen. Varhaiskasvatuksen henkilökunta oli samoilla linjoilla
kehittämistarpeista, mutta he kokivat tarvitsevansa enemmän aikaa vanhempien
kohtaamiseen ja asennemuutosta avoimempaan vuorovaikutukseen.
5.1.1 Omahoitajamalli
Omahoitajamallia kehitetään Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa resurssien sekä lasten tarpeiden mukaan ja se taataan pienimmille ja sitä tarvitseville lapsille. Omahoitajajärjestelmää varten tulee järjestää henkilökunta- ja aikaresursseja sekä pyrkiä suunnittelemaan hoitosuhteiden tutustumisajat porrastetusti. Omahoitajan tehtävänä on luoda ja ylläpitää vuorovaikutusta perheen kanssa,
turvata hoitosuhteen hyvä alku ja tehdä vanhempien kanssa varhaiskasvatus-
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suunnitelma sekä huolehtia seurannasta. Hän myös tutustuu lapsen ominaispiirteisiin, luo lapseen kontaktin ja tutustuttaa hänet vähitellen muuhun päivähoitoyhteisöön. Kukin päivähoidon yksikkö kehittää ja muokkaa itselleen sopivaa omahoitajamallia.

5.1.2 Yhteistyön aloittaminen ja lapsen tutustuminen hoitopaikkaan
Lapsen koko kehitys ja oppiminen perustuu turvallisuuden tunteen muodostumiselle. Tämän vuoksi lapsille ja heidän perheilleen tulisi voida järjestää turvallinen ja
riittävän pitkä tutustumisaika. Hoitopaikan tulee olla avoin ja siellä tulee myös vanhemmalla olla mahdollisuus viettää aikaa lasta tutustuttaessaan. Hoitosuhteen
alussa vanhempien kanssa tehdään hoitosopimus sekä varhaiskasvatussuunnitelma. Kaupungin varhaiskasvatuksessa käytetään yhtenäisiä lomakkeita myös
yhteistyössä vanhempien kanssa.

5.1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja seuranta
Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaikille päivähoidossa oleville
lapsille ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti henkilökunnan kesken. Suunnitelmaa päivitetään ja lapsen kehitystä seurataan sovituissa keskusteluissa vanhempien kanssa vähintään kaksi kertaa toimintakauden aikana. Suunnitelmien
tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioiminen
toiminnan järjestämisessä.
Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon lapsen mielenkiinnon kohteet, aiemmat kokemukset, tämän hetken tarpeet sekä tulevaisuuden näkymät. Henkilöstön tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä systemaattisesti ja
hyödyntää lapsesta kerätty tieto varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet sekä yksilöllisen tuen tarpeet. Ongelmat ja
huolen aiheet tuodaan esille mahdollisimman konkreettisina ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien kanssa. Keskustelun pääpaino tulee olla kehitystä
vahvistavissa lapsen elämän myönteisissä puolissa.

5.2. Moniammatillinen yhteistyö
Moniammatillisen yhteistyön tarkoitus on tukea lasta kokonaisvaltaisesti. Moniammatillisesta yhteistyöstä sovitaan vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelman yhteydessä. Vanhemmilta pyydetään kirjallinen suostumus yhteistyöhön.
Esiopetuksen järjestämisessä huomioidaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetustoimen kanssa tehtävällä yhteistyöllä varmistetaan
lapsen kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo. Esiopetussuunnitelmassa
määritellään perusopetuksen ja esiopetuksen välinen yhteistyö.
Sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä tuetaan perhettä lapsen tai perheen joutuessa
vaikeaan elämäntilanteeseen. Sosiaali- ja perhetyöntekijän käynti päivähoitoyksi-
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köissä tapahtuu kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Päivähoitoyksikön
esimies vastaa koollekutsumisesta.
Terveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet kytkeytyvät lapsen
psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseen. Neuvolan ja päivähoidon yhteistyön tiivistämiseen ja tiedonkulun parantamiseksi on otettu käyttöön 3- ja 5 -vuotiaiden lasten tiedot ja taidot tiedonsiirtolomake vuonna 2007.
Päiväkotien ja neuvolan yhteistyöpalaverit pidetään kerran puolessa vuodessa.
Kutsun esittävät päivähoitoyksiköt. Lisäksi yhteistyötä tehdään yksittäisten tapausten kohdalla yhteistyöpyynnöin, joita kumpikin osapuoli voi esittää.
Lapsen kehitystä arvioitaessa tehdään yhteistyötä tarvittaessa terveydenhuollon
ja psykologin kanssa.
Perheneuvolan kanssa yhteistyö perustuu pääasiassa konsultointiin ja yksilöityjen
tapausten yhteistyöhön.
Toiminta- ja puheterapeuttien kanssa tehdään yhteistyötä tarvittaessa konsultaation ja yksilötapauksiin liittyvän ohjauksen ja neuvottelun keinoin.
Poliisi ja palolaitos voivat osallistua lasten turvallisuuskasvatuksen suunnitteluun
ja toteuttamiseen.
Kaupungin oman organisaation muiden sisäisten toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä:
- tekninen toimi (fyysisen ympäristön toiminnallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi)
- ruokahuolto
- nuoriso- ja kulttuuritoimi (mm. yhteiset tapahtumat)
- liikuntatoimi (mm. tapahtumat ja tilankäyttö)
Yhteistoiminta ja yhteistyö esim. seurakuntien ja paikallisten yhdistysten kanssa
on toivottavaa ja tapahtuu kunkin yksikön oman suunnitelman mukaisesti.

6. Erityisen tuen tarve varhaiskasvatuksessa
6.1. Erityisen tuen tarve ja sen arviointi
Lapsi voi tarvita erityistä tukea monenlaisista syistä. Tuen tarve voi ilmetä fyysisen, tiedollisen, taidollisen, puheen ja kielen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen alueella. Myös lapsen kasvuoloista voi seurata erityisen tuen tarvetta. Tuen
tarve voi olla lyhytaikaista tai pysyvämpää. Erityisen tuen päivähoidossa tulee sisältää varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen liittyvät
toimenpiteet.
Varhaiskasvatuspalveluihin tullessaan lapsella voi jo olla lausunto erityisen tuen
tarpeesta tai se havaitaan vasta päivähoidossa. Havaintoja tarkastellaan yhteis-
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työssä vanhempien kanssa ja arvioidaan mahdolliset tukitoimenpiteet. Varhaiskasvatuksen tukitoimet on syytä aloittaa päivähoidossa hetki kun tuen tarve on
havaittu.

6.2. Tuen järjestämisen periaatteet ja varhaiskasvatuksen tukitoimet
Suonenjoella erityinen tuki toteutetaan integraatioperiaatteella. Tuen tarpeessa
olevia lapsia on tavallisissa päiväkotiryhmissä ja perhepäivähoidossa. Lapsia voidaan sijoittaa myös päiväkodin integroituun pienryhmään. Tuen tarpeen järjestämiseksi päivähoidon tulee tehostaa yhteistyötä vanhempien ja tarvittavien asiantuntijoiden kesken.
Tukitoimet varhaiskasvatuksessa tarkoittavat lapsen yksilöllistä huomioon ottamista arjen eri tilanteissa. Arjen kuntouttavina elementteinä toimivat mm. pienryhmätyöskentely, selkeä päiväjärjestys ja hyvä vuorovaikutus.
Tuetun varhaiskasvatuksen järjestämisessä tulee huomioida ryhmän koko, ikärakenne, riittävä ja osaava henkilöstö. Ympäristöä on mukautettava lapselle sopivaksi sekä huomioitava tarvittavat välineet ja materiaalit. Suonenjoella toimii erityispedagoginen lelulainaamo, joka on myös päivähoidon käytössä.

6.3. Varhaiskasvatuksen yksilöllistäminen
Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan päivähoidon kuntoutussuunnitelma,
joka on osa lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunnitelman
tekemiseen osallistuvat vanhemmat, ryhmän vastaava/perhepäivähoitaja, mahdollinen avustaja sekä kuntouttavat tahot.
Suunnitelmassa huomioidaan lapsen yksilöllinen ohjaus sekä muutokset kasvatuksellisessa toiminnassa ja fyysisessä ympäristössä. Hoitopaikan vaihtuessa ja
lapsen siirtyessä esiopetukseen tai kouluun huolehditaan tuen jatkuvuudesta.

6.4. Tukipalvelujen toteutus varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatukseen voi liittyä lapsen tarpeen mukaan muita tukipalveluita, mm.
kuntoutusohjaus, erilaiset terapiat ja erityisopetus. Tukipalvelut tulee järjestää kokonaiskuntoutuksen periaatteita noudattaen. Kasvatuksellinen ja lääketieteellinen
kuntoutus tulee niveltää osaksi arkea ja se edellyttää huolellista suunnittelua ja eri
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.
Erityispäivähoidon vastuuhenkilönä Suonenjoella toimii päivähoidon erityislastentarhanopettaja.
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7. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen
Suomalainen yhteiskunta on monikulttuuristunut, mikä vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Lapsella on oikeus äidinkieleensä, kulttuuriinsa, hoitoon,
huolenpitoon, kasvuun ja oppimiseen riippumatta asuinpaikasta, sosiaalisesta ja
kulttuurisesta taustasta tai etnisestä alkuperästä. Suonenjoella tarve on tällä hetkellä vähäistä ja varhaiskasvatus järjestetään tavallisten palveluiden yhteydessä.
Lapsen suomen kielen oppiminen tapahtuu luonnollisessa ympäristössä toisten
lasten ja aikuisten kanssa kunnioittaen lapsen omaa kulttuuritaustaa. Vastuu lapsen oman kielen ja kulttuurin säilyttämisestä on perheellä. Vanhempien kanssa
käytyjen yhteisten keskustelujen avulla sovitaan yhteiset periaatteet, joiden mukaan päivähoidossa toimitaan. Yhteisten päämäärien saavuttamiseksi käytetään
tulkkipalveluja mahdollisuuksien mukaan. Eri kulttuuritaustasta olevat lapsen tuovat päivähoitoon luonnollisen tavan lähestyä erilaisuutta.

8. Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen
Todentuva varhaiskasvatussuunnitelma perustuu edeltävien tasojen auki kirjoittamiseen ja/tai puhumiseen, niin että yleiset periaatteet konkretisoituvat todelliseksi
toiminnaksi. VASU:n ajatuksia ja periaatteita on avattu tämän asiakirjan syntyprosessissa ensin oman kunnan näkökulmasta ja sen jälkeen työtä jatketaan jokaisen
toimintayksikön näkökulmasta. Näin saadaan aikaan valtakunnantason asiakirjaan
perustuva kuntatason varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen perustuvat omaleimaiset yksiköiden VASU:t. Kaikki edellä mainitut suunnitelmatasot konkretisoituvat lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa, jonka henkilöstö laatii yhdessä vanhempien kanssa.
Vasu todentuu yhteisen keskustelun ja pohdinnan kautta. Yksiköiden suunnitelmia
laadittaessa kysytään: mitä tämä tarkoittaa meillä, meidän päiväkodissa, meidän
perhepäivähoidossa? Mitä tämä merkitsee lasten kanssa toimittaessa?
Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan erilaisia näkökulmia, joita todennetaan yhdessä. Todentamisessa on tärkeää toimia siten, että asiakkaana
olevien perheiden näkemykset tulee myös huomioitua.
Yksikön Vasun tarkoitus on olla konkreettinen työväline toiminnan kehittämiseksi
ja sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yksikön Vasun työstäminen on prosessi, joka vaatii henkilöstöltä reflektoinnin (= asioiden perusteellista pohdintaa ja
arviointia suhteessa kokemuksiin) taitoja sekä vanhempien ja henkilöstön yhteistä
kasvatuskumppanuutta. Yksikköjen vasuja päivitetään säännöllisesti niiden valmistuttua. Toimintayksikkö vastaa oman vasunsa ajantasaisuudesta. Päivittämissuunnitelma kuvataan yksikön vasussa.
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9. Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen
Varhaiskasvatuksen laadun toteutumiseksi, kehittämiseksi ja vaikuttavuuden selvittämiseksi tarvitaan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Arvioimalla saadaan tietoa siitä miten suunnitelmat ja asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Arvioinnin pohjalta tunnistetaan onnistumisen ja epäonnistumisen alueet toiminnassa, tehdään
kehittämissuunnitelmat ja säädellään sekä ohjataan palvelu- ja kasvatusprosessia.
Arviointi ja kehittäminen liittyvät lasten päivähoitopalveluissa sekä päivähoidon
palvelujärjestelmään että varhaiskasvatustoimintaan.

9.1. Arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen periaate
Arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen näkökulma on osa kunnan, yksikön ja lapsen
Vasua. Todentuva VASU on jatkuva prosessi, jonka aikana tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin pohjalta laaditaan kehittämisen suuntaviivat ja uudet tavoitteet.

9.2. Reflektointi kehittämistyössä
Reflektointi on asioiden perusteellista pohdintaa ja arviointia suhteessa kokemuksiin. Työyhteisöön muodostuu tietynlainen yhteinen tapa toimia eri tilanteissa toimintakulttuuri, jota voi muuttaa yhteisen reflektoinnin, arvioinnin, keskustelun ja
oppimisen avulla.

9.3. Arvioinnin nykytilanne
Lasten päivähoitopalveluissa pedagoginen arviointi perustuu toistaiseksi lähinnä
tulosten arviointiin. Toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt sisältävät joitakin kysymyksiä, joiden välityksellä vanhempien on mahdollisuus ilmaista arvionsa varhaiskasvatuksen toteutumisesta oman lapsensa osalta. Saatuja tuloksia hyödynnetään yksikkötasolla ja koko päivähoitopalveluiden arvioinnissa.
Yksikkö- ja yksilötason arviointipalautetta vanhemmat voivat antaa kasvatuskeskustelujen yhteydessä.

9.4. Arvioinnin tulevaisuus
Keskeiset alueet arvioinnin ja kehittämisen kohteena ovat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toiminta ja tulokset.
Tämä varhaiskasvatussuunnitelma keskittyy arvioinnin ja kehittämisen osalta pääasiassa varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan ja sen tuloksiin.
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Arviointia tulee suorittaa säännöllisesti ja arvioinnista tulee tehdä suunnitelma. Arviointisuunnitelman kehittämistyö tulee aloittaa yhdessä päivähoitojärjestelmän
arviointisuunnitelman kehittämisen kanssa.

9.5. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen
Varhaiskasvatussuunnitelman todentuminen tapahtuu myös jatkuvan ja avoimen
kehittämis- ja päivittämisprosessin kautta. Kuntakohtaista VASU:a päivitetään sekä säännöllisesti että tarvittaessa. Päivityksissä otetaan huomioon erityisesti mahdolliset säädösmuutokset sekä uudet ja muuttuneet muut ohjeistukset valtakunnan, kaupungin, hallintokunnan ja lasten päivähoitopalveluiden tulosaluetasolla.
Palvelujen ja kasvatustoiminnan arvioinnin kautta saatava tieto on myös keskeinen
lähtökohta suunnitelmien säännölliselle tarkastelulle.
Päivähoidon esimies vastaa jatkuvasta päivityksestä yhteistyössä henkilöstön
kanssa. Päivähoidon esimies vastaa myös päivitystiedon jakelusta ja kutsuu
säännöllistä päivittämistä varten joka toinen vuosi kokoon asiantuntijaryhmän, joka
koostuu päivähoidon eri toimintamuotojen työntekijöistä ja tarvittaessa eri yhteistyötahojen edustajista.

10. Liitteet
Tämän asiakirjan liitteeksi tullaan jatkossa lisäämään yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja lapsikohtaisten suunnitelmien mallit.
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