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1 JOHDANTO 
 

 

Varhaiskasvatus on Muhoksella osa opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja. Muhoksen var-

haiskasvatussuunnitelman (VASU) lähtökohtana ovat Muhoksen kunnan, opetus- ja var-

haiskasvatuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden strategia ja toiminta-ajatus. 

Muhoksen varhaiskasvatuksen strategiana on antaa lapselle mahdollisimman hyvät kas-

vun, kehityksen ja oppimisen edellytykset. Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva 

lapsi. Muhoksen varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on lapsen kokema ilo arjessa. Koki-

essaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen elä-

mykset ja yhteiset kokemukset toisten kanssa ovat merkityksellisiä lapsen elämässä. Lap-

sen ilo ja innostuneisuus luovat pohjaa tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. 

  

Arvolähtökohdat Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa pohjautuvat Yhdisty-

neiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, valtakunnallisen varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteisiin sekä Muhoksen kunnan lapsi- ja nuorisopoliittiseen linjauk-

seen. Keskeistä on lapsen kunnioittaminen omana itsenään: lapsi kokee saavansa arvos-

tusta ja ymmärrystä sekä uskaltaa olla oma itsensä ja yrittää. Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen ohjauksen väline. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä 28.2.2002 

hyväksymät varhaiskasvatuksen linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja 

valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 

 

Muhoksen päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehtiin kysely joulukuussa 2004 var-

haiskasvatuksen yleisistä periaatteista, kysely toistettiin vuonna 2009. Vanhempien mie-

lestä kolme (3) merkityksellisintä periaatetta lapsen päivähoidossa ovat: turvallisuus, yksi-

löllisyys ja tasavertaisuus. 

 

Syksyllä 2013 käynnistettiin varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö. Varhaiskasvatus-

suunnitelman päivitystyöryhmään on osallistunut edustaja jokaisesta kunnan varhaiskas-

vatus yksiköstä sekä yksityisistä päiväkodeista. Päivitystyöryhmä on kokoontunut loka-

kuusta 2013 lukien joka kuukausi. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on ollut tiiviisti mukana 

päivitystyössä.   

 



 

3 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen ovat vanhemmat voineet vaikuttaa antamalla 

palautetta päivitystyön aikana. Lisäksi vanhemmille järjestettiin kysely erityisesti liittyen 

kasvatuskumppanuuteen ja yhteistyön tekemiseen (luku 6). Varhaiskasvatuksessa olevat 

lapset ja henkilöstö ovat osallistuneet päivitystyöhön valokuvaamalla varhaiskasvatuksen 

arkea päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa.  

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen jälkeen käynnistetään yksikkökohtaisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö.  

 

 

 

2 MUHOKSEN VARHAISKASVATUSPALVELUT 
 

 

 

Päivähoitolaki antaa jokaiselle lapselle subjektiivisen oikeuden osallistua päivähoidossa 

toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus toteutetaan valtakunnallisten linja-

uksien mukaisesti, mikä yhdistää hoidon, kasvatuksen sekä opetuksen. Se on suunnitel-

mallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella 

leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ovat lap-

sen ja perheen tarpeet. Opetushallituksen strategia 2020 määrittelee varhaiskasvatuksen 

tavoitteeksi oppimisen edellytysten, oppimisen ilon ja motivaation vahvistamisen. Pyrki-

myksenä on luoda valmiuksia elinikäiselle oppimiselle ottamalla huomioon yksilölliset ja 

perheiden elämäntilanteisiin soveltuvat ratkaisut.  

 

Muhoksella varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitoko-

deissa ja perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa tai lasten kotona tapahtuvana per-

hepäivähoitona. Muhoksella toimii lisäksi kaksi yksityistä päiväkotia. Varhaiskasvatus te-

kee yhteistyötä opetuspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kulttuuri- ja vapaa-

aikapalveluiden sekä seurakunnan kanssa. 
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Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut 1.8.2014 

 

Koivulehdon päiväkoti, Muhoksen keskustan alueella 

 Vaahterat: 3-5 -vuotiaat 

 Koivut: 3-5 -vuotiaat 

 Pihlajat: esiopetus 

 

Veturitien päiväkoti, Muhoksen keskustan alueella 

 Lankkihatut: 3-6 -vuotiaat, esiopetus 

 

Jussilantien ryhmäperhepäivähoitokodit, Muhoksen keskustan alueella 

 Peiponpesä: 4-6 -vuotiaat, esiopetus 

 Peipposet: 0-4 -vuotiaat 

 Ryhmäperhepäivähoitokodit tarjoavat ympärivuorokautista vuoropäivähoitoa 

 

Tenavien ryhmäperhepäivähoitokoti, Muhoksen keskustan alueella 

 0-5 -vuotiaat 

 vuoropäivähoito jatketulla aukioloajalla arkipäivisin 

 

Päivärinteen päiväkoti, Päivärinteen alueella 

 Vuokot: 0-3 -vuotiaat 

 Lemmikit: 3-5 -vuotiaat 

 Päivikit: 3-5 -vuotiaat 

 Esikot: esiopetus 

 Orvokit: 3-6 -vuotiaat, toimii Laitasaaren koulun tiloissa 

 

Perhepäivähoito, Muhoksen kunnan alueella  

 

 

 

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut 

 

Päiväkoti Satelliitti, Sirius päiväkodit ay, Muhoksen keskustan alueella 

 

Päiväkoti Vauhti Vekara, Vekara päiväkodit oy, Muhoksen keskustan alueella 
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3 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

3.1 Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

 

 

H  ellyys, huomioiminen, hyväksyminen 

Y  ksilöllisyys, yhteisöllisyys, ystävyys 

V  älittäminen, kunnioittaminen 

I   lmapiiri: avoin, kannustava, turvallinen 

N  auru, leikkisyys 

V  arhainen tuki, havainnointi 

O ppiminen, onnistuminen, omatoimisuus, osallisuus 

I   hmettelevä, innostava, inspiroiva 

V  uorovaikutus, sosiaaliset taidot 

A  itous, arvostus 

 

L  eikki, liikunta, luovuus 

A  jattelu, tutkiminen, oivaltaminen 

P  ysyvyys, turvalliset ihmissuhteet  

S  yli, läheisyys, läsnäolo    

I   lo, onnellisuus 
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3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 

 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen yhdessä 

lasten perheiden kanssa. Hoito, kasvatus ja opetus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Lap-

sen tarpeista riippuen painotukset näiden kolmen osa-alueen välillä vaihtelevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteena on, että lapsi kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapii-

rissä toisten lasten ja kasvattajien yhteisössä. Lapselle luodaan turvallinen olo selkeällä päiväryt-

millä sekä säännöillä ja rajoilla. Hänelle annetaan aikuisen syliä ja läheisyyttä.  

Lapsen arki rakennetaan leikin ympärille. Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi sekä saa vahvistusta 

terveelle itsetunnolle. Lasta arvostetaan ja hänet hyväksytään omana itsenään. 

 

 

 

 
Lapset vastaa: Mitä on varhaiskasvatus? 

 
 
             Kasvatusta    Että kasvaa ja varastaa yhtä aikaa 
 
               Ihmisten kasvatusta                Että kasvaa hyvin 
 
                                Se on se juttu                         Että ei huuda 
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3.3 Varhaiskasvatusympäristö 

 

Ympäristö, jossa varhaiskasvatusta toteutetaan, muodostuu fyysisistä, psyykkisistä ja so-

siaalisista tekijöistä. Muhoksen luonnonläheinen ympäristö luo monipuoliset puitteet lap-

sen kasvulle ja kehitykselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyysistä ympäristöä ovat lähiympäristö, tilat, välineet ja materiaalit. Lapsen leikkiympäris-

tön tulee olla viihtyisä, innostava ja turvallinen, jossa lapsen tarpeet otetaan huomioon. 

Hyvä leikkiympäristö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia lapsen uteliaisuudelle ja oppimi-

selle sekä itsensä ilmaisulle jotka muovautuvat lapsen ja aikuisen yhteistoiminnassa.  Mu-

hoksella varhaiskasvatuksen toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä ja luontoa vuo-

denaikojen vaihtelut huomioiden.  

 

Psyykkiseen ympäristöön liittyvät kasvattajan myönteinen puhetapa (katsekontakti, eleet, 

ilmeet). Kiireetön ilmapiiri, empaattisuus, erilaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen, loh-

tu, syli, lämpö ja kiintymys, lasten aloitteiden huomioiminen ja kuunteleminen, itsetunnon 

tukeminen voidaan nähdä psyykkiseksi varhaiskasvatusympäristöksi. Kaikki päivän tilan-

teet ovat mahdollisuuksia oppimiselle. Kasvattajat toimivat niissä lapsen kehitystä ja hy-

vinvointia tukien, huomioiden johdonmukaisuuden ja rajat, kehumisen ja kannustamisen ja 

positiivisen palautteen.  
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Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksessa puututaan kiusaamiseen ja ennaltaehkäistään 

sitä. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on käytössä kiusaamisen ennaltaehkäisysuun-

nitelma. 

 

Sosiaaliseksi varhaiskasvatusympäristöksi voidaan nähdä kasvattajien keskinäinen ja kas-

vattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen tulee olla positiivista ja hyväk-

syvää.  Kasvattaja antaa näin positiivisen mallin lapselle ja edistää hyvän ilmapiirin synty-

mistä sekä tukevat lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta.  

 

Kasvattajien tehtävänä on tukea lasten ystävyyssuhteiden rakentumista ja jatkuvuutta se-

kä lasten osallisuuden vahvistamista. Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ja vahvistami-

nen ryhmässä lasten keskinäistä vuorovaikutusta tukien on tärkeä osa varhaiskasvatusta. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu ympäristö kannustaa lapsia leikkimään, toimimaan ja kokei-

lemaan uusia asioita. Se on myös turvallinen ja viihtyisä sekä luo hyvät mahdollisuudet 

keskusteluun ja muuhun vuorovaikutukseen. Avoin, rehellinen ja luottamuksellinen ilmapiiri 

lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kesken on pohja laadukkaan var-

haiskasvatuksen toteuttamiselle. Muhoksen varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan erilaisia 

mielipiteitä kuunnellen ja keskustellen niistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapset vastaa: Mikä on päiväkoti? 
 

 

    Siellä syyään aamupala, aamuruoka ja välipala 

 

Se on hoitopaikka, jossa hoijetaan lapsia                  
 

Se on eskari 
Siellä leikitään ja pidetään hauskaa   

   Siellä leikitään ja tehdään kaikkea kivaa 
 
Sinne mennään aamulla ja tullaan hakee illalla ja nukutaan päiväunet 
 

     Siellä ollaan ulkona aamupäivällä ja iltapäivällä  
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3.4 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa  

 

 Toimii yhdessä vanhempien kanssa sovittujen arvojen ja toimintatapojen mukaan 

 Tiedostaa oman kasvattajuuden ja sen taustalla olevat arvot ja eettiset periaatteet 

 Ohjaa, suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää pedagogiikkaa yhdessä kasvattaja-

tiimin kanssa  

 Tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet  

 Toimii tietoisesti ja tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä kasvatuskump-

panuus - periaatteen mukaisesti 

 Arvostaa lasta, lapsen aloitteita ja lapsen leikkiä  

 Arvostaa lapsen ja lapsen vanhempien kokemuksia sekä työtovereiden kokemusta, 

koulutusta ja ammattitaitoa 

 Pyrkii jatkuvasti kehittämään ammatillista osaamistaan ja kunnioittamaan omaa ko-

kemustaan 

 Sitoutuu työhönsä, reagoi lapsen tunteisiin ja tarpeisiin 

 Luo hyvää ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuutta 

 Vaalii ystävyyssuhteiden sekä hoito- ja kasvatussuhteiden jatkuvuutta 

 Kannustaa lasta omatoimisuuteen, niin että lapsi voi kokea iloa oppimisestaan ja 

osaamisestaan sekä saa tukea tarvitessaan 

 Havainnoi tietoisesti lapsen toimintaa ja dokumentoi siitä 

 Opettaa lasta hyväksymään itsensä ja toiset omana itsenään 

 Välittää lapselle aikaisempien sukupolvien kokemuksia ja mielipiteitä sekä kulttuuri-

perintöä 

 Keskustelee lapsen ja vanhempien kanssa lapsen arjesta – ilon ja huolen hetkistä 
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3.5 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 

 

Lapsen kielellinen kehitys alkaa jo paljon ennen ensimmäisen sanan ilmaantumista. 

Kielellisen kehityksen edellytyksenä on vuorovaikutus. Aikuisen käyttämäkieli vaikuttaa 

lapsiin kaikissa tilanteissa. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee aikuista 

auttamaan ympäristön tulkitsemisessa. Kielen avulla lapsi saa ja hankkii tietoa ympäristös-

tään. Kieli on myös sosiaalisen vuorovaikutuksen, ajatusten ja tunteiden viestintäväline 

sekä väline toiminnan suunnitteluun ja ongelmien ratkaisuun.  

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kielellisten valmiuksien kehittymistä niin, 

että lapsella on halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan sekä olla 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Aikuinen toimii kielellisenä mallina lapselle. Hän 

rohkaisee lasta havainnoimaan, kuuntelemaan, ymmärtämään ja tuottamaan puhetta mo-

nipuolisesti sekä herättää kiinnostuksen puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Kieli on perusta 

lapsen ajattelulle ja tunne-elämän tasapainoiselle kehitykselle. Kielenkehityksen tukena ja 

apuna käytetään kuvia ja tukiviittomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riimit, lorut ja 

runot 

 

toistaminen ja 

jäljitteleminen 

 

sadut, sadutus ja 

näytelmät 

 

pelit leikit ja 

laulut 

 

äänteillä ja sa-

noilla leikittely 

 

 

nimeäminen ja 

luokittelu 

 

 

arjen toiminnan 

sanoittaminen 

 

keskustelu, 

kertominen ja 

kuunteleminen 

Mielikuvituk-

sen, puheen ja 

sanavaraston 

kehittymistä 

edistävät: 
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Äidinkielellä on tärkeä kulttuuritehtävä ja se vahvistaa lapsen identiteettiä sekä antaa juu-

ret suomalaiseksi kasvamiseen. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan ja kunnioitetaan 

myös maahanmuuttajien omaa kieltä ja kulttuuria sekä luodaan näin pohjaa erilaisuuden 

hyväksymiselle ja suvaitsevaisuudelle. (Laine, Kaarina ja Tähtinen, Juhani: Oppimisen oh-

jaaminen Esi- ja alkuopetuksessa.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -vuotiaan pojan kuvaama 
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4 LAPSEN OPPIMISEN JA ONNISTUMISEN ILO ARJESSA     
  

Tässä luvussa käsitellään lapselle ominaisia tapoja toimia ja jäsentää maailman kuvaansa 

ja ajattelua. Niitä ovat leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen sekä asioiden ih-

mettely ja tutkiminen. Lapsen kokonaisvaltainen kehittyminen ja oppiminen sisältyvät näi-

hin kaikkiin osa-alueisiin. Kun lapsi saa toimia hänelle luontevalla tavalla, hänen hyvinvoin-

tinsa paranee ja käsitys itsestä saa vahvistusta. Tällöin lapsi voi myös kokea aitoa osalli-

suutta ryhmässä ja toiminnassa. Kasvattajat saavat tietoa lasten ajatusmaailmasta kes-

kustelemalla lasten kanssa ja havainnoimalla heidän toimintaa. Näin lasten ominaiset tavat 

toimia voidaan ottaa huomioon suunnittelussa ja toiminnassa. (vasu, 2007) 

 

4.1. Leikin ilo 

                         

Leikki on lapsen elämän pääsisältö. Lapsi oppii leikin kautta. Leikkimällä lapsi tutkii, kokei-

lee ja jäsentää maailmankuvaansa. Lapsi oppii uusia asioita kuvittelemalla, kokeilemalla ja 

toimimalla. Leikki on lapsen luonnollinen tapa ilmaista itseään. Lapsi on aktiivinen ja toi-

mintahakuinen. Lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymiselle on tärkeää kokemukset 

siitä, minkä hän itse tekee tai on tehnyt. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ongelman 
ratkaisu-

kykyä 

 
Kielellisiä 

taitoja 

 
Vuorovai-

kutustaitoja 

 
Ryhmässä  
toimimista 

 
Ajattelun ja 

muistin 
kehitystä 

 
Loogista 

päättelyky-
kyä 

 

Leikki     

edistää: 
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Kasvattaja ja leikki 

 

Kasvattajan on hyvä tunnistaa lasten leikkitarpeet ja luoda edellytykset leikkien itsenäiselle 

ja omaehtoiselle kehittymiselle. Kasvattajan tulee havainnoida lasten leikkiä ja ohjata sitä 

tilanteiden mukaan. Kasvattajat antavat leikkiville lapsille vapautta, mutta onnistunut leikki 

vaatii usein myös suoraa ja epäsuoraa ohjausta. Ohjauksen tarkoituksena on auttaa lasta 

saavuttamaan leikkipyrkimyksensä. Kasvattajan tehtävänä on auttaa lasta toteuttamaan 

omia leikki-ideoitaan antamalla välineitä ja tiloja sekä mahdollistamalla leikin pitkäkestoi-

suus.  

 

Leikkiympäristö 

 

Leikkiympäristön tietoinen luominen, ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen ovat olennainen 

osa varhaiskasvatusta. Toimintaa suunnitellaan ja ympäristöä muokataan yhdessä lasten 

kanssa. Leikkiympäristössä huomioidaan lapsen kiinnostuksen aiheet, lapsen kehitystaso 

sekä leikin olemus. Leikkiympäristö on rakennettava niin, että se houkuttelee erilaisia lap-

sia monenlaiseen leikkiin. Erilaisia materiaaleja tulee olla riittävästi ja niiden sijoittelun tu-

lee mahdollistaa luonteva leikin käynnistyminen, eteneminen ja jatkuminen.  
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Leikin kaksitoista ominaispiirrettä: 

 

1. Lapset käyttävät leikissä todellisesta elämästä saamiaan kokemuksia. 

2. He luovat omia sääntöjään leikin edetessä ja hallitsevat sitä. 

3. Lapset tekevät leikkivälineitä ja esittävät asioita. Leikki on prosessi. Se virtaa, mutta 

kun se loppuu ja katoaa, mitään varsinaista tuotosta ei jää jäljelle. 

4. Lapset päättävät leikkiä itse. Heitä ei voi pakottaa leikkimään. 

5. He harjoittelevat roolileikeissä tulevaisuutta varten. 

6. Lapset kuvittelevat ja esittävät erilaisia tapahtumia ja rooleja leikkiessään. 

7. Joskus lapset leikkivät yksin 

8. Lapset ja aikuiset voivat leikkiä yhdessä kaveruksina, yhteistyössä pareina ja ryh-

missä. 

9. Jokaisella leikkijällä on oma suunnitelmansa leikille, vaikkei sitä aina tiedosteta. 

10. Lapsi voi leikkiä niin keskittyneesti, että hänen huomiotaan on vaikea kääntää pois 

leikin flow-tilasta, jossa tapahtuu syväoppimista. Lapsi uppoutuu leikissä oppimi-

seensa. 

11. Lapset harjoittavat leikeissä uusimpia oppejaan, taitojaan ja valmiuksiaan. He näyt-

tävät nauttivan taidoistaan ja tiedoistaan. 

12. Leikissä yhdistyvät lasten ajatukset ja tunteet. Suhteet perheeseen, ystäviin ja yh-

teisöön saavat selityksen. Kun leikki on koordinoitua, se virtaa esteettä ja vaimen-

tumatta. 

         (Leikin aika, Lastentarhanopettaja-liiton julkaisu ) 
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4.2. Liikkumisen ilo 

 

Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikkuessaan 

lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta. Liikunnallisen elämäntavan 

kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Liikkuminen on luonnollinen tapa tutustua it-

seensä, toisiin ihmisiin sekä ympäristöön. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hal-

linnasta luo pohjaa terveelle itsetunnolle (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet). Lasten 

normaali motorinen kehittyminen vaatii päivittäisiä mahdollisuuksia harjoitella liikkumista. 

Motoriset taidot kehittyvät, kun lapsi saa riittävästi kokeilla ja opetella uusia taitoja sekä 

toistaa aikaisemmin oppimiaan taitoja useissa erilaisissa ympäristöissä erilaisten välinei-

den kanssa (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset). 

 

Lapsi oppii motorisia taitoja oman aktiivisen toiminnan kautta. Lapsi liikkuu omista lähtö-

kohdistaan käsin, monipuolisesti, omien edellytyksiensä mukaan toistaminen on kaiken 

motorisen oppimisen perusta. Lapsen riittävän päivittäisen liikunnan toteutumiseksi päivä-

hoidon henkilökunnan ja vanhempien yhteistyö on tärkeää. Riittävä lepo ja terveellinen 

ravinto ovat liikunnan perusedellytyksiä. 
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Liikuntaympäristö 

 

Muhoksella hyödynnämme lähiliikuntapaikkoja: uimahalli, kentät, puistot, oman yksikön 

piha-alue, kävelyreitit ja liikuntasalit. Luonto ja lähiympäristö sekä liikuntapaikat innostavat 

lasta. Vuodenaikojen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään kuten retkeilyä, liikkuminen 

ulkona, hiihto, luistelu, mäenlasku. Päivittäiseen ulkoiluun pyritään tuomaan liikuntaa kai-

kille lapsille ja kiinnittämään huomiota lasten riittävään liikkumiseen.  

 

Kasvattajan tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan virittävä ympäristö, poistaa liikkumiseen 

liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista lapsen toiminta ympäristössä.  

Kasvattajan toiminnassa ja arjen valinnoissa on tärkeää että lapselle annetaan mahdolli-

suus päivittäiseen liikkumiseen. On tärkeää hyödyntää rinnakkain erilaisia opetustyylejä 

niin että jokaisen lapsen motorista liikkumista havainnoidaan säännöllisesti. Motorisen ak-

tiivisuuden yhdistäminen toimintaan ja opetukseen lisää lapsen oppimisen mahdollisuuk-

sia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Kannustaa kaik-

kia lapsia liik-

kumaan moni-

puolisesti 

 

Huolehtii lii-

kuntavälineiden 

helposta saata-

vuudesta 

 

Ohjaa lasta roh-

kaisevalla taval-

la, ei virheitä 

korjaten 

 

Antaa lapselle 

mahdollisuus itse 

liikkua tavallisis-

sa arkiaskareissa 

ja -ympyröissä 

 

 

Antaa lapselle 

riittävästi huo-

miota ja positii-

vista palautetta 

 

Toimii yhteis-

työssä kodin 

kanssa, kasva-

tuskumppanina 

 

 

Kasvattajan 

tehtävä: 
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4.3. Taiteellisen kokemisen ja ilmaisun ilo 

 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsi voi tutustua taiteen eri alueisiin ja valita itselleen mieluisia asi-

oita. Tavoitteena on, että lapsi saa mahdollisuuden kokea luovuutta, onnistumisen nautin-

toa ja käsitellä tunteita. Varhaiskasvatusympäristön ja kasvattajan tulee mahdollistaa lap-

selle kokemuksia taiteen eri osa-alueilta:   

 draama 

 musiikki 

 mediakasvatus 

 kuvataide 

 liikunta ja tanssi 

 kädentaidot 

 kirjallisuus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadut positiiviset kokemukset vahvistavat lapsen identiteettiä ja vaikuttavat lapsen myö-

hempiin taidemieltymyksiin ja -valintoihin. Ne antavat iloa, mielihyvää ja elämyksiä sekä 

kehittävät lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 

 



 

18 

 

Kasvatusympäristössä on: 

 mahdollisuus kokea erilaisia elämyksiä kaikilla aisteilla 

 tilaa ja aikaa tutkia erilaisia materiaaleja, ideoita ja käsitteitä 

 tavoitteena tarjota viihtyisä ja silmää miellyttävä ympäristö 

 mahdollisuus osallistua taidenäyttelyihin, teattereihin ja konsertteihin, jotka rikastut-

tavat arkea 

 

Kasvattajan tehtävä: 

 järjestää tilat ja välineet  

 opettaa välineiden, materiaalien ja menetelmien käyttöä 

 tukee lasta pääsemään tavoitteisiinsa 

 lasten tuotosten esille laittaminen ja dokumentointi  

 arvostaa ja tukee lapsen taiteellista ilmaisua ja innostuu itse  

 luo yhdessä lasten kanssa erilaisia tilanteita ja tapahtumia, joissa lapset voivat tuo-

da esille taiteellisia tuotoksia, sekä esittää erilaisia esityksiä 

 

 

Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä Muhoksen kunnan kulttuuritoimen kanssa.  

Lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua taidenäyttelyihin, teattereihin, konsertteihin ja 

käydä kirjastossa tai kirjastoautossa. 



 

19 

 

4.4. Tutkimisen ilo 

 

Tutkiva ihmettely on lapselle luontaista. Tutkiessaan hän tyydyttää 

uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympäröivään maailmaan ja yh-

teisöön. Lapsen tulee saada kokea, että hänen ihmettelynsä, kysy-

myksensä ja toimintansa on merkityksellistä. Tällöin tutkimisen halu 

ja ilo vahvistuvat. Innoittajina toimivat lapsen aiemmat kokemukset 

sekä vuorovaikutus muiden lasten ja aikuisten sekä lähiympäristön 

kanssa.  

 

Lapsen tulee saada monipuolisia, hänen omaa mielenkiintoaan ylläpitäviä kokemuksia 

sekä aikaa ihmetellä yhdessä; yrittää, erehtyä ja oivaltaa. Kasvattajat ohjaavat ja kannus-

tavat lasta kokeilemaan ja etsimään selityksiä kysymyksiin. Aikuinen toimii mallina kysy-

myksineen ja ihmettelyineen kannustaen lapsen omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja 

mielikuvitusta.  

 

 

 

 

 

                                            

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innostava 
oppimisym-

päristö 

 

 

  Avoimuus 

 

Kasvattajan 
myönteinen 
asenne ja 
toiminta 

 

Keskustelut 
ja dokumen-

tointi 

 

 

Leikinomai-
suus 

 

 

Elämykselli-
syys 

 

Tutkimiseen 

innostavia 

tekijöitä: 
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5 IHME JA KUMMA – SISÄLLÖLLISET SUUNTAUTUMISET 

 

5.1. Matemaattinen suuntautuminen 

 

Matemaattiset taidot kehittyvät päivittäisissä tilanteissa. Lapsella tulee olla mahdollisuus 

kokeilla, yrittää, erehtyä, onnistua ja oivaltaa rohkaisevassa ilmapiirissä. Hänen tulee saa-

da aikaa ajatella ja pohtia. Matemaattisten taitojen oppiminen edellyttää myös, että kasvat-

tajat käyttävät matemaattista sanastoa ja käsitteitä sekä sanoittavat lapsen leikkiä. Lapsi 

vertaa, päättelee ja laskee arkielämän tilanteissa leikinomaisesti konkreettisten, tuttujen ja 

häntä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla.  

 

Leikki- ja liikuntatilanteet sekä sisällä että ulkona ovat hyviä tilaisuuksia kehittää mate-

maattisia valmiuksia. Lapset voivat leikin keinoin harjoitella mm. lukumäärän käyttöä, jär-

jestystä ja mittausta. Lapsen tulee saada tutustua matemaattisten käsitteiden maailmaan 

niin, että hän kokee matematiikan hauskana ja innostavana, haastavana ja mielekkäänä 

sekä merkityksellisenä. Lapsi oppii ja omaksuu matematiikan sisältöjä oman aktiivisen ja 

monipuolisen toiminnan tuloksena. Matemaattisia valmiuksia voidaan kehittää myös askar-

telun, rakentelun, muovailun, kertomusten, laulujen ja lorujen avulla. On tärkeää, että esi-

tettävät asiat havainnollistetaan. Varsinkin lasten käytössä olevat leikkivälineet ovat hyviä 

havaintomateriaaleja. Oppimistilanteiden tulee olla mahdollisimman toiminnallisia.  
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5.2. Luonnontieteellinen suuntautuminen 

 

Luonto- ja ympäristökasvatus sekä kestävän kehityksen kasvatus kuuluvat luonnontieteel-

lisen sisältöalueeseen. Ympäristökasvatuksessa rakentuu lapsen tietoisuus itsestä suh-

teessa muihin ja ympäristöön. Lapsen valmiudet ymmärtää terveiden elämäntapojen ja 

turvallisuuden merkitys harjaantuu luonnollisissa arkipäivän tilanteissa. Vähitellen lapsi 

oppii ottamaan vastuuta omasta ja toisten sekä ympäristön hyvinvoinnista. Kasvattajan 

tehtävänä on tukea ja kannustaa lasta havainnoimaan, ihmettelemään, tutkimaan ja kokei-

lemaan.  Lapsi on luonnostaan kiinnostunut kaikesta ympärillään olevasta. Ympäristökas-

vatuksen lähtökohtana ovat lapsen uteliaisuus, aiemmat kokemukset ja monimuotoinen 

elinympäristö. Myönteiset kokemukset, elämykset ja luontoretket edistävät hyvän luon-

tosuhteen rakentumista ja opettavat kestävän kehityksen periaatteita. Luonnossa liikkues-

saan lapsella on myös mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja rauhaa.  

 

Kestävään kehitykseen kuuluu kierrättäminen, luonnon ja muun ympäristön kunnioittami-

nen, energian ja veden säästäminen. Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelli-

set, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupol-

ville sekä turvata ympäristön kantokyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien kirjon 

säilyminen. Toiminnassa lasten kanssa keskeisessä osassa ovat elämyksellisyys, koke-

muksellisuus ja lapsen rooli aktiivisena toimijana. Kestävän kehityksen tavoitteena on saa-

da lapset ymmärtämään olevansa osa luontoa ja että heillä on mahdollisuus itse vaikuttaa 

ja suojella ympäristöä.  
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5.3. Historiallinen ja yhteiskunnallinen suuntautuminen 

       

Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa rakennetaan kuvaa menneisyydestä ja nykyisyydes-

tä sekä kasvatetaan juuret tulevaisuuteen.  Omaan lähiympäristöön ja sen historiaan ja 

kulttuuriin voidaan tutustua retkien, tarinoiden ja taiteen keinoin. Tärkeitä perinteiden välit-

täjiä ovat suullinen perimätieto, kuten tarinat, leikit, lorut ja laulut. Perinneruoat ja juhlien 

viettotavat kertovat lapsille menneiden sukupolvien elämästä. Juhlapyhät huomioidaan 

varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa. Lasten kanssa tutustutaan suomalaisiin 

kansanperinteisiin sekä edistetään niiden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Perheiden omiin 

tapoihin ja perinteisiin sekä erilaisiin kulttuureihin tutustuminen lisää suvaitsevaisuutta ja 

laajentaa maailmankuvaa. 

 

Oman kotiseudun historian ja kulttuurin tuntemus lisää kotiseutuylpeyttä ja halua pitää 

huolta omasta ympäristöstä. Lähiympäristöön ja sen historiaan voidaan varhaiskasvatuk-

sessa tutustua erilaisten projektien ja retkien avulla. Muhoksella hallitsevia piirteitä ovat 

maatalouskulttuuri ja Oulujoki voimalaitoksineen. Paikallishistoriasta kertovia tutustumis-

kohteita ovat myös kotiseutumuseo, kirkot ja Toppeliuksen muistomerkki. Tämän päivän 

kulttuuria voidaan nähdä esimerkiksi Taidegalleria Jurvakaisella, Koivu ja tähti – kulttuuri-

keskuksessa sekä eri alojen taiteilijoiden ja käsityöläisten pajoilla ja myymälöissä. Muhos 

kuuluu Rokuan Geoparkiin, joka tarjoaa varhaiskasvattajille tietoa ja tukea lähiympäristön 

ainutlaatuisuudesta ja hyödyntämisestä. 
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5.4. Esteettinen suuntautuminen  

           
Esteettinen suuntautuminen käsittää kauneuteen, harmoniaan, melodiaan, rytmiin, 

tyyliin, jännitykseen ja iloon sekä niiden vastakohtiin liittyviä aistimuksia, tuntemuk-

sia ja kokemuksia. Esteettisyys koetaan havaitsemalla, kuuntelemalla, tuntemalla 

sekä luovuuden ja kuvittelun kautta. Varhaiskasvatuksessa ohjataan ja kannuste-

taan lasta löytämään ja näkemään kauneutta ympärillään sekä huolehtimaan ympä-

ristön siisteydestä. 

 

Kasvattajan pysähtyminen lapsen ihmettelyn äärelle vahvistaa lapsen itsetuntoa ja 

kauneudentajua. Varhaiskasvatusympäristön viihtyisyys luo edellytyksiä kauneuden 

kokemiseen. Lasten töiden arvostava esille laitto antaa lapselle kokemuksen siitä, 

että myös lapsi itse voi luoda jotain kaunista ja merkittävää sekä oppii arvostamaan 

toisten näkemyksiä ja asenteita.  

 

Esteettiseen suuntautumiseen sisältyvät juhlat, näytelmät, esitykset, kirjat ja mu-

siikki. Lasten luovuus ja itsensä ilmaisu kuten piirtäminen, maalaaminen, askarte-

leminen sekä lasten tuotokset, omat taidenäyttelyt ja esitykset kuuluvat olennaisena 

osana esteettiseen suuntautumiseen.  

 

 

 

 



 

24 

 

5.5. Eettinen suuntautuminen 

 

Eettisen kasvatuksen perustana on aikuisen suhtautuminen lapseen ja muihin aikuisiin. 

Eettisyys ilmenee jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Huolehtimalla lapsen tarpeista ja 

välittämällä lapsesta kasvattajat luovat lapselle perusturvallisuuden tunteen. Lapsi harjoit-

telee hyviä käytöstapoja ja ristiriitojen ratkaisua myönteisin keinoin. Näiden asioiden käsit-

teleminen vahvistaa lapsen itsetunnon kehittymistä ja luottamusta toisiin ihmisiin. Se aut-

taa myös ymmärtämään ja kunnioittamaan omia ja toisten tunteita. Aikuinen on aina omal-

la käytöksellään esimerkkinä lapselle.  

 

Varhaiskasvatuksessa pohditaan mikä on oikein ja väärin, totta tai valhetta sekä hyvää tai 

pahaa. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan vastuun ottamista sekä pohditaan tasa-

arvoisuuteen liittyviä asioita. Lapset saattavat kokea joskus pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyt-

tä. Erilaisia tunteita käsitellään niin, että lapset voivat kokea olonsa turvalliseksi. Työväli-

neinä käytetään esimerkiksi satuja, leikkejä, tunnekasvatusta ja esityksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 6 –vuotiaan tytön kuvaama. 
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5.6. Uskonnollis- katsomuksellinen suuntautuminen 

 

Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan jokaisen perheen vakaumusta. Lapsen henkilökoh-

taista varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä sovitaan vanhempien kanssa lapsen us-

konnollis- katsomuksellisen kasvatuksen sisällöstä. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan 

kirkkovuoden tärkeimmät juhlapyhät. Yhteistyömuotona evankelisluterilaisen seurakunnan 

kanssa voivat olla kirkkohetket ja pikkukirkko, joihin lapsi osallistuu vanhempien suostu-

muksella. 

 

Lasten kanssa pohditaan niitä asioita, jotka ihmetyttävät ja kiinnostavat heitä. Kasvattajan 

tulee ohjata lapsia erilaisuuden hyväksymiseen.  
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6 KASVATUSKUMPPANUUS VARHAISKASVATUKSESSA 
 

 

 

Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja kasvatus-

henkilöstön yhdessä toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.  

Tämä perustuu keskinäiseen luottamukseen, tasavertaisuuteen ja toistensa kunnioittami-

seen.  Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heillä on ensisijainen kasvatusoikeus ja 

-vastuu, kasvatushenkilöstöllä puolestaan koulutuksen antama ammatillinen tieto ja osaa-

minen.   

 

 

6.1. Yhteistyön lähtökohdat 

 

Kasvatuskumppanuuden lähtökohta on lapsen tarpeet ja hyvinvointi.  Tavoitteena on lap-

sen kasvun tukeminen ja mahdollisen tuen tarpeen havaitseminen sekä yhteisen toimin-

tamallin luominen lapsen tukemiseksi.  Lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen ohjaa 

varhaiskasvatustoimintaa.   

 

Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yh-

teistyön luomisesta. Kasvatuskumppanuuteen liittyvistä arvoista, näkemyksistä ja vastuista 

keskustellaan vanhempien kanssa. 

 

Yhteistyön toimintamalleja ovat: 

 lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen (vasu) 

 päivittäiset keskustelut lapsen päivästä  

 mahdollisuus käydä kasvatuskeskusteluja 

 vanhempainillat  

 erilaiset tapahtumat ja retket 

 molemminpuolinen tiedonkulku  
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6.2. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen arviointi 

 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan hoitosuhteen alussa jokaiselle päi-

vähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelman tavoitteena 

on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemyksen huomioon ottaminen. Sen avulla 

varhaiskasvatuksen henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja lapsen tarpeet tiedostaen.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tar-

peet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnonkohteet, vahvuudet sekä lapsen yksi-

löllinen tuen ja ohjauksen tarve. Vasu-keskustelussa vanhempien kanssa kiinnitetään eri-

tyistä huomiota lapsen kehitystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. Lapsen hyvinvointiin liitty-

vät huolen aiheet ja ongelmat tuodaan esille mahdollisimman konkreettisina ja niihin hae-

taan ratkaisua vanhempien kanssa.   

 

Varhaiskasvatushenkilöstön tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä jatkuvasti ja tietoi-

sesti sekä ottaa havainnointitieto huomioon toiminnan suunnittelussa. Lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä varhaiskasva-

tushenkilöstön kesken että vanhempien kanssa. Henkilöstö huolehtii siitä, että lapsen var-

haiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetussuunnitelma muodostavat toimivan kokonai-

suuden. 
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6.3 Kysely vanhemmille kasvatuskumppanuudesta   

 

Vanhemmille järjestettiin kysely varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydessä  

v. 2014 liittyen erityisesti kasvatuskumppanuuteen varhaiskasvatuksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Miten kasvatuskumppanuuden tulisi näkyä varhaiskasvatuksessa ja mitkä seikat 
vaikuttavat sen sujuvuuteen? Millaista tukea vanhempana toivot lapsesi kasvatusta 
koskevissa asioissa päivähoitopaikan henkilökunnalta? 
 
”Avointa yhteistyötä kodin ja päiväkodin välillä”   

         ”Yhteiset tavoitteet kodin ja päivähoidon välillä”  
 

 ”Lapsen asioista voidaan keskustella avoimesti vaikka joka päivä, myös vaikeat asiat”   
 
”Lapsen etujen, hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta tärkeiden asioiden hoitamista ja tukemista”  
    
 ”Keskustelu ja kuuntelutaito”    ”Henkilöstön ammattitaito”      
 
 ”Henkilökunta puuttuu mahdolliseen kiusaamiseen”       ”Wilma”         ”Yksilöllistä huomiointia”   
 
 
”Positiivinen suhtautuminen lapseen”         ”Hyvä ja helppo yhteydenpito”     

 
”Asioista tiedotetaan ja keskustellaan” 

 
”Vanhempien toiveet otetaan huomioon”    ”Lasten kuulumisten vaihto”   

 
 

Millä tavalla haluaisitte osallistua lapsenne päivähoitopaikan suunnitteluun ja sen 
kehittämiseen? Kehittämisehdotukset? 

 
 

”Vanhempainillat”           ”Kyselyillä”        ”Tiedotus etu- ja jälkikäteen mitä hoidossa tapahtuu”  
 
         ”Erikseen järjestettävät keskusteluhetket”           ”Vanhempaintoimikunta”  
 
 ”Työskentelyä pienryhmissä esimerkiksi vanhempainillassa”         ”Viikoittainen informointi kotiin”   
 
       ”Mielipide kyselyt”           ”Jutteluhetkiä”                    ”Teemapäiviä”   
                                  
                 ”Sähköpostin ja Wilman käyttö tiedottamisessa miten viikko on mennyt”  
 
    ”Wilma käyttöön muillekin kuin eskareille”            ”Enemmän yhteisiä tapahtumia”     
 
 ”Avoimet ovet-tapahtuma”       ”Yhteistyötä koulujen kanssa enemmän, esimerkiksi eskareille” 
 
 ”Perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteisiä juttuja enemmän”            ”Yhteisiä perhetapahtumia”  
 
                       ”Tiedonkulku esimerkiksi sähköpostilla” 
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7 VARHAISERITYISKASVATUS 
 

Muhoksen kunnassa erityinen tuki järjestetään yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhtey-

dessä lapsen toimiessa ryhmän jäsenenä. Varhaiserityiskasvatuksella tarkoitetaan var-

haiskasvatuksen sisällä olevaa palvelujärjestelmää ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan yk-

silöllisen tuen tarjoaminen kaikille varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille. Se sisältää 

kolme tasoa: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Muhoksen kunnassa on yksi kier-

tävä erityislastentarhanopettaja, joka on jokaisen päivähoitoryhmän kasvatustiimin jäsen ja 

työskentelee kaikilla tuen tasoilla. Kiertävä erityislastentarhanopettaja kiertää päivähoi-

toyksiköissä säännöllisesti ja osallistuu toiminnan arviointiin ja suunnitteluun sekä mahdol-

lisuuksien mukaan myös toimintaan lasten kanssa. Muhoksen kunnan varhaiserityiskasva-

tuksessa noudatetaan inkluusio-periaatetta, jonka mukaan lapsen tarvitsemat palvelut jär-

jestetään ensisijaisesti lapsen lähiympäristössä. Varhaiserityiskasvatuksessa saatavan 

tuen onnistuminen edellyttää joustavia ratkaisuja ja moniammatillista suunnittelua tukea 

tarvitsevien lasten yksilöllisten tarpeiden pohjalta.  

KOLMIPORTAISEN TUEN TASON MÄÄRITTELEMINEN 

Tuen kolmiportaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että lapsi saa tarvitsemansa tuki-

muodot mahdollisimman oikea-aikaisesti, joustavasti ja riittävässä laajuudessaan.  

 
 

 
  
       
 
  
  
 

 
  

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
                                  
        VARHAISKASVATUKSEN LAADUKAS PERUSTA 

Erityinen 
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Kelto 
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Yleinen tuki 

Kelto 

Pienryhmätoiminta 
kaikilla tasoilla 

 

Moniammatillinen 
yhteistyö lapsen 
tukitoimien suun-
nittelussa  
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Kun vanhemmilla tai varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tai lapsen kanssa työskentelevällä 

terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijällä on herännyt huoli lapsen kehityksestä: leikkitai-

doista, kaverisuhteista, käyttäytymisestä, keskittymisestä, puheenkehityksestä, motoriikas-

ta ym. tiedollisista ja taidollisista valmiuksista, lähdetään yhdessä miettimään keinoja lap-

sen kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Lapsi voi tarvita tukea myös silloin, kun hänen kas-

vuympäristössään tapahtuu sellaisia muutoksia jotka voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen 

tai oppimisvalmiuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi perhettä tai lasta kohdannut kriisi, kuten 

onnettomuus, läheisen kuolema, sairaus tai vanhempien ero. Tuki tulee aloittaa heti kun 

tuen tarve on havaittu. 

 

Yleistä tukea annetaan kun lapsi tarvitsee hieman enemmän yksilöllistä tukea. Tuen tarve 

huomioidaan lapsen toiminta- ja kasvuympäristössä. Tehostettua tukea annetaan kun lapsi 

tarvitsee vielä joustavampaa ja yksilöllisempää tukea. Erityiseen tukeen siirrytään silloin, 

kun tehostetun tuen menetelmät eivät riitä tai tuen tarve osoittautuu pitkäkestoiseksi ja 

intensiiviseksi. Lapsella voi myös olla jo päivähoitoon tai esiopetukseen tullessaan asian-

tuntijan lausunto tuen tarpeesta. Mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet ennaltaeh-

käisevät ongelmien lisääntymistä ja auttavat lasta selviytymään paremmin tulevaisuudes-

sakin. Kaikkia tukimuotoja toteutetaan varhaiskasvatuksen arjessa. Paljon yksilöllistä tu-

kea tarvitsevan lapsen/lasten ryhmään voidaan tarvittaessa sijoittaa avustaja.  

 

 

Varhaiskasvatuksen tukitoimia ovat: 

 toimenpiteet kasvatustoiminnassa lapsen kasvuympäristössä kotona ja varhais-

kasvatuksessa  

 keskustelut vanhempien kanssa  

 leikkivälineiden, opetusmateriaalin ja apuvälineiden tarkoituksenmukainen käyttö 

 päiväjärjestyksen ja toiminnan selkiyttäminen 

 pienryhmätoiminta lapsiryhmän sisällä 

 vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteinen sopimus mahdollisista jatko-

toimista 

 nivelvaiheiden tiedonsiirto 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (lapsen vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimis-

suunnitelmaan kirjataan vanhempien kanssa tehdyt sopimukset hoidosta, kasvatuksesta ja 

opetuksesta sekä arvioidaan lapsen tarvitseman tuen taso. Lapselle laaditaan varhaiskas-

vatussuunnitelman yhteydessä tehostetun tuen tavoitesivut tai varhaiskasvatuksen Hojks 

(Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), jotka täyttävät päivähoi-

tolain edellyttämän kuntoutussuunnitelman edellytykset. Esiopetuksessa olevalle lapselle 

järjestetään tarvittavat tukitoimet kunnan esiopetussuunnitelman edellyttämän kolmiportai-

sen tuen mukaisesti. Tukea tarvitsevan lapsen suunnitelmien laadinnassa ovat mukana 

lapsen vanhempien lisäksi varhaiskasvattaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä 

tarvittavat lasta kuntouttavat terapeutit tai muut työssään lapsen asioita välittömästi käsit-

televät henkilöt. Vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneita ovat lasten-

neuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit, puheterapeutit, psykologi, kehitysvammahuollon 

avohuollon ohjaaja, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, lastensuojelun sosiaalityöntekijät 

sekä alkuopetuksen opettajat, erityisopetuksen koordinaattori, erityisopettajat ja rehtorit.  

 
 
Tuen järjestämisen periaatteita ovat:   

Varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen puuttuminen 

  

Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan siirtymistä huomaamisesta toimimiseen ja samalla 

erilaisten kasvatuksellisten ja pedagogisten toimintojen tehostumista. Se edellyttää lapsen 

kanssa työskentelevän ammattilaisen kykyä tunnistaa lapsen kehityksen pulmia ja riskite-

kijöitä, sekä valmiuksia ottaa ne puheeksi vanhempien kanssa (kasvatuskumppanuus). 

Ennaltaehkäisyn tavoitteena on estää lasten kehitykseen liittyvien ongelmien vaikeutumis-

ta sekä myöhempiä kehityksen ja hyvinvoinnin negatiivisia seurauksia. Oikea-aikainen 

puuttuminen on sitä, että jo pienillä toimenpiteillä, oikein ajoitettuina, voidaan saada muu-

toksia aikaan. Monet varhaiskasvatuksen kuntouttavista elementeistä ovat lapsen kehitys-

tä yleisesti tukevia ja kaikille lapsille hyödyllisiä. 
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8 VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI 
 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana toiminnan suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämi-

selle. Varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää varhaiskasvatussuunnitelmaa toiminnan 

suunnittelun perustana.  Arviointi on tärkeä osa varhaiskasvatuksen kehittämistä. Arvioin-

nin kautta tarkastellaan ovatko varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut asiat toteutuneet lap-

sen arjessa. Lisäksi arvioinnin avulla määritellään myös miten tavoitteet on saavutettu ja 

tunnistetaan vahvuuksia ja nostetaan esille kehittämiskohteet. 

 

Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu päivähoitohenkilöstön yhteis-

työnä pohjaten valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaa laaditta-

essa on huomioitu varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempien antamat arvot kun-

nan varhaiskasvatustoiminnalle. Varhaiskasvatus on jatkuvaa arviointia, tavoitteiden aset-

tamista ja toteuttamista. Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. 

 

 

 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteita ja toimintatapoja arvioidaan eri tavoin: 
 

 Itsearviointi 

 kasvattajatiimien palaverit ja tiimisopimukset 

 kehityskeskustelut 

 yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat 

 yksikkökohtainen arviointi (vuosisuunnitelma ja suunnittelu- /arviointipalaverit) 

 asiakas- ja henkilöstökyselyt (vuosittain) 
 
 

Henkilöstö vastaa yksikön varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta. Varhaiskasvatus-

suunnitelma on kasvatusyhteisön yhdessä laatima, se on aktiivisessa käytössä ja sen si-

sältö perusteineen on henkilöstön ja vanhempien tiedossa. Yksikkökohtainen varhaiskas-

vatussuunnitelma on konkreettinen ja edustaa yksikkönsä erityispiirteitä ja painotuksia.  

 

Muhoksen varhaiskasvatuksessa kokoontuu varhaiskasvatuksen kehittämistiimi, johon 

osallistuu jokaisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä edustaja. Tiimi käsittelee muun muassa 

vuosittaisen asiakaskyselyn tulokset ja valitsee tulevan toimintakauden painopisteet yh-

dessä muun varhaiskasvatuksen henkilöstön ja varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa. 
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Liite 1. Kyselylomake kasvatuskumppanuus 

 

 

ASIAKASKYSELY VARHAISKASVATUKSEN KASVATUSKUMMPANUUDESTA  /  2014 

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan alla oleviin kysymyksiin 14.03.14 mennessä. 

Vastauksenne antaa arvokasta tietoa kehittäessämme varhaiskasvatuspalveluja. 

 

 

Mitä kasvatuskumppanuus mielestänne on? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Miten kasvatuskumppanuuden tulisi näkyä päivähoidon arjessa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Millaista tukea vanhempana toivot lapsesi kasvatusta koskevissa asioissa päivähoitopaikan henki-
lökunnalta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Mitkä seikat mielestänne vaikuttavat teidän ja päivähoitopaikan välisen yhteistyön sujuvuuteen? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Millä tavalla haluaisitte osallistua lapsenne päivähoitopaikan suunnitteluun ja sen kehittämiseen 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

muita kehittämisehdotuksia / toiveita / odotuksia kasvatuskumppanuuteen / tiedon kulku 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos palautteestanne! 

 

 

 
 
 
 


