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JOHDANTO

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita aloitettiin tekemään
Opetushallituksen työpajoissa syksyllä 2015. Turusta jokaiseen neljään työpajaan osallistui kaksi henkilöä. Näiden työpajojen perusteella pystyttiin jo hyvissä
ajoin ennakoimaan, mitkä asiat painottuvat tulevissa perusteissa. Ennakointia
hyödyntämällä tehtiin apulomake yksiköiden käyttöön Turun varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseksi.

Kuva 1.

Turun varhaiskasvatussuunnitelman prosessi
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Edellisessä kuviossa on punaisella merkitty toteutuneet muutokset hankesuunnitelmaan nähden. Turun suunnitelmaa on työstetty yksikkötasolla siten, että
eri teemoista nousseet yksikkötason keskustelut on kirjattu extranetissä olevalle
OneNote-alustalle, johon on ollut kirjoitusoikeus myös yksityisten palveluntuottajien vastuuhenkilöillä. Määräaikaan mennessä tekstiä syntyi yhteensä 250 sivua.
Huoltajien kanssa teemoja on käsitelty syksyn 2016 vanhempainilloissa sekä
tammikuussa webropol-ohjelmalla tehdyllä kyselyllä. Syksyllä 2016 käytiin myös
alueellista keskustelua mm. pedagogisen dokumentoinnin merkityksestä. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain siten, että se tukee syksyllä 2017 käyttöön
otettavan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista.
Perheet ovat osallistuneet paikallisen suunnitelman laatimiseen edellä mainitulla tavalla, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät asiat kuvataan tarkemmin luvussa
7. Esiopetussuunnitelma toimii varhaiskasvatussuunnitelman jatkumona, ja varhaiskasvatussuunnitelma on linjassa muiden lapsiin liittyvien suunnitelmien
kanssa. Jotkut strategiat (kuten Sivistystoimialan TVT-strategia) koskevat ainoastaan kunnallisia varhaiskasvatusyksiköitä. Tällöin paikallisessa suunnitelmassa on maininta, miten yksityiset palveluntuottajat kuvaavat kyseisen asian
omissa suunnitelmissaan.
Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyy Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto. Liitteet päivitetään tarpeen mukaan eikä niitä tuoda jaoston hyväksyttäväksi.
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1 PAIKALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu suomeksi ja ruotsiksi siten,
että ruotsinkielinen varhaiskasvatussuunnitelma on työstetty ruotsinkielisten varhaiskasvatusyksiköiden toimesta, eli jo suunnitelmaa laadittaessa on pystytty
huomioimaan mahdolliset erilaiset painotukset. Turun varhaiskasvatussuunnitelma koskee koko kaupunkia eikä erillisiä yksikkökohtaisia suunnitelmia laadita.
Yksityisten palveluntuottajien mahdolliset kansalliset yritykset saattavat kuitenkin
edellyttää yksityisiltä palveluntuottajilta myös omien suunnitelmien laatimista tai
kansallisen yrityksen varhaiskasvatussuunnitelman noudattamista. Turun varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi ovat käytössä ryhmäkohtaiset suunnitelmat,
jotka täydentyvät eri projektien pedagogisella dokumentoinnilla ns. kehkeytyvät
opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä Turun varhaiskasvatussuunnitelma julkaistaan www.turku.fi/varhaiskasvatus -sivuilla, mutta siitä tehdään myös painetut versiot. Turun varhaiskasvatussuunnitelman pohjana ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (Opetushallitus 2016) eikä perusteissa olevia asioita ole enää kirjattu paikalliseen suunnitelmaan. Turun varhaiskasvatussuunnitelmassa noudatetaan perusteiden rakennetta.

1.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ensimmäinen kasvatuskeskustelu on alkukeskustelu, jonka jälkeen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa lapsen syntymäpäivän aikoihin sekä aina tarvittaessa.
Tämä toimintamalli jakaa varhaiskasvatuskeskustelut pitkin vuotta, ja näin toimien myös neuvolan yhteistyölomake ”lapsen kehityksen tueksi” on mahdollista
täyttää samalla. Mikäli lapsella on lääkehoidon tarve, lapsen lääkehoitosuunnitelma liitetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Keskustelu lähtee
lapsen tarpeista, ja ilmapiirin tulee olla aito ja vuorovaikutteinen. Lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa on mukana myös lapsi oman ikätasonsa mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään lapsen osallisuutta sekä dokumentoinnin pelisääntöjä.

8

Havainnointi

Vasukeskustelu
vähintään kerran
vuodessa lapsen
syntymäpäivän
aikoihin

• Ryhmän henkilökunta
havainnoi
• Havaintojen jakaminen
ennen
varhaiskasvatuskeskustelua
• Lapsen haastattelu
lapsen ikätaso
huomioiden
• Aloituskeskustelu on
lapsen ensimmäinen
varhaiskasvatuskeskustelu

Kuva 2.

• Lto:n vastuulla, että
toteutuu
• Keskustelun käy
ensisijaisesti lto, mutta
yksikkötasolla sovitaan
ryhmän tilanteen
mukaan, kuka osallistuu
• Perhepäivähoidossa
keskustelun käy
perhepäivähoitaja ja
muussa
varhaiskasvatuksessa
yksikössä määritelty
henkilö, esimies ohjaa
vasuprosessia
• Samalla täytetään myös
neuvolalomake

Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman
toteuttaminen
• Lapsen
vasukeskustelun jälkeen
huoltajan/ huoltajien
kanssa yhdessä lapsen
vasuun sovituista
asioista käsitellään
ryhmän
kasvatusvastuussa
olevien kesken
• Ryhmän
varhaiskasvatussuunnitelmassa
huomioidaan ryhmän
lasten varhaiskasvatussuunnitelmat

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi1

Ennen keskustelua:
- Ryhmän henkilökunta havainnoi lasta ja jakaa havainnot keskenään.
- Huoltajille annetaan etukäteen mietittäväksi asioita, josta on tarkoitus
keskustella (liite 1).
Keskustelu ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen:
- Keskustelun huoltajien kanssa käy pääasiassa ryhmän lastentarhanopettaja; keskustelun voi käydä myös lastenhoitaja, mikä päätetään yksikkötasolla.
- Keskusteluun varataan aikaa 30–45 minuuttia ja sen aikana kirjataan yhdessä huoltajien kanssa sovitut asiat ylös.
- Lapsi osallistuu keskusteluun ikätaso huomioiden.
- Mikäli huoltaja kieltäytyy keskustelusta, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään joka tapauksessa: Se tehdään lapsen itsensä vuoksi, jotta
varhaiskasvatus toteutuu lapsen edun näkökulmasta sekä siksi, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toimii henkilöstön työvälineenä. Mikäli
huoltaja ei osallistu keskusteluun, asia mainitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa.
- Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tavoitteet asetetaan tarkastellen,
mikä tukee varhaiskasvatuksen yleisten tavoitteiden toteutumista kyseisen lapsen osalta, tavoitteita ei aseteta lapselle, vaan kasvattajille ja oppimisympäristölle.

1

Vasukeskustelu = keskustelu huoltajan/ huoltajien, lapsen ja henkilökunnan välillä, keskustelun
pohjalta laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on osa lapseen liittyvistä kirjauksista:
o yhteistyön kirjauksista esimerkkinä neuvolapalaute, lausunto
o tuen kirjauksista esimerkkinä arviot, kuntoutussuunnitelmat
o havaintojen kirjauksista esimerkkinä lapsihavainnointi, lomake lapsen kehityksen tueksi
o toimintatapojen kirjauksista ryhmän suunnitelma, tiimisopimus
o oppimisen kirjauksista esimerkkinä kasvun kansio, pedagoginen
dokumentaatio
- Lomakkeena käytetään Opetushallituksen mallilomaketta.
- Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään vähintään kerran
vuodessa, mutta kirjauksia ja arviointia tehdään pitkin vuotta huoltajien
kanssa keskustellen.
- Keskusteluissa arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa. Arviointi
kohdistuu toimintaan, ei lapseen.
Keskustelun jälkeen:
- Kirjaukset annetaan huoltajalle luettavaksi keskustelun jälkeen, jolloin
hänellä on mahdollisuus vielä tarkentaa tarvittavia kohtia.
- Varhaiskasvatuskeskustelun jälkeen keskustelun käynyt henkilö jakaa
huoltajien kanssa käydyn keskustelun sisällön ja yhdessä sovitut asiat
koko lapsiryhmän henkilöstölle yhteisten toimintamallien toteutumiseksi.
- Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan ja se huomioidaan ryhmän toiminnassa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ei voida yhdistää neuvolalomakkeisiin
siitä syystä, että neuvolalomakkeet keskittyvät lapsen kehityksen arviointiin, kun
taas lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan, mikä varhaiskasvatuksen
tehtävä on lapsen kehityksen tukemiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan vain olennainen ja pedagoginen osuus siitä, mitä varhaiskasvatuksessa on ajateltu tehtäväksi lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.
Tällöin myös arviointi kohdistuu varhaiskasvatuksen henkilöstöön: miten me kasvattajina olemme onnistuneet eikä niin, miten lapsi on edistynyt. Lapsen varhaiskasvatuskeskustelu sisältää aina menneen suunnitelman arvioinnin sekä tulevan
suunnittelun. Tästä syystä edellinen varhaiskasvatussuunnitelma on oltava käytössä uutta tehdessä.
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käytössä tietokonesovellus, johon
lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitus siirtää. Vahvan tunnistautumisen myötä myös huoltajien mahdollisuus lomakkeen täyttöön/ lukemiseen tulee
mahdolliseksi.
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ARKISTOINTI JA TIEDONSIIRTO
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma arkistoidaan arkistosääntöjen mukaisesti
ja alkuperäinen suunnitelma säilytetään siellä, missä se on tehty. Yksityisen palveluntuottajien ohjeistus on annettu erikseen. Lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen
tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen kopio lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta lähetetään uuteen yksikköön. Kopion mukana lähetetään kopio lomakkeesta ’Lapsen tietojen luovuttaminen toiseen varhaiskasvatuspaikkaan’ (liite 2).
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tiedot tallentuvat sähköiseen järjestelmään.
Yksityiset perhepäivähoitajat antavat lapsen varhaiskasvatuksen loppuessa
lasta koskevat varhaiskasvatussuunnitelmat huoltajille. Mikäli on tiedossa, että
lapsi siirtyy toiseen varhaiskasvatuspaikkaan, hoitaja lähettää viimeisen lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman ja huoltajien allekirjoittaman lupalapun yksityisten
palveluntuottajien perhepäivähoidonohjaajalle. Ohjaaja ottaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ja lupalapusta kopion ja lähettää ne uuteen varhaiskasvatuspaikkaan. Alkuperäiset palautetaan huoltajille.

1.2 Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma
Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma on kaksiosainen. Ensimmäinen osa (liite
3) on ns. ryhmäsuunnitelma, jonka täydentäminen tapahtuu toimintakauden
alussa vanhempainillassa yhdessä huoltajien kanssa. Siihen kirjataan ryhmän
ja huoltajien yhteisiä toimintamalleja ja toiminnan arviointia. Toinen osa (liite 4)
palvelee pedagogista dokumentointia (OPH 2016, 37) ja varhaiskasvatuksen sisällön ja toiminnan näkyväksi tekemistä kehkeytyvän opetussuunnitelman2 ajatuksella. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat huomioidaan toiminnassa esimerkiksi siinä, miten pienryhmät on muodostettu. Perhepäivähoidossa ns. ryhmän
toimintatapasuunnitelman asiat keskustellaan huoltajien kanssa lapsikohtaisesti.
Ryhmäsuunnitelma sisältää seuraavat asiat:
- Miten huoltajat on huomioitu suunnitelman laadinnassa
- Millä keinoin lasten osallisuutta tuetaan (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- Miten huoltajien osuutta tuetaan

2

Kehkeytyvä opetussuunnitelma perustuu oppimisprosessiin, jolloin opetuksen sisällöt määritetään oppimiskokonaisuuksien työskentelyn aikana ja ne syntyvät vuorovaikutuksessa lasten
kanssa. Kehkeytyvä opetussuunnitelma voidaan kokonaisuudessaan kirjoittaa vasta kulloisenkin
opetuskokonaisuuden jälkeen dokumentaatioon perustuvana toteutuneena opetussuunnitelmana. (Valkeakoski 2017.)
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Miten ryhmässämme huomioidaan lasten kiinnostusten kohteet ja tuen
tarpeet lasten varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi
Miten toimintaa dokumentoidaan ns. kehkeytyvän opetussuunnitelman
lisäksi
Miten pienryhmätoiminta toteutetaan (ryhmäjaot, suunnittelu, yhteistyö)
Minkälaisia oppimisympäristöjä meidän ryhmämme hyödyntää
Miten oppimisympäristöjä muokataan yhdessä lasten kanssa
Miten lapsi ja perheet kohdataan tuonti- ja hakutilanteissa
Miten erilaiset perheet kohdataan
Miten eri kulttuuriset katsomukset huomioidaan toiminnassa (yhdenvertaisuus ja tasa-arvo)
Yksityiset palveluntuottajat kuvaavat tieto- ja viestintätekniset tavoitteet

1.

3.

2.

4.

8.

6.
5.

Kuva 3.

Kehkeytyvä opetussuunnitelma

7.
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Opetussuunnitelma täytetään kohdittain seuraavasti (numerot viittaavat edellisellä sivulla olevaan kuvaan 3):
Sivuilla oleviin pieniin asiakohtiin kirjoitetaan lyhyesti vain olennainen.
1. Mistä projekti sai alkunsa? (Harris & Katz 2011, LTOL 2017, Kinos 2017)
- Kysymyksessä on yhteinen ihmettely- ja suunnitteluvaihe.
- Aiheen valintaan liittyvä prosessi lasten kanssa on tärkeä. On arvioitava aiheen monipuolisuus ja kiinnostavuus ja mahdollisuus hyödyntää laaja-alaista oppimista sekä integroitavuutta eri oppimisen
alueisiin.
- Aihe voi tulla lapsilta tai ryhmän henkilöstöltä. Tärkeää on kuitenkin
huomioida, että lapset saavat määritellä, mikä aiheessa on erityisen
kiinnostavaa.
- Huoltajien tutustuttaminen aiheeseen.
- Projekti voidaan toteuttaa koko ryhmän projektina tai pelkästään
pienryhmissä. Pienryhmät voivat myös työskennellä saman projektin parissa, ja jokaiselle pienryhmälle voidaan täyttää siinäkin tapauksessa oma kehkeytyvä opetussuunnitelma.
2. Kuvaus toiminnasta
- Kohta kaksi sisältää tutkimis- ja toteutusvaiheen kuvauksen.
- Kuvaus projektin eteenpäin viemisestä (mitä on tehty).
- Työskentelyvaiheen kuvaus sisältää aikuisen toiminnan näkökulmasta aiheen/ teeman syventämisen lasten valmiuksien, aiemman
tiedon, käsitysten ja kiinnostusten jatkuvan peilauksen kautta.
- Opetussuunnitelman lisäksi projektia dokumentoidaan erilaisin ajatuskartoin, valokuvin, haastatteluin jne.
- Dokumentoituun aineistoon palataan lasten kanssa projektin arviointivaiheessa.
3. Laaja-alainen osaaminen
- Laaja-alaisen osaamisen varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet
on kuvattu yksityiskohtaisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sivuilla 22–24 sekä Turun painopisteet tämän asiakirjan luvussa 2.6.
- Projektin edetessä kirjataan, mitkä ja miten laaja-alaisen osaamisen
alueet ovat projektin myötä toteutuneet.
4. Oppimisen alueet
- Miten ja mitkä oppimisen alueet toteutuivat tässä projektissa.
5. Oppimisympäristö
- Missä ympäristöissä projektia toteutettiin tai miten olemassa olevaa
ympäristöä muokattiin projektin edetessä.
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6. Pienryhmätoiminta
-

Miten pienryhmät muodostuivat tai oliko esim. jokaisella pienryhmällä oma osuus projektin toteuttamisesta tai jokaisella pienryhmällä oma projekti.
7. Huoltajien osallisuus
-

Miten huoltajille tiedotettiin projektista ja miten huoltajat otettiin mukaan toteuttamaan projektia (esim. vierailu jonkun lapsen huoltajan
työpaikalle).
8. Projektin arviointi
-

Kerrataan lasten kanssa se, mitä on opittu ja käydään kokemuksia
läpi yhdessä.
Käydään läpi dokumentoitua aineistoa ja arvioidaan tavoitteiden
saavuttamista.
Pohditaan, mitä tiedettiin ennen projektia ja mitä tiedetään projektin
päättyessä.
Kirjataan lasten käsityksiä ja tehdään mahdollisesti uusi ajatuskartta. Aikuisten tehtävänä on tarkastella, miten lapsen ajattelu on
myös laadullisesti kehittynyt.

Opetussuunnitelma on siis projektin edetessä täydentyvä asiakirja. Se voidaan
tallentaa jo projektin alkuvaiheessa ryhmän kotisivuille, jolloin huoltajilla on mahdollisuus seurata projektin etenemistä tai se voidaan lisätä kotisivuille projektin
loppumisen jälkeen täydennettynä projektista otetuilla valokuvilla.
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2 VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen tavoitteena on varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen tavoitteiden lisäksi kuvata, mitä tarkoittaa lapsen hyvinvoinnin
lisääminen turkulaisessa varhaiskasvatuksessa = lapsen hyvä päivä. Hyvinvoinnin perustana on sekä fyysisesti että henkisesti turvallinen varhaiskasvatusympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia. Lapsen kanssa
harjoitellaan tunnetaitoja ja tunteiden käsittelytaitoja. Aikuisen aito läsnäolo ja
sensitiivisyys lapsen tarpeille edesauttavat lapsen tunnetaitojen kehittymistä.
Sekä huoltajat että varhaiskasvatuksen henkilöstö pitävät tärkeinä asioina toisten
huomioimisen sekä erilaisuuden hyväksymisen. Hyvekasvatus 3 ja positiivinen
pedagogiikka4 tukevat lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä.
Oppimistilanteissa huomioidaan lasten erilaiset tavat oppia, jolloin onnistumisen
kokemus mahdollistuu. Toiminnallisuus ja leikki ovat lapselle ominaisia tapoja kokeilla ja onnistua.

2.1 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Turussa
Turussa varhaiskasvatusta annetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä
muussa varhaiskasvatuksessa. Muu varhaiskasvatus sisältää avoimet päiväkodit, leikkipuistot ja kerhot. Palveluntuottajina ovat Turun kaupunki sekä yksityiset
palveluntuottajat. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatusyksikkö
voi muodostua yhdestä tai useammasta päiväkodista tai eri toimintamuodoista.
Varhaiskasvatusyksiköt löytyvät palvelukartasta www.turku.fi/palvelukartta tai
http://www.turku.fi/palvelukartta?keys=&classification%5B%5D=7276&=K%C3%A4yt%C3%A4

3

Hyvekasvatus (Popov 2010) = Lapsen hyvää käytöstä vahvistavien luonteenpiirteiden huomioiminen ja sanoittaminen arjessa. ”Hyveiden kielen käyttäminen” luonteen kasvatuksen kehityksen
tukena. Hyveiden tunnistaminen auttaa rakentamaan aitoa itsetuntoa ja rohkaisee toimimaan hyveiden mukaisesti. Popovin kirjassa ohjataan kehittämään 52 hyvettä (ahkeruus, anteeksiantavaisuus, anteliaisuus, auttamishalukkuus…)
4
Positiivinen pedagogiikka on pedagoginen suuntaus, joka pohjautuu positiivisen psykologian
viitekehykseen. Työskentelyssä kasvattaja tarjoaa ympäristön, työkalut ja läsnäolon joiden avulla
lapsi oppii vahvistamaan omaa hyvinvointiaan. Opetuksen keskiössä on luonteenvahvuuksien ja
myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. (http://positiivinenpedagogiikka.fi/)

15

2.2 Visio
Lapsi kasvaa, kokee ja oppii turvallisessa ja monimuotoisessa oppimisympäristössä yhdessä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa.
Turun varhaiskasvatuksen visio työstettiin työryhmässä, johon osallistuivat päivähoitoyksiköiden johtajat sekä yhteisten palvelujen että kunnallisten palvelujen
johtoryhmä. Vision työstämisessä oli tärkeää huomioida, ettei visioon kirjoitettu
asioita, joihin ei pystytä omalla toiminnalla vaikuttamaan. Vision ajatusta on
avattu tässä varhaiskasvatussuunnitelmassa mm. seuraavissa luvuissa:
lapsen kasvu ja sen tukeminen, luku 5
kokeminen ja oppiminen, luvut 3 ja 4
turvallinen ja monimuotoinen oppimisympäristö, luku 3
yhdessä, luvut 2 ja 3
osaava ja sitoutunut henkilöstö, luku 2

2.3 Lapsen oikeudet
Lapsen oikeuksien sopimus5 velvoittaa valtiota tiedottamaan lasten oikeuksista
sekä lapsille että aikuisille. Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyen Turun kaupunki toteuttaa Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallia.
UNICEFin mallissa kehitetään koko kuntaa: päätöksenteon valmistelua, hallintoa sekä lasten ja perheiden palveluita ja tukea. Kehittäjiä ovat luottamushenkilöt,
valmistelevat viranhaltijat ja lasten ja perheiden parissa toimivat – sekä lapset ja
nuoret itse. Lapsiystävällisessä kunnassa:
- Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
- Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä
omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
- Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria
rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa
lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

5

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa lapsen
oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991.
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2.4 Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydessä kysyttiin huoltajien mielipiteitä seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisia tutustumiskäytäntöjä toivotte lapsellenne hänen aloittaessaan
varhaiskasvatuksessa?
- Minkälainen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa palvelee perhettänne
parhaiten?
- Minkälaiset asiat tukevat mielestänne lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa? Minkälaisia ohjeistuksia toivotte ennen kasvatuskeskustelua?
Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa sekä siirtymisessä varhaiskasvatusmuodosta toiseen tai yksiköstä toiseen on hyvä toteuttaa yhdessä huoltajien
kanssa sopien. Mikäli mahdollista, tutustumiselle varataan riittävästi aikaa. Lapsen mahdollisesti siirtyessä yksikön sisällä ryhmästä toiseen tutustuminen voidaan toteuttaa arjessa esimerkiksi pienryhmiä muodostettaessa siten, että lapsen pienryhmä ei muodostukaan oman ns. kotiryhmän lapsista.

Lapsen aloittaminen
varhaiskasvatuksessa
Lapselle on uusi kokemus ero
huoltajasta/ pääasiallisesta
hoitajasta → sitä pitää
valmistella. Lapsen ja
huoltajien osallisuuden
tukeminen.

ALKUKESKUSTELU Perusta
yhteistyölle. Alkukeskustelun
käynyt työntekijä tiedottaa
lapsiryhmän aikuisia yhdessä
sovituista asioista.Tieto
varhaiskasvatuksen käytännöistä
perheelle ja tieto lapsesta
varhaiskasvatukseen.

Alkukeskustelu kirjataan
lomakkeelle. Alkukeskustelu
on lapsen ensimmäinen
varhaiskasvatuskeskustelu.
Huoltajat ovat lapsensa
asiantuntijoita.

SOPIMUS
VARHAISKASVATUKSESTA
Lapsen varhaiskasvatuksesta
sopiminen (esim.
varhaiskasvatuksesta varattu
aika). Huoltajalla mahdollisuus
tutustua hoitopaikkaan ensin ilman
lasta.

Alkukeskustelu voidaan käydä
perheen kotona tai
varhaiskasvatuspaikassa. Kotona
käydyssä keskustelussa on
tilaisuus tutstua lapsen arkeen
kaikkien perheenjäsenten ollessa
läsnä.

Noin kuukausi
varhaiskasvatuksen
aloittamisen jälkeen aloituksen
onnistumista on mahdollisuus
arvioida
www.turku.fi/varhaiskasvatus

Kuva 4.

Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa – huomioitavia seikkoja
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Tutustumisjakso
Jokaisella lapsella on oikeus
tutustua varhaiskasvatuspaikkaan
etukäteen.

Huoltajan ja perheen rooli: huoltaja
hoitaa oman lapsensa, henkilöstö
toimii normaalisti lapsiryhmän
kanssa. Tutustumisjaksot sovitaan
etukäteen.

Tutustumisjakson pituus sovitaan
yhdessä perheen kanssa ja
huolehditaan siitä, että tutustutaan
päivän eri toimintoihin (aamu- ja
iltapäivä, ruokailu, ulkoilu).

Lapsen katsotaan aloittavan
varhaiskasvatuksessa (maksun
peruste), kun hän jää sinne ilman
huoltajien läsnäoloa.

Kuva 5.

Tutustumisjakson tärkeys lapsen siirtyessä kotoa varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen

2.5 Varhaiskasvatuksen toteutuminen eri toimintamuodoissa
Seuraavissa taulukoissa (1-10) esitetään varhaiskasvatuslain (580/2015) tavoitteet sekä eri varhaiskasvatusmuotojen erityispiirteet.
Taulukko 1. Tavoite 1
Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä,
terveyttä ja hyvinvointia.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteitä
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
Perhepäivä● fyysisistä tar- ● perushoito
● yksilöllisyyden ● havainnointi
peista huolehti- ● monipuolinen hoito:
kunnioittaminen
● lapsen varminen ja kasvun ruoka, hygienia
● pieni ryhmä
haiskasvatustukeminen
● ulkoilu, liikku- ● kotiruoka
● yhteistyö sosi- suunnitelma
● motorisen ke- minen
● päivittäin tois- aali- ja tervey- ● neuvolalomakhityksen tukemi- ● perus- ja hie- tuvat tilanteet
denhuollon
keet
päivä- kanssa
nen
nomotoristen tai- Avoin
● psyykkisen ke- tojen harjoittami- koti:
● keskustelu laphityksen tukemi- nen
● yhteinen toi- sen kanssa
nen
● omatoimisuu- minta huoltajien
● sosioemotio- den tukeminen
ja lasten kanssa
naalisen kehityk- ● tunteiden tunsen tukeminen
nistaminen ja ni● käsitys itsestä meäminen
● itsetunnon tukeminen
● turvallinen ym● perusturvalli- päristö
● positiivinen il- ● ryhmäsuunnisuus
● syli, lämpö
mapiiri
telma
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● turvallisuussuunnitelma

Taulukko 2. Tavoite 2
Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen
tasa-arvon toteuttamista.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteitä
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö/ toiminta
● kognitiivisen ● tasapaino-, li- Subjektiivista oi- ● annetaan lap- ● havainnointi
kehityksen tuke- has-jänne-,
keutta ei rajattu
selle haasteita ● lapsen varminen
tunto-, näkö- ja
(lähikehityksen
haiskasvatuskuuloaisteille
vyöhyke) sekä suunnitelmassa
monipuolisten ja
tukea
tarvitta- ● neuvolalomakmiellyttävien koessa
keet
kemusten tarjoa● lasten ideoiminen
den huomioimi● omatoimisuunen
den tukeminen
● kannustami● ikätasolle sopinen, innostamivat lelut
nen, vahvuuk● leikki
sien esille tuomi● tarkoituksennen
mukainen oppimisympäristö
● lapsen kehitystä verrataan
hänen
omaan
kehitykseensä,
ei toisten lasten
● suora kasvatustoiminta
● kielelliset val- ● matemaattiset
● Suomen kielen
miudet
ja kielelliset leikit
seurantalomake
● puheen kehityksen tukemi● lasten kysynen vuorovaikumyksiin vastaatuksessa
minen
● kuvat, viittomat
● sanavaraston
● kirjallisuus, lokartuttaminen
● sosiaalisuus
rut, leikit, laulut
dialogissa
● hyvetaidot, positiivinen pedagogiikka, Askeleittain
● ryhmässä toimiminen

Taulukko 3. Tavoite 3
Toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteitä
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
varhais- ● aikuinen mu- ● havainnointi
● leikkitaitojen ● pitkäkestoinen Muu
kasvatus:
kehitys
leikki
kana leikissä
● pedagoginen
● roolileikki
Ulkoleikkikou● leikin tukemi- dokumentointi
● peuhaaminen
lussa liikkumi- nen
● valokuvaus
● sääntöleikit
nen painottuu, ● varhaisen vuo- ● videointi
● huumori ja sa- samoin ulkoryh- rovaikutuksen
nallinen leikittely missä
tukeminen
● perinneleikit
● vertaissuhtei● nukketeatteri
den merkitys
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● motoristen taitojen kehitys

● taiteelliseen ilmaisuun liittyvät
asiat (kokemuksellisuus)
● kulttuuriperintöön tutustuminen

● draama
● rakentelu
● laulu- ja sormileikit
● pelit
● matemaattiset
ja kielelliset leikkiharjoitukset
● monipuolinen
liikkuminen erilaisissa ympäristöissä
● ohjattu liikunta
● musiikki
● kuvataide
● eri materiaalien käsittely
● teatteri
● museot
● perinneleikit
●
juhlapäivien
huomioiminen
osana kulttuuriperintöä

● lasten osallisuus

● yhteistyö Turun vapaa-aikatoimialan kanssa

Taulukko 4. Tavoite 4
Varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteitä
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
● oppimisympä- ●
vaaratekijät Perhepäivä● lapsi kokee ● opetussuunniristön merkitys tiedostetaan ja hoito:
olevansa terve- telmaan kuvaus
lapsen kehityk- mahdollisuuk● oma koti siisti, tullut
oppimisympärissen tukena
sien
mukaan puhdas ja turval- ● lapsen ajatuk- töstä ja sen
poistetaan
linen
sia kuunnellaan
muokkaami● opetellaan ja ●
suvaitsevaisesta
opetetaan erilai- suutta edellytesia tietoja ja tai- tään
hoitajan
toja
koko
perheen
● uskonnolliset osalta
ja eettiset katso- ● lapsella sama,
mukset otetaan tuttu ja turvallihuomioon
nen hoitaja koko
● opitaan kunni- päivän
● erilaisten taito- oittamaan myös ● lapsen helppo
jen harjoittelemi- toisten uskonto- tulla
pieneen
nen ja kehittymi- jen ainutlaatui- hoitoryhmään
nen
suutta
● kiusaamiseen
puututaan välittömästi

Taulukko 5. Tavoite 5
Turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteet
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
● sosioemotio- ● tunteiden näyt- Päiväkoti:
●
päivittäiset ● lapsen varnaalinen kehitys täminen ja sa- ● jaetaan lap- keskustelut
haiskasvatusnoittaminen
sista tarvittavat
suunnitelma
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● kielelliset taidot
● turvallisuus
● itsetunnon kehitys

● toiminnan perusteleminen:
syy-seuraussuhteet
● lapsen siirtyminen varhaiskasvatuspaikasta
toiseen kuvattu
prosessina
(esim. varhaiskasvatussuunnitelman siirtyminen)

tiedot eri lapsiryhmien aikuisten kesken
Perhepäivähoito:
● sama hoitaja
koko päivän, tavoitteena myös
sama varahoitaja joka kerta
●
perhepäivähoitajalle syntyy
läheinen vuorovaikutus lapsen
kanssa, jolloin
perhepäivähoitaja oppii tuntemaan
lapsen
ajatuksia ja toiveita

huoltajien
kanssa
● kasvatuskeskustelut
● tiivis yhteistyö
eri
toimijoiden
kanssa

● kasvun kansiot

Taulukko 6. Tavoite 6
Antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteet
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
● lasten tasa- ● lasten kunni● keskustelu laspuolinen kohtelu oittaminen
ten kanssa
● sukupuolisen● ei luokittelua
sitiivisyys
puheessa (esim.
● lasten valinpojat, tytöt)
nanmahdollisuus esim. leikkien suhteen
● erilaisuuden ● jokainen lapsi
● tiivis yhteistyö
hyväksyminen
nähdään yksihuoltajien
● alkukeskuste● kulttuuriperintö lönä
kanssa
lun kirjaus huol● kulttuurilliset ja
tajien toiveista
historialliset
katsomukseen
taustat ja juuret
liittyen
nähdään
tärkeinä
yksilön
kasvulle
● monipuolinen
perehtyminen
kulttuuriperintöön
● kunnioitetaan
jokaisen katsomuksellista taustaa
● tutustutaan eri
kulttuureihin ja
uskontoihin

Taulukko 7. Tavoite 7
Tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.
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Lapsen kehitys
● kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa (fyysinen kasvu ja kehitys, motorinen
kehitys, kognitiivinen
kehitys,
psyykkinen kehitys ja sosioemotionaalinen kehitys)

Menetelmät/ sisältö
● tieto lapsen
kehityksen
eri
osa-alueista ja
niiden tukeminen toiminnassa

Erityispiirteet

Vuorovaikutus

Dokumentointi

Perhepäivähoito:
● keskustelu ohjaajan kanssa,
ohjaajan
ja
veon6
ohjauskäynti
Alueellinen integroitu ryhmä:
● ryhmän henkilöstörakenne:
veo, lto7, 2 lh
Erityisryhmä:
● veo, erikoissairaanhoitaja, lh

● tiivis yhteistyö
huoltajien
kanssa
● yhteistyö veon
kanssa
● yhteistyö muiden tarvittavien
tahojen kanssa

● havainnointi
● alkukeskustelulomake
● lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
● neuvolalomakkeet
● suomen kielen
seurantalomake

Taulukko 8. Tavoite 8
Kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten
kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteet
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
● vuoron odotta- ●
opetetaan Vuorohoito:
● aikuinen lapminen
lasta huomioi- ● pienryhmien sen tukena
maan ja kunni- toiminnan suunoittamaan muita nittelu siten, että
ihmisiä, odotta- vertaisryhmässä
maan vuoroaan toimiminen toja antamaan ti- teutuu mahdollilaa muillekin
suuksien
mu● käytöstavat
● tavoitteeseen kaan
● lapsen vahkirjatut asiat liitvuuksien
hyötyvät jokapäiväidyntäminen
seen toimintaan
● hyvetaidot, positiivinen pedagogiikka
● yhteistyö eriikäisten ja erilaisten henkilöiden
kanssa
(esim. vanhainkotivierailut)
● kestävään ke- ● aikuinen oh● yksiköt, joissa
hitykseen liitty- jaa/
mallintaa
on Vihreä lippu,
vät asiat
kestävän kehiraportointi
ohtyksen toimintaa
jeistuksen mu● EKO-tukihenkaan
kilöt yksiköissä
●
ympäristön
suojelu:
kunnioittava asenne
luontoa kohtaan
(metsäretket,

6

VEO = varhaiskasvatuksen erityisopettaja

7

lto = lastentarhanopettaja, lh = lastenhoitaja
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● vertaisryhmät

roskien kerääminen, lajittelu lasten kanssa)

Taulukko 9. Tavoite 9
Varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteet
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
● osallisuus
● lapsilla on
● lasten kuunte- ● pedagoginen
mahdollisuus
leminen
dokumentointi
osallistua pro● mielipiteen ky- opetussuunniteljektien suunnitsyminen
man avulla
teluun, toteutta● lasten haastat- ● lasten haastatmiseen ja arvitelut
telulomake
ointiin
● omatoimisuuteen kannustaminen
● osallisuuden
tukeminen laajaalaisen osaamisen
kohdassa
mainituilla
tavoilla
●
lastenparlamentit (tai muu
yhteinen toteut● kielellisen ke- tamisen malli)
hityksen tukemi- ●
yhteisten
nen
sääntöjen sopiminen
● panostetaan
erilaisiin
kommunikaatiota
helpottaviin menetelmiin

Taulukko 10. Tavoite 10
Toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen
vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.
Lapsen kehitys
Menetelmät/ siErityispiirteet
Vuorovaikutus
Dokumentointi
sältö
● yhteistyö huol- ● ammatillinen ja Perhepäivä● kuuntelu, kun- ● varhaiskasvahoito:
tajien
kanssa kunnioittava
nioitus, luotta- tuskeskustelut
lapsen kehityk- asenne lapsia ja ● sama hoitaja mus ja dialogi vuosittain sekä
sen tukemiseksi huoltajia
koh- aamulla ja ilta- huoltajien
aina tarvittaessa
● lapsen etu ja taan
päivällä luo tur- kanssa toimittahyvä päivä/ hy- ●
keskustelua vaa
essa
vinvointi on jo- päivän kulusta
kaisen
päivän huoltajien
tavoite!
kanssa
● keskustellaan
lapsen kehityksestä ja mahdollisuuksien mukaan neuvotaan
ja
annetaan
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vinkkejä huoltajille tai ohjataan
heitä eri palvelujen piiriin

2.6 Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisen osaamisen arviointi on jatkuvaa. Lasten kysymyksiä kirjataan ylös
ja mietitään yhdessä lasten kanssa, miten erilaisia oppimisympäristöjä huomioidaan ja olemassa olevia muokataan.
AJATTELU JA OPPIMINEN
Ajattelun ja oppimisen aihealueen pohdinnoissa turkulainen varhaiskasvatuksen
henkilöstö nosti esiin kaksi eri näkökulmaa. Toinen oli henkilöstön pätevyys ja
kelpoisuus toteuttaa laadukasta pedagogiikkaa ja toinen liittyi osaamiseen. Henkilökunnan pitää soveltaa osaamistaan erilaisissa tilanteissa lasten kanssa,
mutta myös ohjata lasta käyttämään osaamistaan erilaisten tilanteiden edellyttämällä tavalla. Lasta ohjataan luottamaan osaamiseensa ja havaitsemaan edistymistään. Yhteisistä onnistumisista iloitaan, näin ne myös tukevat lapsen itsetunnon kehittymistä.
Positiivinen ilmapiiri on edellytys oppimiselle. Positiivista ilmapiiriä voidaan kehittää eri menetelmien avulla. Tällaisia ovat esim. positiivinen pedagogiikka ja
hyvetaidot (http://positiivinenpedagogiikka.fi/).
KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU
Turun kaupunki oppimisympäristönä tarjoaa hyvät edellytykset kulttuurisen osaamisen kehittämiseen historiallisine kohteineen. Tiivis yhteistyö vapaa-aikatoimialan kanssa mahdollistaa tutustumisen monipuoliseen kulttuuritarjontaan (liite
5). Erilaisten kulttuuripalvelujen lisäksi suomalainen perinne on vahvasti läsnä.
Perinteeseen kuuluvat erilaiset juhlat ja vuodenkiertoon liittyvät tapahtumat. Eri
kulttuureihin ja uskontoihin tutustuminen toteutuu arjessa, sillä Turku on myös
monikulttuurinen kaupunki. Näin voidaan hyödyntää eri kulttuureista tulleiden
perheiden tietoa omista juuristaan, jolloin myönteinen kohtaaminen tapahtuu
luonnollisesti.
Yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa
Lapsen osallistumisesta seurakunnan kanssa yhdessä järjestettäviin tilaisuuksiin
sovitaan aina huoltajien kanssa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun kaupungin varhaiskasvatus toteuttaa laajaa ja laadukasta yhteistyötä. Yhteistyössä korostuu molemminpuoli-
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nen luottamus ja kunnioitus. Aktiivinen vuorovaikutus ja yhteisen työn tavoite lasten ja perheiden parhaaksi ovat yhteistyölle vahva perusta. Huolellinen toiminnan
tavoitteiden ja sisällön suunnittelu sekä toiminnan mahdollisimman laaja tietoperusteisuus niin työntekijöille, työnantajalle kuin päätöksentekijöille luovat edellytykset onnistuneen toiminnan toteuttamiselle. Käytännön arjen työssä korostuu
yhteisistä toimintaperiaatteista huolellinen sopiminen ja työn säännöllinen arviointi. Molempien toimijoiden omaleimaisuudelle on riittävästi tilaa.
Seurakunta pyrkii omalta osaltaan yhteistyössä panostamaan laatuun, monialaisuuteen, pedagogiikkaan sekä ammattitaitoon. Seurakuntien kanssa toteuttavassa yhteistyössä korostuu kristillinen ihmiskäsitys muun muassa lapsen ja perheiden henkisyys ja hengellisyys, lasten ja perheiden tunnetaidot ja kulttuuriperinteen vahvistaminen.
Laaja-alainen kunnan ja seurakunnan verkosto- ja yhteistyö tarjoaa perheille
lisäarvoa varhaiskasvatuksen sisältöön. Yhteistyö lisää myös työn ammatillisen
osaamisen jakamista lasten ja perheiden parhaaksi. Lapsen osallistumisesta yhteistyöhön ja korvaavasta toiminnasta sovitaan huoltajien kanssa alkukeskustelussa. Perinteisten juhlien toteuttaminen ja esimerkiksi kirkkorakennuksiin tutustuminen ei ole uskonnon harjoittamista.
ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT
Turvataitokasvatusta toteutetaan eri tavoin ja eri materiaaleja hyväksi käyttäen.
Laatupelissä on turvataitoon liittyviä kysymyksiä, jolloin peliä pelaamalla saadaan
tieto siitä, mitä lapset tietävät turvallisuuteen liittyvistä asioista. Väestöliitto8 on
tuottanut materiaalia turvataitoihin lapsen kehoon liittyen.
Liikenneturvan9 mukaan lasten liikennekasvatus on:
”Liikennekasvatus varhaiskasvatuksessa on pitkälti turvallisten toimintatapojen omaksumista ja perusteiden oppimista. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän
liikennekasvatus on mallina olemista. Lapsi havainnoi aikuisen toimintaa ja aikuisen merkitys roolimallina onkin erityisen tärkeä. Lapsen valmiudet toimia liikenteessä kypsyvät ja kehittyvät vähitellen. Lapsen kasvaessa on hyvä havainnoida
ja tunnistaa erilaisia liikennetilanteita ja kerrata yhdessä, miten niissä tulee toimia.” Liikennekasvatus toteutuu lasten kanssa liikkuessa aikuisten seurassa erilaisissa ympäristöissä. Erittäin tärkeä taito on opettaa lapselle tien ylitys turvallisesti aikuisten seurassa. Liikennekasvatusta ja motoriikan harjoittelua voi tapahtua varhaiskasvatuspaikassa esimerkiksi polkupyörien avulla. Turun kaupungin
Seikkailupuistossa on ryhmien mahdollisuus varata käynti liikennekaupunkiin
http://www.turku.fi/seikkailupuisto/ryhmille/liikennekaupunki-ryhmille

8

www.vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus

9

www.liikenneturva.fi
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MONILUKUTAITO JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN
”Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla
muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 23.)
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sisältävät mediakasvatuksen. Lasten kanssa käytetään ja tutkitaan mediaa, mutta tuotetaan sitä
myös itse10. Median parissa työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja pedagogisesti perusteltua.
Teknologiakasvatuksellista näkökulmaa kunnallinen varhaiskasvatus toteuttaa
Sivistystoimialan TVT-strategian mukaisesti, yksityiset palveluntuottajat kirjaavat
tieto- ja viestintä-teknologiaan liittyvän toteutuksen ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Lasten opastaminen erilaisten välineiden käyttämiseen kuuluu teknologiakasvatukseen. Mediakasvatuksessa on tärkeää sääntöjen luominen yhdessä lapsen
kanssa ikätasoa vastaavaksi. Näin lapsen kanssa keskustellen osoitetaan arvostusta, ei arvostelua. Suojelullinen näkökulma kiinnittää aikuisen huomion siihen,
minkälaisia mainoksia lapset näkevät, millaista musiikkia kuunnellaan sekä miten
radio ja televisio ovat läsnä lapsen arjessa.
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävä on mahdollistaa sekä lasten että heidän huoltajiensa osallistuminen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin. Lasten osallisuus toteutuu päivittäin kohtaamalla lapset ja
keskustelemalla heidän kanssaan sekä antamalla mahdollisuuden vaikuttaa.
Vanhemmat tai muut lapsen huoltajat ja kasvatusalan ammattilaiset toimivat yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen tukena. Heillä on yhteiset tavoitteet lapsen
suhteen ja olennaista tietoa lapsesta eri ympäristöissä. Tällaisen yhteistyön toteuttaminen mahdollistaa kokonaisvaltaisesti lapsen kaikkien kasvuympäristöjensä arvioinnin ja huomioonottamisen.
Lapsen elinpiirin ja varhaiskasvatusympäristön odotetaan muodostavan lapsen elämässä saumattoman kokonaisuuden, jossa lapsen kaikenpuoliset tarpeet
toteutuvat. Tämä vaatii varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen sekä huoltajien hyvää ja avointa yhteistyötä. Jokaisella lapsella on oikeus yksilölliseen, turvalliseen
ja pedagogisesti korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen, joka tukee lapsen oman
kodin antamaa kasvatusta.

10

ks. Mannerheimin lastensuojeluliitto: Media varhaiskasvatuksessa. Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.
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Oppimisympäristön muokkaaminen yhdessä lasten kanssa edesauttaa lasten
osallisuuden lisääntymistä. Osallisuus on myös osallisuutta lasten yhteisössä eli
vertaisryhmässä. Suuri merkitys yhteisöön kuulumisen tunteelle onkin sillä, miten
lapsen oma jälki näkyy ympäristössä. Kun lapsen työtä, tekemisiä, ajatuksia ja
olemista arvostetaan, lisääntyy myös hänen tunteensa tärkeydestä. Edellä kuvattu periaate toteutuu lasten kanssa toteutettujen projektien dokumentoinnissa
ja näkyväksi tekemisessä.
Lapsen osallisuuden lisäämisen lisäksi mietitään, miten kiusaamisen ennaltaehkäisy toteutetaan, miten itsetuntoa voidaan vahvistaa, miten sosiaalista kehitystä tuetaan sekä miten yhteisöllisyys toteutuu. Osallisuuden vahvistamiseksi
yksikkötasolla toteutetaan pedagogista keskustelua seuraavien kysymysten
avulla (Shier 2001):
LAPSET TULEVAT KUULLUIKSI
- Olenko valmis kuulemaan lapsia?
- Työskentelemmekö niin, että se mahdollistaa kuulemisen?
- Onko tiimimme yleisenä toimintatapana se, että kuulemme lapsia?
LAPSIA TUETAAN ILMAISEMAAN MIELIPITEENSÄ
- Olenko valmis tukemaan lapsia mielipiteiden ilmaisussa?
- Työskentelemmekö niin, että se mahdollistaa tukemisen?
- Onko tiimimme yleisenä toimintatapana se, että lapsia tuetaan ilmaisemaan mielipiteitään?
LASTEN MIELIPITEET OTETAAN HUOMIOON
- Olenko valmis huomioimaan lasten mielipiteitä?
- Työskentelenkö niin, että se mahdollistaa lasten mielipiteiden huomioimisen?
- Onko tiimimme yleisenä toimintatapana se, että lasten mielipiteet otetaan huomioon?
LAPSET OVAT MUKANA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSISSA
- Olenko valmis ottamaan lapset mukaan tekemään päätöksiä?
- Työskentelenkö niin, että se mahdollistaa lasten ottamisen mukaan
päätöksentekoon?
- Onko tiimimme yleisenä toimintatapana se, että lapset ovat mukana tekemässä päätöksiä?
LAPSET JAKAVAT VALTAA JA VASTUUTA PÄÄTÖKSENTEOSSA
- Olenko valmis jakamaan perinteisesti aikuiselle kuuluvaa valtaa lasten
kanssa?
- Onko työssäni käytäntöjä, jotka mahdollistavat lasten ja aikuisten välisen vallan jakamisen ja vastuun ottamisen päätöksiä tehtäessä?
- Onko tiimimme yleisenä toimintatapana se, että lapset jakavat aikuisten
kanssa valtaa ja vastuuta?
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Kuva 6.

Lasten osallisuutta liikkumisen toiveiden muodossa
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3 VARHAISKASVATUKSEN
TAKULTTUURI

TOIMIN-

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri edellyttää varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista muutosta lapsia ja huoltajia osallistavampaan toimintakulttuuriin. Tästä johtuen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteena on lapsilähtöisen toiminnan toteutuminen arjessa joka päivä. Toimintamallin tukemiseksi ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma on rakennettu siten, että
se muodostuu ryhmäsuunnitelmasta sekä opetussuunnitelmasta, johon on kirjattu yhdessä lasten kanssa ideoitujen projektien dokumentointi. Toimintakulttuurin arviointia tapahtuu jatkuvasti dokumentoinnin ja kehkeytyvän opetussuunnitelman avulla.
Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää pitkäkestoista ja pedagogisesti johdettua prosessia. Kasvattajat haastetaan uusilla näkökulmilla, uusien menetelmien kokeilemisella sekä vanhoja menetelmiä arvioimalla. Toimintakulttuurin
muutos lähtee henkilökunnan perehtymisestä pedagogisiin kysymyksiin teorian
ja pohdinnan avulla. Pohdinnan jälkeen arvioidaan nykyistä toimintakulttuuria
teorian ja omien kokemusten avulla. Arvioinnin avulla tunnistetaan vahvuudet,
mutta myös kehittämisen kohteet. Toimintakulttuurin muutos edellyttää jokaiselta
henkilökunnan jäseneltä avointa pohdintaa myös omista ajattelu- ja toimintamalleistaan. Vallitsevan pedagogiikan kriittinen tarkastelu haastaa työyhteisön, sillä
omien käytäntöjen kyseenalaistaminen ei ole helppoa. Uusi toimintakulttuuri syntyy vanhan ja uuden synteesistä, joka on yhdessä keskustellen muotoiltu pohdinnan tuloksena. Uuden toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää kaikilta uusiin
toimintamalleihin sitoutumista ja myös jatkuvaa reflektointia ja yhdessä keskustelua. (Kinos 2017.)
Toimintakulttuurin muutos edellyttää vahvaa johtamista. Johtamisrakenteiden
selkeyttämisen myötä jokainen organisaatiossa tietää, miten rakenteet tukevat
hyvän varhaiskasvatuksen toteutumista. Pedagogiikan johtaminen on kuvattu
seuraavassa kuviossa ja tarkemmat rakenteet liitteessä 6.
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Kuva 7.

Pedagogiikan johtamisen kokonaisuus Turussa (Soukainen 2017)

”Pedagogisen työn johtaminen vaatii johtajalta omaa vahvaa näkemystä ja tietoisuutta varhaiskasvatuksesta, laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksestä,
vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta, pedagogiasta, lapsen oikeuksista sekä
uusimmasta varhaiskasvatuksen tutkimustiedosta (Heinonen, Iivonen, Korhonen, Lahtinen, Muuronen, Semi & Siimes 2016,74).”

3.1 Oppiva yhteisö
Oppivassa yhteisössä korostetaan oppimista. Tätä tapahtuu työn ja organisaation pohtimisella tulevaisuuden näkökulmasta. Osaamisen hyödyntäminen organisaatiossa tapahtuu esimerkiksi koulutuksen ja erilaisien osaamisen jakamisen
keinoin. Oppivassa organisaatiossa myös työ nähdään oppimisen mahdollistajana. Oman työn reflektointi, hiljaisen tiedon jakaminen, asiakkailta ja kollegoilta
saatu palaute, kehityskeskustelut ja työn kehittäminen yhdessä muiden kanssa
lisäävät osaamista.

3.2 Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Toimintaympäristö järjestetään siten, että lapsella on mahdollisuus erilaisiin leikkivalintoihin. Valintojen tukena voivat olla esimerkiksi leikinvalintataulut ja kuvat.
Leikkiin on tarjolla monipuolisia välineitä, joita voidaan vaihdella eri ryhmien
kesken. Leikkiympäristö rakennetaan houkuttelevaksi ja esteettiseksi. Lapsia
ohjataan leikin päätteeksi myös järjestämään leikkiympäristö seuraavaa leikkiä
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varten. Leikkiympäristöä muunnellaan lasten kiinnostuksen kohteita ja toimintasisältöjä tukevaksi yhdessä lasten kanssa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tiedostaa pitkäkestoisen leikin merkitys
lapsen mielikuvituksen ja ajattelun kehittäjänä. Pitkäkestoisella leikillä ei tarkoiteta välttämättä ajallisesti pitkää aikaa, vaan että leikki elää ja kehittyy lapsen
mielessä ja se voi jatkua myös eri päivinä ja eri tilanteissa. Pitkäkestoisessa leikissä lapsi viihtyy ja hän keskittyy tekemiseensä. Pitkäkestoinen leikki saattaa
alkaa esimerkiksi leikkiympäristön rakentamisella ja jatkua sitten itse leikkinä.
Mahdollistamalla pitkäkestoinen leikki lapset pystyvät kehittelemään keksimäänsä leikkiä eteenpäin.

3.3 Lapsen ja perheen osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että huoltajat ja
kasvattajat tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden keskeiset tavoitteet ja
ominaispiirteet. Lasten kasvun tukemisen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä arvioidaan yhdessä.
Osallisuus lapsen näkökulmasta nähdään mahdollisuuksina toimia ja vaikuttaa, sekä ymmärrystä ja kokemusta siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön ja on
siellä arvokas. Lapsi voi vaikuttaa asioihin mielipiteillään tai toimillaan. Hän on
arvokas omana itsenään. Lapsen osallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi käyttämällä taidelähtöisiä menetelmiä, sadutusta, yhdessä tekemistä ja leikkiä. Lapsen
osallisuus tulee esille myös pedagogisen dokumentoinnin välityksellä, jolloin eri
tavoin kuvataan lapsiryhmien ja lasten toimintaa. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi ryhmässä kirjataan lasten ideoiden pohjalta lähteneitä projekteja
ns. kehkeytyvän opetussuunnitelman periaatteilla.
Osallisuuden tavoitteena on edistää lapsen omatoimisuutta ja aktiivisuutta,
jonka johdosta heillä olisi hyvät valmiudet tulevaisuutta varten ja itseluottamusta
omiin kykyihin. Yhdessä lapsen kanssa toimiessa tuetaan lapsen yhteistyökykyä
ja kasvamista toista kunnioittavaksi kansalaiseksi.
Ryhmässä varmistetaan, että lapset tulevat kuulluksi, ja heitä tuetaan ilmaisemaan mielipiteensä, jotka huomioidaan. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin, ja henkilökunta kehittää käytäntöjä, jotka mahdollistavat lasten ja aikuisten välisen vallan jakamisen ja vastuun ottamisen päätöksiä tehdessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä enenevissä määrin lapset huomioidaan
toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kasvatushenkilöstön
tulee olla tietoinen tavoitteista koko ajan. Tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi voidaan ryhmässä hyödyntää suunnittelupohjaa (liite 7).

31

Kuva 8.

Lapsia ja perheitä osallistava ja erilaiset lapset huomioiva varhaiskasvatus (lapsilähtöinen pedagogiikka)

”Taitava kasvattaja löytää kasvatuksen sisällöt lapsen kiinnostuksista ja menetelmät lapsen tavoista oppia.” (Pihlaja 2001, 21.)
Kasvatusta määrittävät lapsen yksilölliset tarpeet ja persoonallisuus. Hyvässä
varhaiskasvatuksessa yhteisöllisyys ja yksilöllisyys yhdistyvät lasten edun näkökulmasta. Lapsia rohkaistaan kehittämään kykyjään ja tekemään valintojaan. Aikuinen ei määrittele lapselle valmiiksi esimerkiksi perinteisiä roolimalleja. Lapsia
ohjataan leikkeihin toiminnan, iän, kehitystason tai tilanteen mukaan, ei sukupuolen mukaan. Lasten erilaisuus ja kulttuurierot tulee huomioida ryhmän ohjaamisessa avoimesti, rehellisesti ja ammatillisesti. Oma asenteiden tunnistaminen
on edellytys ammatilliselle toiminnalle.

3.4 Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Monikulttuurinen Turku tarjoaa hyvän mahdollisuuden kulttuurisen moninaisuuden tarkasteluun yhdessä lasten kanssa. Lasten tutustuttaminen eri kulttuureihin
tapahtuu luontevasti arjen toiminnoissa. Eri kulttuureihin liittyy myös erilaisia katsomuksia.
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Katsomuskasvatus on osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tähän kuuluu oleellisesti uskonnon lisäksi erilaisten kokemusten, elämysten, arvojen ja
asenteiden pohdinta sekä käsittely lapsilähtöisesti lapselle ymmärrettävällä tavalla. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa korostuu kristilliset perinteet,
jotka luovat lapselle ymmärrystä omista juurista, itsetunnosta ja minäkuvasta.
Osana katsomuskasvatusta korostetaan uskontodialogin vahvistamista. Lapsille
ja perheille tämä tarkoittaa oman uskonnon lisäksi erilaisten uskontojen ymmärrystä; opitaan kunnioittamaan myös toisten uskontojen ainutlaatuisuutta ja näkemään uskontojen mahdollisuus täydentää toinen toisiaan.

3.5 Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
Terveelliset, turvalliset ja liikunnalliset elämäntavat edesauttavat lapsen hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen toimintamallien lisäksi lapsen hyvinvointia tuetaan
yhteistyöllä eri yhteistyötahojen kanssa verkostotyössä sekä yhteistyöhön liittyvillä ohjeistuksilla.
Hyvinvoinnin kannalta tärkeää on turvallinen ilmapiiri, jossa lapsi voi olla
omana itsenään ja tukemalla hänen kulttuurista ja kielellistä identiteettiään. Lapsi
ohjataan kunnioittamaan ympäristöään ja sen jäseniä. Lapsille kerrotaan heidän
ikätasonsa huomioiden, miten he voivat omalla toiminnallaan edistää kestävää
kehitystä. Aikuisen esimerkki on tärkeä.
Hyvinvointiin liittyy kiinteästi kiusaamisen ehkäisy. Perustana on, ettei kiusaamista pääse edes syntymään. Tähän voidaan vaikuttaa monella tavalla. Tukemalla lapsen kykyä huomioida toiset ihmiset tuetaan samalla hänen empatiakykynsä kehittymistä. Kiusaamisen ehkäisyyn yksiköissä ja ryhmissä on erikseen
kirjatut kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat, jotka käydään läpi huoltajien kanssa.
Lapsen tunne- ja turvataitoja kehitetään eri tilanteissa. Tunnetaitojen kehittyminen lähtee siitä, että lapsi oppii tunnistamaan, nimeämään ja hallitsemaan
omat tunteensa. Turvataitokasvatus toteutuu arjen tilanteissa kaikissa lapsiryhmissä, ja sen painopiste on terveen itsetunnon rakentumisessa. Turvataitokasvatuksen toteuttamisessa on tärkeää, että aikuiset ovat sopineet etukäteen toimintatavoista tilanteissa, joissa huoli herää. Menetelmiä tunne- ja turvataitojen
opetteluun ovat mm. Askeleittain-ohjelma, Turvataito-materiaali sekä Laatupeli.
Kestävään elämäntapaan liittyy erilaisia näkökulmia, jotka on kuvattu seuraavassa kuviossa.
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3.6 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt sisältävät fyysisen ulottuvuuden lisäksi
psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Psyykkisen oppimisympäristön luomisessa positiivinen pedagogiikka ja hyvetaidot edesauttavat lapsen hyvinvointia.
Sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyy kiinteästi lasten sosiaalisten taitojen kehittyminen yhdessä toimien aikuisten ja toisten lasten kanssa. Vertaisryhmien toiminta varhaiskasvatuksessa tukee lasten oppimista toisiltaan. Myös sosiaaliset
taidot kehittyvät.
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Fyysisinä oppimisympäristöinä käytetään monipuolisesti fyysisten rakennusten lisäksi ympäröivää luontoa. Ulkona toimiminen hyödynnetään pedagogisesta
näkökulmasta. Lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ympäröivässä luonnossa toteutetaan oppimisen alueita toiminnallisen oppimisen näkökulmasta. Toiminnalliseen oppimiseen järjestetään koulutusta, tietoa saa myös erilaisista lähteistä, esim.
http://www.luontokoulut.fi/download/tietoa/Oppimaan%20koulun%20ulkopuolelle%2015_10_2015.pdf
Henkilöstö tarkastelee oppimisympäristöjä erilaisista näkökulmista. Voidaan
puhua myös pedagogisesta kontekstista, jonka rakentaminen on henkilöstön vastuulla. Tällöin on kysymys niistä rakenteista, jotka mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen lasten ja aikuisten sekä lasten kesken. Oppimisympäristöjen arviointiin hyödynnetään kontekstianalyysiä (Pihlaja 2001 a, liite 8) tai Kehittävä palaute
–hankkeen lomaketta (liite 9).

3.7 Yhteistyö esiopetuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen
kanssa
Yhteistyö esiopetuksen kanssa kuvataan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat siirtyvät esiopetuksen käyttöön seuraavasti:
 Mikäli lapsi siirtyy kunnallisesta varhaiskasvatuksesta kunnalliseen esiopetukseen, lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kopio siirtyy varhaiskasvatuksen järjestäjän sisällä yksiköstä toiseen, alkuperäinen säilytetään
yksikössä, jossa se on tehty.
 Mikäli lapsi siirtyy kunnallisesta yksiköstä yksityisen palveluntuottajan yksikköön tai päinvastoin tai yksityisen palveluntuottajan yksiköstä toisen yksityisen palveluntuottajan yksikköön, kopio siirtyy postin välityksellä, mikäli
huoltaja on antanut kirjallisen suostumuksen asiakirjan siirtämiseen. Tällöin myös kopio lupalapusta siirtyy varhaiskasvatussuunnitelman mukana.
Yhteistyö terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa toteutetaan tarkennetun perhekeskusmallin mukaisesti siten, että lapsen asioita käsitellessä huoltaja/ huoltajat
osallistuvat lähtökohtaisesti yhteistyötapaamisiin. Mikäli tätä mahdollisuutta ei
ole, huoltajalta/ huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa lapsen asioiden käsittelyyn.
Huoltaja/ huoltajat saavat yhteenvedon yhteistyötapaamisessa sovituista asioista
henkilöltä, joka on tapaamisen kutsunut koolle.
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4 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

Pedagogisen toiminnan suunnittelun tarkoituksena on tuoda näkyväksi tavoite
ja keinot. Lasten ja huoltajien osuutta suunnittelussa lisätään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Koska toiminta on lapsilähtöistä, toiminnan etukäteissuunnittelun lisäksi on erittäin tärkeää dokumentoida, mitä tapahtuu ja verrata jatkuvasti toteutunutta tavoitteisiin.

Kuva 10.

Tilojen ja pienryhmien viikkosuunnittelua yksikön eteisessä
syksyllä 2016
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4.1 Pedagoginen dokumentointi
Pedagogista dokumentointia toteutetaan erilaisten menetelmien avulla. Dokumentoinnin avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee näkyviksi ja ymmärrettäviksi juuri oman ryhmän lapsille ominaisia tapoja ajatella ja toimia. Lapset ja huoltajat osallistuvat dokumentointiin. Dokumentointi auttaa palauttamaan lasten ja
aikuisten mieliin ajatteluun ja toimintaan liittyviä tapahtumia. Dokumentointi vahvistaa vuoropuhelua lasten kanssa sekä lasten kesken ja rikastaa näin lasten
kokemuksia. Kokemukset jalostuvat yhteisellä pohdinnalla. Samalla lasten osallisuus kasvaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on elää lasten sosiaalisuutta heidän kanssaan ja sitä tukien: osallistumalla lasten maailmaan. Päähuomio siirtyy opettamisesta oppimiseen, kun kehitetään kuuntelemisen kulttuuria.
(Keskinen & Lounassalo 2011.)

4.2 Monipuoliset työtavat
Monipuoliset työtavat sisältävät muun muassa leikkiä, tieto- ja viestintäteknisten
laitteiden käyttöä, tutkimista, kuvallista ilmaisua ja musiikkia. Monipuolisten työtapojen käytön varmistamiseksi on kasvattajille laadittu ”muistilista” (liite 10),
jota hyödyntämällä voidaan eri projekteissa tarkastella, että asioita on käsitelty
mahdollisimman monipuolisesti.

4.3 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä
Leikillä voidaan nykyisin nähdä olevan monta eri näkökulmaa: lapsuuden sosiologinen näkökulma, kulttuurihistoriallinen näkökulma, leikkipedagoginen näkökulma sekä neuropsykologinen näkökulma (Åkerfelt 2016). Leikillä on kehityksellinen tehtävä. Lapsen ajattelu, kieli ja mielikuvitus kehittyvät, ja näillä on yhteys
lapsen hyvinvointiin.
Leikissä näkyvät monenlaiset taidot, muun muassa lapsen asema ryhmässä,
sosiaalinen kompetenssi, sosiaaliset taidot, tunneilmaisu ja lasta askarruttavat
ajankohtaiset asiat. Aikuisella on aktiivinen rooli. Kasvattajan havainnot lapsen
leikistä ovat tärkeitä, koska näin hän saa tietoa siitä, mitkä asiat lasta kiinnostavat, mitä lapsi ajattelee sekä myös, minkälaiset sosiaaliset suhteet lapsella on.
Leikkiä tuetaan osallistumalla leikkiin, tuomalla leikki-ideoita, roolimalleja ja viemällä leikkiä eteenpäin. Samalla leikissä voidaan vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja mallittaa ristiriitatilanteiden selvittämistä.
Myös tunteiden säätely ja tunteiden hallinta kehittyvät leikin yhteydessä. Leikin
avulla lapset purkavat ja käyvät läpi eri tunnetiloja sekä haasteellisia/ vaikeitakin
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kokemuksia. Lapsen oma-aloitteisen ja aktiivisen toiminnan tukeminen edistää
lapsen itsetuntemusta, ja lapsi saa silloin aidon onnistumisen kokemuksen.

4.4 Oppimisen alueet
KIELTEN RIKAS MAAILMA
Lapsen kielelliset valmiudet kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
Turvallinen ja kiireetön ilmapiiri edesauttaa lapsen itseilmaisua ja sitä kautta kielen oppimista. Oppiessaan oman äidinkielensä lapsi samalla oppii kieleen sitoutuneen kulttuuriperinnön. Kasvatushenkilöstö siirtää lapsille kulttuuriperintöä mm.
lorujen, kansansatujen, perinneleikkien ja –laulujen avulla. Rytmillä, melodialla ja
liikkeellä on tärkeä osuus lapsen kielellisessä kehityksessä. Suomi toisena kielenä –opetuksella tuetaan vieraskielisten lasten suomen kielen kehitystä.
Vieraiden kielten oppimiseksi joissakin turkulaisissa päiväkodeissa toteutetaan kielirikasteista varhaiskasvatusta. Yksityisistä palveluntuottajista löytyy eri
kieliin painottuneita kielipäiväkoteja.
ILMAISUN MONET MUODOT
Musiikillista, kuvallista sekä sanallista ja kehollista ilmaisua tuetaan erilaisissa
projekteissa ja monipuolisten työmenetelmien avulla. Sen lisäksi, mitä lapsi tai
lapsiryhmä itse tuottavat, tutustutetaan lapset myös eri taiteenlajeihin käymällä
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi taidenäyttelyissä tai kuuntelemalla erilaista musiikkia. Kuvallista ilmaisua tuetaan tutustuttamalla lapsi erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin.

Kuva 11.

Prinsessoja varissuolaisesta päiväkodista
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MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME
Lapsen aikakäsitys kehittyy konkreettisten asioiden välityksellä. Lapsen kuvaa
menneisyydestä lähdetään rakentamaan lapsen omasta kasvuympäristöstä ja
perheestä käsin. Tavoitteena on, että lapsi hahmottaa oman paikkansa suomalaisessa kulttuurissa. Turun varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon nykykäytäntöjen taustalla olevat perinteet ja tavat. Keskeisimpiä näistä ovat vuoden kiertoon liittyvät juhla- ja merkkipäivät ja niiden viettoon sisältyvät perinteet. Myös
lapsiryhmässä olevien eri kulttuureista tulleiden lasten kulttuuria huomioidaan eri
tavoin.
Lasten kanssa toimiessa eettisiä kysymyksiä kohdataan arjen tilanteissa. Aikuinen antaa tilaa lapsen ihmettelylle ja auttaa lapsen moraalin kehittymistä. Lasten jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan käsitellä
oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Kasvattajat
luovat turvallisen, kannustavan ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa voidaan tarkastella
lasta kiinnostavia eettisiä kysymyksiä. Alkukeskustelussa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kasvattajat keskustelevat perheen arvoista yhdessä huoltajien kanssa kunnioittaen perheen yksilöllisyyttä.
Luvussa 2.6 Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen kiinnitettiin huomiota tieto- ja viestintäteknologiseen välineistöön ja näiden välineiden
hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Oppimisen sisältönä voidaan puhua mediakasvatuksesta. Mediakasvatusta voidaan tarkastella Mediamuffinssi-hankkeen mukaan neljästä eri näkökulmasta: taidekasvatuksellinen, teknologiakasvatuksellinen, yhteiskunta- ja kulttuurikriittinen sekä suojelullinen näkökulma. Mediakasvatuksen taidekasvatuksellinen näkökulma sisältää esimerkiksi yhteistyön
kulttuuritoimen kanssa, dokumentoinnin, lapsen kasvun kansion, lasten omat esitykset, spontaanit esitykset ja musiikin. Lasten toteuttaessa mediakasvatusta
edistetään yhteisössä toimimisen taitoja sekä kuvallisen ilmaisun kehittymistä.
Saduttaminen ja satujen nauhoittaminen tuovat aikuiselle tärkeää tietoa lapsen
kehitysvaiheesta. On myös tärkeää pohtia lapsen kanssa, mikä on totta ja mikä
tarua. Näin lapsen kriittinen medialukutaito kehittyy.
TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
Lapsille annetaan aikaa ja rauhaa keskittyä tutkimaan heille ominaisia kiinnostuksen kohteita. Tärkeintä on huomioida lasten omat ideat ja kiinnostuksen kohteet. Aikuinen antaa lapsille välineitä tutkimiseen.
Toiminnallisuus ja erilaisten projektien tekeminen yhdessä lasten kanssa lisää
lapsen matemaattisten valmiuksien kehittymistä. Matemaattiset käsitteet tulevat
tutuiksi arjen tilanteissa: ruokailu, pukeminen, lelujen siivous, ympäristöä havainnoimalla, tutkimalla, kokeilemalla, vertailemalla, leikeissä, peleissä, rakenteluissa, askarteluissa, liikkumalla, monin erilaisin välinein. Leikkiessään lapsi koh-
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taa matemaattisia ongelmia, tällöin esimerkiksi pelit ja luokitteleminen tukevat hyvin lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä. Luvut ja niitä vastaavat lukumäärät voidaan nähdä kulttuurisina välineinä vastaavalla tavalla kuin puhuttu
kieli, ja niihin kiinnitetään huomiota arjen tilanteissa. Aikuisen tehtävänä on huomata lapsen kehitysvaihe ja luoda tilanteita, joissa ihmettelylle ja päättelylle on
aikaa. Aikuinen tunnistaa lapsen lähikehityksen vyöhykkeen ja tukee lapsen suoriutumista aiempaa vaikeammista tehtävistä.
Luonnossa havaittavat ilmiöt, eliöt ja kasvit tarjoavat lapselle mielenkiintoisen
ja konkreettisen tutkimuskohteen. Tavoitteena on muodostaa myönteinen ja kunnioittava suhde luontoon kestävän kehityksen näkökulmaa unohtamatta. Retket
lähiympäristöön tarjoavat lapselle elämyksiä, joiden kautta lapsen oma luontosuhde sekä suhde rakennettuun ja historialliseen ympäristöön syntyy.
KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN
RUOKAKASVATUS (kuva 14)
Hyvä ruokailuhetki koostuu erilaisista asioista: otetaan huomioon ruokailun fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Kasvatushenkilöstö tukee lapsen kehittymässä olevaa ruokaan ja ruokailuun liittyvää käsite- ja arvomaailman moninaisuutta. Lapsille ruoka on aistittavissa, havaittavissa, tunnettavissa ja koettavissa. Yhdessä lasten kanssa tutustutaan ruokiin eri aistien välityksellä. Hygienia-asiat sekä kestävä kehitys liittyvät läheisesti ruokakasvatukseen.

LIIKKUMINEN
Lasten liikkumista ohjaavat Fyysisen aktiivisuuden suositukset sekä tukimateriaalina Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma. Liikunnallisen toiminnan tukena on koordinaattorimalli, jossa kunnallinen varhaiskasvatus ja yksityiset palveluntuottajat toimivat alueellisesti yhdessä.
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Suunnittelu

•liikuntapalvelukeskus/
hankekoordinaattori
•vastuuesimiehet
•alueelliset liikuntakoordinaattorit

Toteutus

•vastuuesimies
•alueelliset
liikuntakoordinaattorit

Alueellinen
tapaaminen
4 krt/v
Kuva 12.

Koordinaattorimalli: rakenne ja vastuut organisaatiotasolla

Aikuisten
asenne
Kannustaminen
Osaaminen

Sosioemotionaalinen
kehitys
◦ tunnetaidot
◦ vuorovaikutustaidot
Liikkumisympäristö

Kognitiivinen kehitys
◦ havaintomotoriset
taidot ◦ mm. sensorinen muisti ◦ kehon
osien tunnistaminen ◦
mielikuvitus

Fyysinen
aktiivisuus
Suositukset
Omaehtoinen leikki

Kuva 13.

•vastuuesimies
•alueelliset liikuntakoordinaattorit
•yksiköden
liikuntakoordinaattorit
(myös yksityiset ja
ruotsinkieliset)

Psyykkinen
kehitys
◦ motivaatio
◦ fyysinen
pätevyys
◦ sosiaalinen
yhteenkuuluvuus

LIIKKUMINEN
ARJESSA
◦ ulkoilu
◦ leikkihetket
◦ odotustilanteet
◦ toiminnallisuus
◦ ohjattu liikunta

Lasten ja
huoltajien
osallisuus

Motoriset
perustaidot
◦ kävely
◦ juoksu
◦ hyppääminen
◦ heittäminen
◦ kiinniotto
◦ potku
◦ lyönti

Yhteiset
tapahtumat/
yhteistyö

Välineiden
käsittelytaidot
Pallopelit
Hiihtäminen
Luisteleminen
Pyöräily
Uinti
Kiipeily

Fyysinen
kasvu ja
kehitys

Retket
Luontoliikunta
Talviliikunta

Kasvamiseen, liikkumiseen ja kehittymiseen liittyvät elementit
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Kuva 14.

Ruokakasvatuksen sisällöt ja menetelmät
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5 LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI

5.1 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden
kanssa tuen aikana
Periaatteena on, että heti, kun tuen tarve huomataan, asiasta keskustellaan huoltajien kanssa ja mietitään, miten tuki järjestetään. Turussa monialaista yhteistyötä tehdään ”esiopetuksen yksilöllisen oppilashuollon hengessä”, eli lapsi ikätasonsa mukaisesti sekä huoltajat ovat paikalla lapsen asioista puhuttaessa. Ns.
perhekeskusmallin prosesseja tarkennetaan tarvittaessa yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa.

5.2 Yhteistyö neuvolan kanssa
Varhaiskasvatus ja lastenneuvolat tekevät yhteistyötä lasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatusta aloitettaessa huoltajia pyydetään
toimittamaan varhaiskasvatuspaikkaan todistus lapsen terveydentilasta. Tämän
todistuksen saa omasta neuvolasta. Lapsen vuosittaisia määräaikaistarkastuksia
varten huoltajat toimittavat lastenneuvolaan varhaiskasvatuksen ja kodin yhteisen arvion lapsen kehityksestä. Huoltajat täyttävät ensin Lapsen kehityksen tueksi –lomakkeen, jonka jälkeen varhaiskasvatus täyttää lomakkeeseen oman arvionsa lapsen kehityksestä. Huoltajat vievät lomakkeen neuvolaan lapsen neuvolakäynnin yhteydessä. Neuvolasta puolestaan annetaan terveystarkastuksen
yhteydessä terveystodistus, jonka vanhemmat vievät päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle. Tarvittaessa varhaiskasvatus ja neuvola voivat tehdä huoltajien kirjallisella luvalla tiiviimpää yhteistyötä lapsen kehityksen tukemiseksi.
Maahanmuuttajalapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatukseen toimitetaan todistus maahantulotarkastuksesta. Tämän todistuksen saa ensisijaisesti terveysasemalta tai ulkomaalaistoimistosta. Myös neuvolassa voidaan
tehdä maahantulotarkastus.
Yhteistyön parantamiseksi ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen
helpottamiseksi käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu lähellä
lapsen syntymäpäivää.
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5.2.1 Lapsen sairastuminen
Sairas lapsi ei voi osallistua varhaiskasvatukseen. Lapselle on annettava myös
riittävästi toipumisaikaa, sillä varhaiskasvatuksessa hänen on jaksettava osallistua normaaliin päiväohjelmaan. Mikäli lapsi sairastuu kesken päivän, huoltajiin
otetaan yhteyttä lapsen noutamisesta sopimiseksi.
Lisätietoja http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvolapalvelut/lapsen-terveys/neuvolan-ja

5.2.2 Lääkehoito
Tammikuussa 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi teoksen ”Turvallinen
lääke-hoito” – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa11. Tämä lääkehoito-osuus perustuu oppaan ohjeistuksiin ja terveydenhuollon kanssa yhdessä sovittuihin periaatteisiin.
Lääkehoitoa koskevat yleiset ohjeet ja periaatteet ovat samat kaikille kunnan
varhaiskasvatuksen julkisille ja yksityisille toimintayksiköille. Pääsääntö on, että
lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa.
Varhaiskasvatuksen työntekijä, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai perhepäivähoitaja, voi toteuttaa lääkärin lapselle määräämää, luonnollista tietä annettavaa (esim. suun kautta) tai ihon alle pistettävää (esim. insuliini) lääkehoitoa. Tällöin lääkehoidon toteuttaminen perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen, lisäkoulutukseen sekä lupaan ja edellä mainittuihin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovittuihin asioihin. Terveysalalle kouluttamattomalla työntekijällä ei ole velvoitetta lääkehoidon toteuttamiseen. Vanhempien tulee saada
tietää, kuka lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa toteuttaa. Vanhemmat tuovat
lääkkeet varhaiskasvatukseen annostusohjeineen alkuperäispakkauksessa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta antaa lapselle lääkkeen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatun sopimuksen mukaisesti tai akuutissa tilanteessa lääkkeen
määrääjän (reseptilääke) tai lääkepakkaukseen painetun tai terveydenhuollon
ammattilaisen (itsehoitolääke) ohjeen mukaisesti.
Varhaiskasvatuksessa lääkehoitoa toteutetaan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman ja tarvittaessa lapsen henkilökohtaisen lääkehoitosuunnitelman
mukaisesti. Muita kuin välttämättömiä ja ensisijaisesti kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei lapsille pääsääntöisesti anneta varhaiskasvatusajan
aikana. Akuutin sairauden ollessa kyseessä huoltajan velvollisuus on keskustella
lasta hoitavan lääkärin kanssa siitä, että lapsen lääkitys järjestetään siten, että

11

quence=1

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?se-
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huoltajat voivat antaa lääkkeen joko ennen lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen tai välittömästi sen jälkeen.
Mikäli lyhytaikaista tai ajoittain tarvittavaa lääkitystä kuitenkin on välttämätöntä
antaa varhaiskasvatuksessa, noudatetaan niiden annostelussa lääkehoitosuunnitelman yleisiä ohjeita.
Päivän aikana äkillisesti sairastuneelle lapselle ei varhaiskasvatuksessa anneta
esim. kuumelääkkeitä. Varhaiskasvatuksessa annettava lääkitys tulee aina perustua kirjallisiin ohjeisiin ja huoltajien kanssa ennalta tehtyyn sopimukseen.

5.2.3 Lapsen henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma
Lääkehoidon lähtökohtana on kiinteä yhteistyö huoltajien kanssa. Mikäli lapsella
on krooninen sairaus, joka tarvitsee lääkehoitoa myös varhaiskasvatusaikana,
laaditaan alku- ja hoitosopimuskeskustelun yhteydessä lapsikohtainen lääkehoitosuunnitelma yhteistyössä lapsen huoltajien, päivähoitoyksikön johdon, lääkehoitoa toteuttavan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa lapsen hoidosta vastaavan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa.
Sovitut asiat kirjataan osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (liite 11).
Mikäli yksikössä on lapsi, joka tarvitsee jatkuvaa lääkehoitoa, on sovittava, kenen vastuulla lääkityksen toteutuminen on. Toimintamallia sovittaessa huomioidaan mahdolliset loma-ajat tai muut poissaolot. Lapsen lääkehoitosuunnitelmaa
päivitetään tarvittaessa.

5.2.4 Diabetes
Verensokerin säännöllinen mittaaminen auttaa hyvän tasapainon saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Huoltajat huolehtivat tarvittavien välineiden hankkimisesta varhaiskasvatuspaikkaan ja ohjeistavat, milloin ja missä tilanteissa verensokeria tulee mitata. Tarvittaessa lapsen diabetesta hoitavasta terveydenhuollon
yksiköstä annetaan lisäohjeita ja opastusta. Diabeteslapsen ruoka annostellaan
keskuskeittiössä tai yksikön keittiössä. Mikäli lapsen ruokailun suhteen on ongelmia (lapsi kieltäytyy syömästä hänelle laitettua annosta), on asiasta keskusteltava huoltajien kanssa ja tarvittaessa konsultoitava ravitsemusterapeuttia tai diabeteshoitajaa, jotta henkilökunta pystyy takaamaan lapsen tarvitseman ravinnon
määrän. Diabeteslapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteenä olevaan lapsen
lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan lapsen hoitoon liittyvät ohjeet sekä yhdessä
sovitut asiat.
Diabeteslapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteenä on hyvä olla ensiapuohjeet liian matalan verensokerin varalta sekä tiedot henkilöistä, jotka vastaavat
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lapsen ruokailuun liittyvistä asioista, verensokerin seurannasta, pistämisestä
sekä yhteyshenkilönä toimimisesta kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. Diabeteslapsen kotiin on erittäin tärkeää tiedottaa hoitoon liittyvistä muutoksista, kuten
esimerkiksi retkistä. Ohjeet sokin hoitoon on oltava koko lapsen varhaiskasvatusyksikön tiedossa.
Koska diabeteslapsen kohdalla suurena osana hoidon toteutumista on myös
sopivan ruokavalion noudattaminen, on yhteistyö lapsen vanhempien, vastuuhenkilön, diabeteshoitajan sekä keittiöhenkilökunnan välillä tärkeää.

5.3 Tuen toteutuminen varhaiskasvatuksessa
Lapsen saaman tuen varmistamiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaaminen toteutuu syksyllä tehtävillä ryhmäkartoituksilla sekä erilaisilla työmenetelmillä pitkin toimintakautta. Erityisosaamista tuen antamiseksi on myös alueellisissa ryhmissä, jolloin on tehty päätös ryhmän henkilöstörakenteesta tai ryhmän
koosta. Ryhmien muodostumista sekä avustajapalvelua tarkastellaan vuosittain
ja tarpeen mukaan. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee varhaiskasvatuksen erityispalvelupäällikkö.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät joko kiinteästi alueellisissa
integroiduissa ryhmissä ja erityisryhmässä tai alueellisesti lasten tuen tarpeen
mukaan. Alueelliset varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat varhaiskasvatuksen henkilöstöä erilaisten menetelmien ohjaamisella tai mallintamalla toimintaa.

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake on Opetushallituksen mallilomake.
Lapsen tarvitsemat tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.:
1) pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut
- oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
- henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut
- lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö
- tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö
2) tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
- yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa
- lapsen tuen toteuttamisen vastuut
- erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö

46
-

sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjeistus ja konsultaatio
- mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut
3) tuen seuranta ja arviointi
- tavoitteiden toteutumisen seuranta
- tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat.
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6 VAIHTOEHTOISEEN PEDAGOGIIKKAAN TAI
ERITYISEEN KATSOMUKSEEN PERUSTUVA
VARHAISKASVATUS

Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvat varhaiskasvatusyksiköt kuvaavat oman toimintansa yksikkökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaisesti.

48

7 TOIMINNAN ARVIONTI JA KEHITTÄMINEN
VARHAISKASVATUKSESSA

Varhaiskasvatuksen arviointia, seurantaa ja kehittämistä tapahtuu monella eri tasolla ja monesta eri näkökulmasta. Käytössä on laatukäsikirja, johon on kuvattu
laadunhallinnan olennaiset asiat. Joka toinen vuosi järjestetään CAF12 -arviointipäivät, jolloin varhaiskasvatusta arvioidaan CAF-viitekehyksessä.
JÄRJESTÄJÄTASO
Varhaiskasvatussuunnitelmien ja niiden toteutumisen arviointi
Keväisin henkilöstölle suunnatut kyselyt toimintasuunnitelman toteutumiseen liittyen (sisältäen ajankohtaisia kysymyksiä)
Asiakaspalautteet (hoidon aloituksen kysely, asiakastyytyväisyyskysely)
Esiopetuksen palaute huoltajilta
Arviointipäivät kesäkuussa: varhaiskasvatus & esiopetus
CAF-arviointipäivät joka toinen vuosi
Kehittävä palaute/ Auditointi
Palveluverkkoselvitykset
Operatiivisten sopimusten toteutuminen
Johtamisrakenteen arviointi
Kehityskeskustelut (konsernihallinnon lomake ja aikataulutus)
YKSIKKÖTASO
Pedagogisen toiminnan arviointi
Ryhmävasujen (ja kehkeytyvän opetussuunnitelman) arviointi
YKSILÖTASO
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi
Lasten haastattelut
Lasten osallisuus
Laatupeli

12

CAF = Common Assessment Framework
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Liite 1

Etukäteispohdinta huoltajille vasukeskusteluun tullessa

Tervetuloa lapsesi ___________ varhaiskasvatuskeskusteluun ___/___ klo ____
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen jokaiselle lapselle on lakisääteinen
(7a§). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ei kirjata tavoitteita lapsen kehittymiselle
ja oppimiselle, vaan sille, miten toiminta ryhmässä järjestetään. Keskustelussa pohdimme lapsesi vahvuuksia ja teemme suunnitelman siitä, miten varhaiskasvatus yhdessä huoltajien kanssa toimiessaan tukee mahdollisimman hyvin lapsesi kasvua, kehitystä ja oppimista. Ennen keskustelua pohdi/ pohtikaa kotona seuraavia asioita lapsen
ikä huomioiden.
Päivittäistoiminnot (lepo, ruokailu, wc-toiminnot, pukeminen, riisuminen)
- mitä lapsesi osaa, mistä hän pitää
- miten omatoiminen lapsesi on
- minkälaisia ruokailuhetkiä teillä on koko perheen kanssa
- minkälaisia ruokailuun liittyviä asioita pidätte tärkeinä
- mitä ruokailuvälineitä lapsesi käyttää
- minkälaisia nukkumarituaaleja teillä on
- muuta nukkumiseen liittyvää
- minkälaisia yhteisiä hetkiä päiväänne kuuluu
Motoriikka
- mitä perhe tekee yhdessä
- minkälaisia liikuntaleikkejä lapsi leikkii ulkona/ sisällä?
- minkälaisia kädentöitä (rakentelee, askartelee, piirtää, leikkaa…) lapsi mielellään
tekee?
- miten lapsesi suhtautuu liikkumiseen ja käsillä tekemiseen?
- miten lapsi suhtautuu uusien taitojen oppimiseen?
Kielellinen kehitys
- minkälaisia kirjoja luette yhdessä
- jaksaako lapsesi kuunnella satuja
- mikä on lapsesi mielisatu
- minkälaisista asioista lapsesi keskustelee kanssasi
- miten lapsesi puhe on kehittynyt (esim. milloin aloittanut puhumaan)
- onko lapsesi kielenkehityksessä jotain, mikä huolettaa sinua
- miten lapsesi ymmärtää ohjeita, minkälaisia ohjeita
Vuorovaikutus ja leikki
- miten lapsesi ilmaisee omia tarpeitaan
- miten lapsesi pyytää apua
- minkälaisia leikkejä lapsi leikkii yksin
- minkälaisia leikkejä lapsi leikkii toisen lasten kanssa
- miten lapsesi noudattaa sääntöjä
Ryhmässä toimiminen ja tunneilmaisu
- millainen lapsesi on temperamentiltaan
- miten lapsi luottaa omiin taitoihinsa
- miten lapsi näyttää tunteensa
- miten lapsi suhtautuu uusiin tilanteisiin
- miten lapsi reagoi pettymyksiin
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Liite 2 Huoltajien suostumus
HUOLTAJIEN KIRJALLINEN SUOSTUMUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN JA KÄSITTELYYN LAPSEN SIIRTYESSÄ UUTEEN VARHAISKASVATUSPAIKKAAN TAI
ESIOPETUKSEEN
Huoltaja antaa luvan luovuttaa lapsestaan varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja tulevaan varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaan.
Luovutettavat tiedot ovat välttämättömiä lapsen kasvatukseen ja opetukseen vaikuttavia asioita kuten
- voimassa oleva lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
- lapsen mahdollinen lääkehoitosuunnitelma.
Palautathan lomakkeen nykyiseen varhaiskasvatuspaikkaan/ esiopetuspaikkaan.
☐

Suostumme, että lastamme koskevaa tietoa voidaan luovuttaa tulevaan
varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaan. Suostumus koskee seuraavia
asiakirjoja
☐ varhaiskasvatussuunnitelma
☐ lääkehoitosuunnitelma
☐ muu asiakirja, mikä _________________________

☐

Toivomme mahdollisuutta itse osallistua tietojen siirtämiseen.

Päiväys
____-____-________

_________________________
Lapsen nimi

_________________________
_________________________
Huoltajan allekirjoitus
Huoltajan allekirjoitus

_________________________
Varhaiskasvatuksen työntekijä
Tietojen luovuttamisessa huomioidaan:
Henkilötietolaki
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Perusopetuslaki (esiopetus)
Varhaiskasvatuslaki
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
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Liite 3 Ryhmäsuunnitelma
RYHMÄSUUNNITELMA
Yksikkö Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. Ryhmä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Ryhmän suunnitelma on laadittu vanhempainillassa _____-_____-20_____
Vanhempainillassa läsnä olleiden huoltajien määrä ________.
Suunnitelma
Millä keinoin lasten osallisuutta tuetaan (suunnittelu,
toteutus, arviointi)
Miten huoltajien osalisuutta
tuetaan? (huoltajien toiveita
ja yhdessä pohdittuja mahdollisuuksia, viestintä)
Miten ryhmässämme huomioidaan lasten kiinnostusten
kohteet ja tuen tarpeet lasten
varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi?
Miten toimintaa dokumentoidaan ns. kehkeytyvän opetussuunnitelman lisäksi?
(keskustelua valokuvauksesta, valokuvausluvista jne.)
Miten pienryhmätoimintaa toteutetaan (ryhmäjaot, suunnittelu, yhteistyö; keskustelua
periaatteista)
Minkälaisia oppimisympäristöjä meidän ryhmämme hyödyntää? (keskustelua esim.
retkistä, lähimetsän hyödyntämisestä jne.)
Miten oppimisympäristöjä
muokataan yhdessä lasten
kanssa?
Miten lapsi ja perheet kohdataan tuonti- ja hakutilanteissa? (sovitaan käytännöt
esim. aamutilanteisiin, mikäli
monta ryhmää kokoontuu yhteen jne.)
Miten erilaiset perheet kohdataan? (keskustelua esim.
tasa-arvokasvatuksesta,
huoltajien toiveita)
Miten eri kulttuuriset katsomukset huomioidaan toiminnassa (yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo, huoltajien mahdollisuus tulla kertomaan
omasta kulttuuristaan jne.)
Yksityiset palveluntuottajat:
kuvaus tieto- ja viestintäteknisistä tavoitteista.

Arviointi (pvm.)
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Liite 4

Opetussuunnitelma
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Liite 5 Kulttuuripalvelut varhaiskasvatuksessa 2017
TURUN FILHARMONINEN ORKESTERI
Päiväkonsertit koululaisille ja päiväkotiryhmille (kevät ja syys). Lipun hinta 3€ / lapsi.
Opettajat ryhmän kanssa ilmaiseksi
Kenraaliharjoitusvierailut noin neljä kertaa esityskaudessa (kevät ja syys) / maksuton
- konsertti ja kenraaliharjoitusvierailuihin sisältyy ennakkomateriaali, jonka avulla voi
etukäteen tutustua vierailun sisältöön.
- ennen saliin menoa Konserttitalolla on orkesterin, esiintyjien ja ohjelmiston esittely,
usein myös taiteilijatapaaminen.
Kierrokset Turun konserttitalolla / maksuton
- Konserttitalokierroksia järjestetään tilauksesta ja sen voi yhdistää esimerkiksi vierailuun avoimessa kenraaliharjoituksessa tai koululaiskonsertissa.
- Talokierroksen kesto on noin 30–40 minuuttia ja ryhmän maksimikoko on 25 henkeä.
Nettikonsertit / maksuton
- Lähetykset tallennetaan TFO:n verkkosivuille (http://www.tfo.fi/fi/live), josta niitä voi
katsoa ja kuunnella jälkikäteen.
- TFO:lta voi pyytää nettikonserttiin liittyvää lisämateriaalia (esiintyjien ja kappaleiden
esittelyt, Kuinka sinfoniaorkesteri toimii -infopaketti, TFO:n historian esittely) oppimiskokemusta tukemaan.
TURUN MUSEOKESKUS / VARHAISKASVATUS
Turun linna
Turun linnaan voi tulla kiertämään omatoimisesti päiväkotiryhmän kanssa. Jos kierros
keskiaikaisessa linnassa tuntuu liian pitkältä, voi tutustua Lasten linnaan, johon kuuluu
Ritarisali, Tonttu-ukon aarrekammio ja Juhana-herttuan pienoishovi. Ritarisalissa voi
sovittaa linnanneidon vaatteita ja haarniskoita ja pienoishovissa ihmetellä hovin etikettiä. Tonttu-ukon aarrekammio perustuu Sakari Topeliuksen satuun linnan Tonttuukosta. Omatoiminen käynti linnassa on maksuton turkulaisille päiväkodeille.
Tarjolla myös maksullisia opastuksia ja työpajoja päiväkotiryhmille.
Pikkuritarikierroksella ja hovikierroksella tutustutaan ritarielämään tai hovielämään ja
linnan historiaan. Kierroksen kesto 1h, hinta 89 €/opastus.
Tonttukierroksia järjestetään marras-joulukuussa ja niissä kuullan tietysti linnan Tonttuukosta. Kierroksen kesto 1 h, hinta 89 €/opastus.
Keskiaikakierroksella kuullaan linnan elämästä ja kierretään yli 700-vuotiaan linnan uumenissa. Kierroksen kesto 1 h, hinta 69 €/opastus.
Linnan pajasta voi myös varata teemoitetun työpajan, esim. Hovipaja, jossa eläydytään
Turun linnan hovin elämään ja valmistetaan salaisia tavaroita. Työpajan kesto 1
h, hinta 3,5 €/hlö. Turkulaisilta päiväkotiryhmiltä ei peritä sisäänpääsymaksua.
Opastettuja kierroksia ja työpajoja järjestetään myös aamuisin ennen aukioloaikaa. Järjestämme myös projektiluontoisesti ilmaisia tapahtumia, opastuksia ja työpajoja päiväkoti-ikäisille. Ilmoitamme niistä erikseen.
Kuralan kylämäki
Päiväkodeille tarjolla opastuspaketti Päivä mummolassa. Opastusten kesto 2 h, hinta
69 €, ei pääsymaksua. Opastuksen aikana tutustutaan piian apuna 1950-luvun maalaiskylään ja sen töihin. Myös leikkiä, satuja ja evästauko kuuluu ohjelmaan. Hinta 69 €.
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Kuralaan voi tulla maksutta ulkoretkelle ja eväitä syömään. Omatoimiset käynnit ovat
maksuttomia.
Luostarinmäen käsityöläismuseossa
Päiväkotiryhmille on kohdennettu vuosittain vaihteleva määrä toimintaa. Ohjelma vaihtelee vuosittain ja siitä ilmoitetaan erikseen päiväkodeille ja esikouluille. Omatoimiset
käynnit ovat turkulaisille ryhmille maksuttomia heinäkuusta huhtikuuhun. Tilausopastukset 69 € /h. Opastetut kierrokset tilattavissa myös museon ollessa suljettuna.
Apteekkimuseossa ja Qwenselin talo
Päiväkotiryhmät voivat käydä museossa omatoimisesti ilmaiseksi. Ryhmille kerrotaan
kierroksen aluksi vähän herrasväen asunnosta ja entisajan apteekista. Toukokuusta
elokuun loppuun museon pihalla avaa ovensa lasten apteekki, jossa voi leikkiä apteekkaria ja asiakasta entisajan malliin. Opastukset 39 € / h. Opastetut kierrokset tilattavissa myös museon ollessa suljettuna.
Biologisessa museossa
Omatoimiset käynnit turkulaisille ryhmille ovat maksuttomia. Opastukset 39 € / h.
Wäinö Aaltosen museo (WAM)
WAMin kuvataidenäyttelyt sopivat useimmiten kaikenikäisille museovieraille. Päiväkotiryhmien omatoimivierailut ovat aina maksuttomia. Opastettu kierros maksaa 39 euroa,
mutta noin kerran vuodessa museo kutsuu päiväkotiryhmiä maksuttomalle opastukselle. Opastettu kierros onnistuu myös aamulla ennen museon avautumista yleisölle.
TURUN KAUPUNGINKIRJASTO
Päiväkotiryhmille on kohdennettu vuosittain vaihteleva määrä ohjelmaa. Päiväkoteja
palvelevat pääkirjaston lasten alue Saaga, 11 lähikirjastoa ja Kirjastoauto. Kirjaston
käyttö on maksutonta ja kirjaston ohjelma päiväkodeille on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. Päiväkotiryhmät voivat vierailla kaikissa kirjastoissa omatoimisesti. Henkilökunta
auttaa mielellään ja antaa lukusuosituksia.
Kirjastokurssi esikoululaisille
Kirjastokurssilla esikoululaiset tutustuvat kirjastoon ja oppivat kirjastonkäyttöä. Puolitoistatuntinen kertaluontoinen ja vuorovaikutteinen kirjastokurssi toteutetaan leikin ja
mielikuvituksen keinoin. Kirjastokurssi käydään omassa lähikirjastossa. Pääkirjasto on
keskustan alueen lähikirjasto. Kirjastokursseja järjestetään aamuisin ennen aukioloaikaa ja niihin on ennakkoilmoittautuminen.
Satutunnit päiväkotiryhmille
Turun kaupunginkirjaston eri toimipisteissä järjestetään vuosittain yli sata vuorovaikutuksellisia satuhetkeä eri-ikäisille lapsille. Satutunnit ovat maksuttomia, mutta ryhmien
on ilmoittauduttava tunnille etukäteen.
Järjestämme myös yksittäisiä tapahtumia, esityksiä ja työpajoja, joihin päiväkotiryhmät
ovat tervetulleita.
TURUN KAUPUNGINTEATTERI
Teatteritalon aukeamisen myötä on 3-5-vuotiaille turkulaisille päiväkotilapsille suunnitteilla Elämystalo- niminen hanke. Tavoitteena on kutsua kaikki kohdeyleisöön kuuluvat
lapset tutustumaan uuteen teatteritaloon. Keskiössä on luoda lapsille mahdollisuus kurkistaa teatterin taian taakse. Rajattuun tilaan luodaan teatterin eri osa-alueita esittelevä
kokemuksellinen näyttely. Lapset kiertävät päänäyttämölle luodussa tilassa omien hoitajiensa kanssa. Suunnittelu ja toteutus on keväällä 2018.
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Liite 6 Johtamisrakenteet kunnallisessa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa
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Liite 7 Suunnittelupohja

SUUNNITTELUJAKSON (VIIKOT ____ - ____) AIKANA TOIMINNASSA
HUOMIOITAVAA
KIELTEN RIKAS MAAILMA

ILMAISUN
MONET MUODOT

MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME

KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN

sisällä

ulkona
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TUTKIN JA
TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI

LEIKKI

Havaintoja lapsiryhmästä

Muuta huomioitavaa
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Liite 8 Kontekstianalyysi
Kontekstianalyysi

Nimi:

Ryhmä:

Lähteenä Päivi Pihlaja
Osat I-VI sisältävät väittämiä, joiden toteutumista arvioidaan asteikolla 1-3.
Tällöin
1= huonosti
2= kohtalaisesti
3= hyvin
I KASVATUKSEN FYYSINEN KONTEKSTI
Ulkoilutilat
Ulkoilutilat ovat turvalliset
Ulkotilan suunnittelussa on huomioitu esteettisyys ja viihtyvyys
Luonnon ympäristöä on käytettävissä ulkoiltaessa
Ulkona on pysyviä telineitä riittäävästi
Ulkona on mahdollisuus erilaisiin peleihin
Ulkona on mahdollisuus erilaisiin leikkeihin
Tilojen rakenne
Tiloissa on mahdollisuus erityttää toimintaa
Hiljaiset ja äänekkäät alueet on erotettu toisistaan
Työntekijöidenn on helppo valvoa lasten toimintaa
Työnekijöiden on mahdollista ohjata yksilöllisesti ja pienryhmissä
Lasten on helppo hahmottaa yksikön kokonaisuus
Tilat ovat turvalliset
Ryhmähuone
Pöydät ja tila mahdollistavat monipuoliset ja vaihtelevan oppimistominnan
Tilassa on myös pienryhmätoiminnan mahdollisuus
Tilat ovat esteettiset
Lasten näkökulma on otettu huomioon tilaa arjessa rakennettaessa
Tila tukee lasten välistä vuorovaikutusta
Tila luo puitteet lasten ja aikuisten väliselle vuorovaikutukselle
Tila olla yksin ja yhdessä
Lapsilla on tilaa olla yksin tai kaksin
Lapset voivat toimia häiriöttömästi myös yksin tai kaksin
Yksin- ja kaksin olo on otettu huomioon vasussa ja esiopetussuunnitelmassa
Pienryhmien tomintaan on riittävästi mahdollisuuksia tiloissa
lasten rauhallinen tekeminen on mahdollista
lasten omaehtoinen leikki tai toiminta on mahdollista
Materiaalit
Riittävästi pedagogisesti laadukkaita leluja, pelejä ja havaintomateeriaalia
Lelut ja pelit ovat helposti saatavilla
Riittävästi laadukkaita kirjoja
Riittävästi laadukasta oppimateriaalia
Materiaalia oppilaiden oppimisen arvioinnni tueksi
Materiaalit mahdollistavat monipuolisten opetusmenetelmien käytön
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II PEDAGOGIIKAN RAKENTEET
Ajallinen struktuuri
Päivässä on tasapainossa joustavuus ja kiinteät ajat
Lasten tarkkaavaisuuden vaihtelu on otettu huomioon
Ajallinen rakenne perustuu lasten oppimisen sykliin ja tarpeisiin
Yksilölliset tarpeet otetaan huomioon päiväjärjestyksessä
Lapsilla on mahdollisuus rentoutumiseen ja hiljentymiseen
Vapaalle leikille ja toiminnalle on aikaa päiväjärjestyksessä
Ryhmän toiminta
Suunnittelussa huomioitu erikseen pien- ja suurryhmätoiminta
Koko ryhmän samanaikaistoimintaa on rajoitettu
Lapsella on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta
Suunnittelussa on huomioitu joustava siirtyminen asiasta tai tilasta toiseen
Lapsia informoidaan toiminnan lopettamisesta
Ruokailurutiinit
Ruoka on monipuolista ja sitä on riittävästi
Työntekijät ovat mukana syömässä lasten kanssa
Ruokaillaan pienryhmissä keskustellen
Ruokailutilanne on myös opetuksellinen
Lasten allergiat on huomioitu
Ruokailutilat ovat selkeät ja rauhalliset
Ryhmä
Ryhmän koko mahdollistaaa vasun ja eop:sin tavoitteieden saavuttamisen
Lasten tuen tarpeet on sovitettava yhteen pedagogisesti
Lapsilla on läheisiä toverisuhteita ryhmässä
Tukitoimet ja erityinen tuki
Lapsi saa tukea heti, kun tarve edellyttää
Resursseja on riittävästi
Kelton palveluja on saatavilla
Oppilashuolto
Yhteistoiminta neuvolan kanssa toimii
Yhteistoiminta lastensuojelun kanssa toimii
Yhteistyö tukee lapsen kehitystä, kasvamista ja oppimista
Yhteistyö huoltajien kanssa
Keskustelut vanhempien kanssa on järjestetty
Vanhemmat ovat mukana suunnittelemassa toimintaa
Vanhemmat osallistuvat arviointiin
Vanhempien ääntä kuullaan yhteistyötä suunniteltaessa
Informaation kulku ph:n ja kodin välillä toimii viikottain
Ongelmia kohdatessa henkilökunnalla on valmiuksia kuunnella
Ongelmia kohdatessa henkilökunnalla on tietoa, mihin ohjata perhettä
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III PERUSTURVA
Lapsiryhmän perusturvaan liittyviä asioita on käsitelty yhdessä lasten kanssa
Lapsiryhmässä on turvallisuussäännöt
Turvallisuussäännöt ovat visuaalisessa muodossa
Aikuinen huomioi päivän aikana jokaisen lapsen
Lasten välinen kiusaamistilanne käydään läpi rauhallisesti
Työntekijällä on valmiuksia hoitaa lasten välisiä ristiriitoja
Lasta ei jätetä yksin pelottavien/ aggressiivisten tunteiden kanssa
Lapsia suojellaan toisten lasten väkivallalta
Ulkona on riittävästi aikuisia valvomassa
kenenkään lapsen ei tarvitse pelätä toista lasta
Kenenkään lapsen ei tarvitse pelätä yhteisön aikuisia
Pyritään minimoimaan vaihteluja jotka horjuttava perusturvaa (pysyvyys)
Lapsi saa olla yhdessä viiteryhmässä päivänsä aikana
Kriisitilanteita varten on olemassa suunnitelma
Esiopetusmatkakuljetusten turvallisuudesta on huolehdittu
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IV PEDAGOGIIKKA
Opetusmenetelmät hyödyntävät didaktista leikkiä
Leikkiä ja pelejä käytetään monipuolisesti
Oppimisen ohjauksen perustana ovat lasten yksilölliset tarpeet
Lasten kiinnostuksen kohteet ja todellisuus ovat ohjauksen lähtökohtia
Ryhmässä on yhteinen vasu
Esiopetussuunnitelman ja vasun toteuttamisessa voidaan menetelmiä yksilöllistää
Lasten kehittymistä arvioidaan jatkuvasti
Aikuinen arvioi omaa ohjaustyötään
Lapsia ja heidän taitojaan havainnoidaan ja arvioidaan pedagogisesti
Havainnot ja arviot dokumentoidaan
Teen lapsikohtaisia suunnitelmia
Teen tarvittaessa yhteistyössä erityisen tuen suunnitelman
Leikki ja toiminnallisuus ovat keskeisellä sijalla ryhmän toiminnassa
Lapsia ohjataan ja kannustetaan itseilmaisussa
Lasten toimintaa ei katkaista väkisin
Sosiaalinen kasvatus sisältää itseluottamusta tukevia aineksia
Sosiaalisen oppimisen keskeinen elementti on pienryhmätoiminta
Lapsia ohjataan kuuntelemisessa ja kielellisessä ilmaisussa
Lasten erilaiset tunteet hyväksytään
Lapsella on lupa ilmaista ahdistustaan ja huoliaan eri tavoin
Työntekijät tiedostavat kielenkäyttönsä merkityksen
Lasta leimaavaa tai vähettelevää kieltä ei käytetä
Työntekijät tietävät miten lasta pidetään turvallisesti kiinni
Työntekijät kykenevät kiinnipitotilanteessa toimimaan lasta tukien
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V TYÖYHTEISÖ JA SEN TOIMINTA
Kasvatatjayhteisö suunnittelee toimintaansa yhdessä
Työntekijöiden välinen vuorovaikutus on avointa
Työntekijät antava yhteisissä tilaisuuksissa tilaa toisilleen ja kuuntelevat toisiaan
Työyhteisössä mielipiteiden ilmaiseminen on helppoa
Työryhmä sietää lasten erilaisuutta
Työyhteisö kestää lasten sosiaalisisa ja emotionaalisia pulmia
Työyhteisössä on rakenteet yhteissuunnittelulle ja arvioinnille
Työntekijöillä on ryhmissä samansuuntainen pedagoginen ideologia
Työntekijöillä on ryhmässä samansuuntainen käsitys ristiriitojen käsittelystä
Työntekiijät analysoivat lasten herättämiä tunteita ja jakavat ajatuksia
Toiminnan organisointi sujuu työryhmässämme joustavasti ja tehokkaasti
Toiselle aikuiselle palautteen antaminen on helppoa
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VI TYÖNTEKJIÄN OSAAMINEN
Olen motivoitunut työskentelemään lasten kanssa
Olen motivoitunut työskentelemään erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa
Olen motivoitunut työsekntelemään muiden aikuisten kanssa
Tiedostan olevani malli ja samaistmisen kohde lapsille
Olen perehtynyt kehityspsykologiaan
Lasten kehityksellisten ongelmien tunnistaminen on helppoa
Pidän itseäni ajan tasalla opetusmenetelmien suhteen
Olen perehtynyt vasun ja eop:sin sisältöihin
Lapsiryhmän johtaminen on helppoa
Toiminnan organisointi on helppoa
Kasvattajana näen lapsissa enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä
Lasten kuunteleminen on helppoa
Lasten sosiaalis-emoitionaalisen kehityksen ymmärtäminen on helppoa
Minun on helppo tunnistaa itsessäni lasten herättämiä tunteita
Minulla on työssäni riittävästi aikaa kuunnella lasta
Pidän huolta omasta jaksamisestani työssä
Kehitän ammattitaitoani eri tavoin mm. opiskelemalla
Olen perehtynyt lasten erityisen tuen tarpeisiin
Olen valmis ohjaamaan erilaisia lapsia
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Liite 9 Kehittävä palaute oppimisympäristön arviointi
Suunnittelu ja arviointi
1. Pedagoginen dokumentointi on toimintamme suunnittelun perusta
2. Käytämme jatkuvasti lapsen vasua käytännön toiminnan suunnittelussa
3. Lapsen näkemys omasta oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan selvitetään ja
otetaan huomioon vasua laadittaessa ja arvioitaessa
4. Ryhmän aikuisilla on vähintään kerran viikossa suunnittelu- ja arviointikokous
5. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ohjaavat työskentelyämme
6. Henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä miten lasten oppimista ja hyvinvointia
voidaan parhaalla tavalla edistää
7. Suunnittelemme ja rakennamme oppimisympäristöjä tavoitteellisesti yhdessä
lasten kanssa
8. Kehitämme tietoisesti lasten ja huoltajien osallisuutta edistäviä toimintatapoja
ja rakenteita
9. Dokumentoinnin avulla hankittu tieto vaikuttaa siihen miten suunnittelemme ja
toteutamme toimintaa
10. Olemme tietoisia valtakunnallisen vasun ja arjen toimintamme yhteyksistä ja
se näkyy työssämme lasten kanssa
11. Havainnoimme lasten motoristen taitojen kehittymistä suunnitelmallisesti
12. Asetamme aina yksityiskohtaisia tavoitteita lasten oppimiselle ja testaamme
toteutuvatko ne
13. Lasten omat kokemukset, kysymykset ja havainnot ovat toimintamme lähtökohta
14. Lasten oppimisen ja taitojen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti
15. Dokumentoimme lasten leikkimistä, oppimista ja taitojen kehitystä suunnitelmallisesti
16. Lasten omat kokemukset, kysymykset ja näkemykset muokkaavat toimintaamme ja oppimisympäristöjämme
17. Huoltajien näkemykset vaikuttavat siihen mitä teemme ja miten toimimme
18. Kuntamme vasu on hyvä arjen työkalu
19. Erilaisia teemoja ja projekteja kehitellään yhdessä lasten kanssa
20. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun
21. Kasvatussisällöt nousevat arjen toiminnasta, ei etukäteen suunnitelluista toiminnoista
22. Syvällinen suunnittelu ja huolella määritetyt tavoitteet kuvaavat hyvin ryhmän
toiminnan muotoutumista
23. Ryhmämme henkilöstö arvioi omaa toimintaansa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
24. Ryhmämme lastentarhanopettaja käyttää noin 3 tuntia viikossa pedagogiikan
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella
25. Työskentelyssämme painottuu lapsilähtöinen ja eheytetty pedagoginen toiminta
26. Rohkaisemme lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja
27. Pedagoginen dokumentointi on osa päivittäistä toimintaamme yhdessä lasten
kanssa
28. Pedagoginen dokumentointi on osa päivittäistä toimintaamme yhdessä vanhempien kanssa
29. Pohdimme lasten kanssa heidän hyvinvointiaan edistäviä ja haittaavia tekijöitä
30. Lapset dokumentoivat toimintaansa runsaasti
31. Lasten tunneilmaisu saisi olla positiivisempaa
32. Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi ovat olleet ryhmässä vähän hukassa viime
aikoina
33. Lasten ristiriidat käydään läpi ja tutkitaan yhdessä lasten kanssa
34. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomiointi
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35. Lasten leikki on yleensä vapaata ja itsenäistä
36. Koko lapsiryhmä osallistuu joka päivä yhteiseen ryhmäkokoontumiseen
37. Kasvatustoiminta tapahtuu pienryhmissä ja eriyttäen
38. Ryhmän aikuisilla on ollut jatkuva aika- ja resurssipula
39. Perheiden ja kulttuuritaustojen erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa
Toiminnan toteutus
40. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa yksikössämme
41. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa tiimissämme
42. Henkilöstön oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme
43. Yhteisössämme lapsia ja aikuisia kannustetaan luovuuteen, kekseliäisyyteen,
yrittämiseen ja sinnikkyyteen
44. Yhteisössämme sallitaan myös erehtyminen
45. Toimimme sukupuolisensitiivisesti, eikä meillä ole ns. ”tyttöjen ja poikien juttuja”
46. Henkilöstön vaihtuvuus on pieni
47. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla
48. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia
49. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä kasvatuksessa
50. Piha-alue houkuttelee lapsia monipuoliseen toimintaan
51. Kasvattajat aktiivisesti kehittävät ulkotoimintaa lasten kanssa
52. Yksikössämme aikuiset osallistuvat runsaasti lasten ulkoleikkeihin
53. Ryhmässämme on paljon vauhdikkaita liikunta- tai riehumisleikkejä
54. Fyysinen oppimisympäristö (tilat ja materiaalit) virittää lapset syventymään toimintaan
55. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset suhteet kehittyvät hyvin
56. Teemme paljon retkiä ja hyödynnämme lähiympäristöä
57. Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein viikkoja
58. Tilamme on jaettu moniin pienempiin nurkkauksiin ja toimintapisteisiin
59. Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikastavat niitä
60. Pienryhmiin jaon tekevät aikuiset pedagogisin perustein, eivät yleensä lapset
itse
61. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä, maalaamista sekä taidetta)
62. Ryhmässä on paljon draamaleikkejä (esityksiä, näytelmiä)
63. Ryhmässä leikitään paljon roolileikkejä
64. Ryhmässä luetaan lapsille paljon
65. Kasvattajat käyttävät runsaasti informaatioteknologiaa (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia jne.) työssään lasten kanssa
66. Lapset käyttävät runsaasti informaatioteknologiaa (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia jne.) toiminnassaan
67. Tuotamme mediasisältöjä (esim. kuvaamme ja prosessoimme kuvattua,
teemme sarjakuvia tai omia kirjoja) runsaasti lasten kanssa
68. Oppimisen alueet ovat toimintamme lähtökohta
69. Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä lasten taitojen perusteella
70. Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä lasten iän perusteella
71. Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä lasten mielenkiinnonkohteiden perusteella
72. Tiimien työssä huomioidaan kasvattajien erilaiset vahvuudet ja taidot
73. Tiimien työssä kasvattajien koulutustausta määrittää työnjaon
74. Tarjoamme huoltajille jatkuvasti tietoa toiminnasta ja ryhmän muotoutumisesta
75. Panostamme perheiden kuunteluun ja päivittäisiin keskusteluihin
76. Huoltajien ja henkilöstön välinen keskinäinen luottamus ja kunnioitus näkyvät
arjessa
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77. Olemme valmiit varhaiseen puuttumiseen ja tukeen yhteistyössä huoltajien
kanssa
78. Lapset noudattavat sääntöjä ilman aikuisen valvontaa
79. Ruokailutilanteemme ovat nautinnollisia ja rentoja
80. Emme voi joustaa lepohetken kestossa tai muodossa lasten ja vanhempien
toiveiden mukaan
81. Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat tänä vuonna todella kukoistaneet
82. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle erinomainen kasvualusta
83. Lasten fyysinen toimintakyky ja runsas liikkuminen ovat toiminnassamme keskeisiä
84. Lasten motorisiin perustaitoihin (tasapaino, liikkuminen, käsittelytaidot) kiinnitetään paljon huomiota
85. Lasten hienomotorisiin taitoihin (sorminäppäryys, silmän ja käden yhteistyö
jne.) kiinnitetään paljon huomiota
86. Lasten ajattelu, ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat ryhmässämme
87. Tiedotamme toiminnasta ja jaamme kuulumisia huoltajille viikoittain jonkin
sähköisen kanavan kautta (esim. sähköposti, Facebook, blogi, muksunetti)
88. Lasten väliset sosiaaliset suhteet ovat tällä hetkellä erittäin toimivia ja kehittyviä
89. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat hyvin
työtämme ja ryhmää
90. Työ ja ryhmän toiminta on usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista
91. Ryhmässämme uusia ideoita kokeillaan ja kehitetään jatkuvasti, uusien prosessien luominen on ryhmässä keskeistä
92. Innostamme lapsia pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan erilaisissa päivittäisissä tilanteissa
93. Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin
aikana
94. Olemme erittäin tyytyväisiä ryhmämme lasten ja aikuisten välisiin suhteisiin.
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Liite 10

Monipuoliset työtavat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan (2016, 38):
Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu
leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen
ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset
työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja
erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan
kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.
Tämä listaus on tehty muistilistaksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotta monipuolisuus työtapojen käytössä tulee huomioiduksi varhaiskasvatusta ja kehkeytyvää opetussuunnitelmaa toteutettaessa. Keskimmäiseen sarakkeeseen voi laittaa rastin tai päivämäärän, kun ryhmän kanssa
työtapaa on käytetty. Viimeiseen sarakkeeseen voi muistilistanomaisesti merkitä esim. projektin,
jossa toiminta on toteutunut. Poiminnat on tehty varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, joten
ne saattavat muodoiltaan poiketa toisistaan (joissakin kuvataan asiaa lapsen näkökulmasta,
joissakin siitä näkökulmasta, mitä varhaiskasvatuksen tulee tehdä).
Kielten rikas maailma
Työtapa
kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä
yhteinen pohdinta
itsensä ilmaisu
vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelu eri tilanteissa
vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelu eri ihmisen
kanssa
kriittinen ajattelu
ihmettely, oivaltaminen, oppimisen ilo
mielikuvituksen käyttäminen
luovuuden käyttäminen
erilaisten ideoiden kokeilu
ympäristön jäsentäminen, nimeäminen ja kuvaaminen
erilaisten käsitteiden käyttäminen
toiminnan sanallistaminen ja
keskustelu sanavaraston kehittymisen tukena
tunteiden nimeäminen
kuvien, esineiden tai tukiviittomien käyttö kielen ymmärtämisen tukena
puhumaan rohkaisu
kertomisen, selittämisen harjoittelua
erilaisiin teksteihin tutustuminen
lorujen ja laululeikkien käyttäminen
kiireetön keskustelu
kielellä leikittely
lukeminen
tarinoiden kerronta

tehty

Projekti, jossa toteutunut/ miten/ ideoita seuraavaan kertaan/
mahdollisia lähteitä, joita käyttänyt

69
kirjoittaminen ja lukeminen
leikillisesti
kielitietoisuuden kehittyminen
Ilmaisun monet muodot
Työtapa
musiikillisen ilmaisun tukeminen
musiikillisten kokemusten
tuottaminen
elämyksellinen kuuntelu
ääniympäristön havainnointi
äänen keston havainnointi
äänen tason havainnointi
äänen sointivärin havainnointi
äänen voiman havainnointi
laulaminen
erilaisten soittimien kokeilu
musiikin kuuntelu
liikkuminen musiikin mukaan
kokemuksia perussykkeestä
kokemuksia sanarytmeistä
kokemuksia kehosoittamisesta
musiikin herättämien tunteiden ilmaisu (esim. kertoen,
kuvallisesti, ilmaisten tai tanssien)
musiikin tekeminen
pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoittelu
esiintymistilanteiden onnistumisen ilo
kuvien tekemisestä nauttiminen
esteettisten elämysten saaminen
monipuolisen kuvailmaisun
harjoittelu kuvallisen ajattelun, havainnoinnin ja kuvien
tulkinnan avulla
erilaiset kuvan tekemisen tavat (piirtäminen erilaisilla kynillä, hiilellä; maalaaminen;
rakentaminen ja mediaesitysten tekeminen)
muovailu, savityöt, ompelu,
nikkarointi
erilaisten kuvien havainnointi
yhdessä
erilaisten esineiden havainnointi
erilaisten ympäristöjen havainnointi (luonto, rakennettu
ympäristö)
kuvallisten viestien tulkinta
erilaisten materiaalien yhdistäminen

tehty

Projekti, jossa toteutunut/ miten/ ideoita seuraavaan kertaan/
mahdollisia lähteitä, joita käyttänyt
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käsityöperinteen hyödyntäminen
kehollinen ilmaisu: draama
kehollinen ilmaisu: tanssi
kehollinen ilmaisu: leikki
monipuolinen kirjallisuuden,
sanataiteen, teatterin, tanssin
ja sirkuksen hyödyntäminen
Minä ja meidän yhteisömme
”Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuuta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 43.)
Projekti, jossa toteutunut/ miten/ ideoita seuraavaan kertaan/
Työtapa
tehty
mahdollisia lähteitä, joita käyttänyt

sadut
musiikki
kuvataide
leikki
draama
erilaiset mediasisällöt
vierailijat
vierailut
lähiympäristön tapahtumat
eri tilanteissa esiintyvät tai lapsia askarruttavat eettiset kysymykset aiheina esim.:
- ystävyys
- oikean ja väärän erottaminen
- oikeudenmukaisuus
- pelko
- suru
- ilo
ryhmän säännöt ja niiden perusteet
tutustutaan lapsiryhmässä
läsnä oleviin uskontoihin ja
katsomuksiin (huomioiden uskonnottomuus)
keskinäisen kunnioituksen
edistäminen
ymmärrys eri katsomuksia
kohtaan
lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymisen tukeminen
erilaisiin katsomuksiin liittyviin
perinteisiin tutustuminen
vuodenkiertoon liittyvät juhlat
ja tapahtumat
päivittäiset tilanteet (esim.pukeutuminen ja ruokailu)
annetaan aikaa ihmettelylle
erilaisten kysymysten pohdinta
mahdollisuus eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin
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tiedonsaannissa hyödynnetään lähiyhteisön jäseniä, esineistöä ja ympäristöä
huoltajien asiantuntemus
omasta kulttuuriperinnöstä
vanhat leikit ja musiikki (esim.)
lähiyhteisön moninaisuuden
tarkastelu
ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus
erilaisuuden ymmärtäminen
tulevaisuuden pohdintaa
(esim. vuodenajan leikkien tai
oppimisympäristön suunnittelu,
mielikuvitusmaailmojen rakentaminen, mahdolliset tulevaisuuden ammatit)
eri medioihin tutustuminen
median tuottaminen leikinomaisesti
mediasisällön todenmukaisuuden pohtiminen (mediakriittisyyden kehittyminen)
ohjaus median käyttöön
mediassa esiintyvien teemojen
käsittely esimerkiksi:
- liikunnallisissa leikeissä
- piirtäen
- draaman avulla
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Työtapa
tehty
syy-seuraussuhteet
matematiikan osa-alueisiin tutustuminen
huomion kiinnittäminen päivittäisissä tilanteissa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan
matemaattisten havaintojen
pohtiminen
matemaattisten havaintojen
kuvaileminen
ilmaisu ja tarkastelu esim.:
- kehollisesti
- eri välineiden avulla
- kuvien avulla
luokittelu
vertailu
järjestykseen asettelu
säännönmukaisuuksien löytäminen
säännönmukaisuuksien tuottaminen
oppimisympäristöön liittyvien
ongelmien löytäminen
oppimisympäristöön liittyvien
ongelmien pohtiminen

Projekti, jossa toteutunut/ miten/ ideoita seuraavaan kertaan/
mahdollisia lähteitä, joita käyttänyt
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oppimisympäristöön liittyvien
ongelmien päättely ja ratkaisujen etsiminen
lukukäsitteen kehittyminen
lukumäärien havainnointi
lukumäärien liittäminen lukusanaan ja numeromerkkiin
lukujonotaitojen kehittyminen/tukeminen
nimeämisen harjoittelu (lorut,
riimit)
mittaamisen kokeilua
sijainti- ja suhdekäsitteitä
esim.:
- liikuntaleikit
- piirtäen
- eri välineiden avulla
tilan ja tason hahmottaminen
kappaleiden tutkiminen
muotojen tutkiminen
rakentelu
askartelu
muovailu
aikakäsite (vuorokauden- ja
vuodenaikojen havainnointi)
ympäristössä oppiminen
ympäristöstä oppiminen
toimiminen ympäristön puolesta
retkeily
ympäristön tutkiminen
luonnonilmiöiden havainnointi
ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttäminen
kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoittelu
tiedon etsiminen
esteettiset kokemukset
luonnon kunnioittaminen
kestävä elämäntapa
käytännön taitojen harjoittelu
(esim.):
- roskaamaton retkeily
- kohtuullisuuden ja
säästäväisyyden opettelu
- ruokailuun liittyvä vastuullisuus
- energia säästäminen
- jätteiden vähentäminen (kierrätys, tavaroiden korjaaminen, uudelleenkäyttö)
ympäristön teknologian havainnointi
omien luovien ratkaisujen keksiminen
arjessa esiintyvien teknisten
ratkaisujen havainnointi
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tietoteknisiin laitteisiin tutustuminen
koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö
omien ideoiden pohjalta rakentelu eri materiaaleilla
lähiympäristön teknologisien
ratkaisujen tarkastelu (esim.
lelujen toimintaa tutkimalla)
Kasvan, liikun ja kehityn
Työtapa
monipuolinen liikkuminen
ulkoilu
liikunnalliset leikit
ohjattu liikkuminen
riittävästi mahdollisuuksia
omaehtoiseen liikkumiseen ulkona ja sisällä
kuormittavuudeltaan eritasoiset liikunnan tasot
leikkiminen sisällä ja ulkona
retkeily
ryhmässä liikkuminen
lasten kehontuntemuksen tukeminen
kehonhallinnan tukeminen
motoristen perustaitojen harjoittelu
tasapainotaidot
liikkumistaidot
välineenkäsittelytaidot
eri liikuntavälineiden käyttäminen
kestoltaan vaihtelevaa liikkumista
intensiteetiltään vaihtelevaa
liikkumista
nopeudeltaan vaihtelevaa liikkumista
liikuntaleikit
perinteiset pihaleikit
satu- ja musiikkiliikunta
eri vuodenajoille tyypilliset tavat ulkoilla
ohjaus omatoimiseen ruokailuun
monipuoliseen, riittävään syömiseen ohjaaminen
ruokarauhan opettelu
hyvien pöytätapojen opettelu
ruokiin, alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja
makuominaisuuksiin tutustuminen
terveyden ja henkilökohtaisen
hygienian valmiuksien tukeminen

tehty

Projekti, jossa toteutunut/ miten/ ideoita seuraavaan kertaan/
mahdollisia lähteitä, joita käyttänyt
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turvallisuuteen liittyvien asioiden harjoittelu
lähiliikenteessä liikkuminen
turvalliseen liikkumiseen liittyvien sääntöjen ja tapojen harjoittelu
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Liite 11

Lapsen lääkehoitosuunnitelma

1 JOHDANTO
Suunnitelman lisäksi huoltaja toimittaa lapsen hoitopaikkaan/ esiopetuspaikkaan kirjallisen, tarkan ohjeistuksen lääkehoidon toteuttamista varten.
Lapsen nimi

Lapsen syntymäaika

Huoltajan/ huoltajien nimet

Keneen ensisijaisesti otetaan yhteyttä (puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin)

Päivähoitopaikka/ ryhmä

Lapsen omahoitaja/ perhepäivähoitaja

lyhytaikainen lääkehoito ajalle
pitkäkestoinen lääkehoito ajalle
Huoltajat antavat lääkkeen ryhmän henkilökunnalle/ perhepäivähoitajalle henkilökohtaisesti, lapsen nimellä varustettuna, annosteluohjeineen. Lääke säilytetään päivähoitopaikassa lukittavassa kaapissa tai jääkaapissa lääkkeen säilytysohjeen mukaisesti, poissa lasten ulottuvilta.
Lääkitystä vaativa oire/ sairaus

Lääkkeen nimi ja vahvuus ja valmistemuoto

Lääkkeen annostelu/ muuta annosteluun liittyvää (kellonaika, miten lääke annetaan: suun
kautta, tippoina silmään, korvaan jne.)

Annos

Lääkkeen määränneen lääkärin nimi

Lääkkeen säilytys

Lääke tuodaan hoitopaikkaan/ esiopetukseen

Lääke tai käytetty väline hävitetään

Mitä oireita seurataan

Muut toimenpiteet (esim. verensokerin seuranta, erityistilanteet, ruoka-annosten mittaus)

Huoltajaan otetaan yhteys, jos

Ambulanssi kutsutaan seuraavissa tilanteissa
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Muuta huomioitavaa

Lupa lapsen yksilöllisen lääkehoidon toteuttamiseen on seuraavilla henkilöillä
Nimi

Perehdytys suoritettu (pvm.)

Nimi

Perehdytys suoritettu (pvm.)

Nimi

Perehdytys suoritettu (pvm.)

Suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet:
(rasti)
Huoltaja/ huoltajat
Päiväkodin johtaja
Päivähoidon/ esiopetuksen työntekijä/t
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Neuvolan terveydenhoitaja
Lasta hoitavan tahon edustaja
Muu henkilö, kuka
Päivämäärä ja allekirjoitukset
Pvm:
Huoltajan/ huoltajien allekirjoitus

Päivähoidon työntekijän/ tekijöiden allekirjoitus

Kopio huoltajalle, alkuperäinen säilytetään lapsen papereissa, yksi kopio lapsen vasun liitteeksi.
Yksilölliset lääkehoitosuunnitelmat huomioidaan yksikön turvallisuussuunnitelmassa.
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Liite 12

Esimerkki vuosikellosta
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