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1. JOHDANTO   

Kädessäsi olevan Askolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (2017) laatimiseen on osallistunut 

koko Askolan varhaiskasvatuksen henkilöstö yksilö- ja tiimitasolla sekä päivähoidon lapset. 

Mahdollisuus osallistua varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen on annettu myös huoltajille ja 

yhteistyötahoille. Suunnitelma perustuu Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin (2016), jonka toteutusta ohjaa varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri 

elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten 

tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan lapsilähtöistä 

toimintaa, erilaisuutta sekä eri kulttuuriperinteitä ja moninaisuus nähdään rikkautena. 

Askola sijaitsee luonnonkauniilla Itä-Uudellamaalla, asukkaita on reilu 5000. Kunnan erikoisuutena 

on Korttian kylässä sijaitseva laaja hiidenkirnuesiintymä. Askolan päätaajamat ovat Kirkonkylä ja 

Monninkylä. Taajamissa on paljon lapsiperheitä ja Askola on muuttovoittoinen kunta. 

Kyläkeskuksissa on erilaisia palveluita: päiväkodit, esiopetus, koulut, Askola Areena, kirkko, 

kirjasto, terveyskeskus. 

 

1.1 Lapsen puheenvuoro  

Varhaiskasvatuksen toimintaa suunniteltaessa otamme huomioon lasten mielipiteitä. Lasten ideat, 

toiveet ja ajatukset ovat osana arjen toiminnassa ja jokainen lapsi tulee kuulluksi 

varhaiskasvatuksessamme. Lasten leikkejä ja keskusteluja havainnoimalla saamme selville, mitkä 

ovat lapsia kiinnostavia ja askarruttavia asioita. Kasvattaja suunnittelee toimintaa ja antaa virikkeitä 

toiminnan toteuttamiseen lasten kanssa. 

Askolassa lasten osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin 

asioihin. Osallisuus on myös sitä, että lapsi on oman ryhmänsä sekä koko päiväkodin jäsen omine 

yksilöllisine tarpeineen ja omana persoonanaan.  
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Mitä haluaisin tehdä päiväkodissa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on päiväkodissa kivaa?  
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2. VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄT JA YLEISET 

TAVOITTEET  

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhtenäisen 

varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

tulee muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.  

Askolassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua sosiaaliseksi, empaattiseksi ja 

vuorovaikutustaitoiseksi. Ymmärrämme erilaisuuden käsitteen ja pyrimme yhdessä luomaan 

jokaiselle lapselle hyvän päivän juuri tänään. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystä 

itsestään ja ympäröivästä maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Askolassa lasten omat 

käsitykset ja mielipiteet ovat tärkeitä ja he saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 

Me rohkaisemme lapsia yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Suhtaudumme avoimesti ja 

kunnioittavasti erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja 

kasvatusnäkemyksiin. Tämä on rakentavan vuorovaikutuksen ja varhaiskasvatuksen perusta.  

Askolan varhaiskasvatuksessa lapsilähtöinen toimintatapa on tärkeässä roolissa:  

 Lapsi pääsee osalliseksi yhteisestä arjesta leikkien, oppien ja kasvaen osana yhteisöä.   

 Lapsella on oikeus iloita itsestään ja kokea, että muutkin nauttivat hänen läheisyydestään.   

 Lapsen osallisuus kasvaa ympäristössä, jossa hänen tarpeensa huomioidaan.   

 Lasta tuetaan ja kannustetaan uuden oppimiseen.  

 Lapsi saa aikuisilta turvaa ja lohtua.  

 Kuuntelemme lasten toiveita ja annamme aikaa lapsen ja aikuisen väliselle vastavuoroiselle 

keskustelulle.  
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2.1 Varhaiskasvatuksen järjestäminen Askolassa  

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet 

ohjaavat perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista 

ja arviointia. Varhaiskasvatus rakentuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnitelmalliselle 

kokonaisuudelle. Palvelujen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen alle kouluikäisten lasten 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko. Lapsen hyvinvointia tukee perheen ja 

kasvattajien hyvä yhteistyö ja tarvittavat tukipalvelut.  

Askolan varhaiskasvatuspalvelut sisältävät lapselle suunnatun kasvatuksellisen ja pedagogisen 

toiminnan ja perheille peruspalveluna tarjottavan päivähoidon. Esiopetus vahvistaa kasvun ja 

oppimisen jatkuvuutta muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Esiopetus on osa lapsen 

elinikäistä oppimista, jonka tavoitteena on elämänhallinnan sekä yhdessä toimimisen ja oppimaan 

oppimisen taitojen kartuttaminen.  
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Päiväkodit 

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäiväistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta alle kouluikäisille lapsille. 

Toiminta on monipuolista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Hoito tapahtuu vertais- tai 

sisarusryhmissä, joissa on mahdollisuus laajempaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Päiväkotien 

henkilökunta muodostuu lastentarhanopettajista, lastenhoitajista ja avustavasta henkilökunnasta. 

Työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja monipuoliset taidot hyödynnetään toiminnan 

suunnittelussa sekä toteuttamisessa.  

 

PÄIVÄKOTI KARPALO  

Päiväkoti Karpalo sijaitsee Askolan kirkonkylässä. Päiväkodissa on neljä ryhmää, joista yksi on 

esiopetusikäisten lasten ryhmä.  

 

Päiväkoti Karpalo  

Askolantie 26  

07500 ASKOLA  

Avoinna klo 6.00–17.00  

Johtaja Minna Toivanen   

puh.040-710 9143  

karpalo@eduaskola.fi  

 

 

PÄIVÄKOTI PUOLUKKA  

Päiväkoti Puolukka sijaitsee Askolan kirkonkylässä ja toimii sisarusryhmänä.  

 

Päiväkoti Puolukka  

Lääkärintie 1 A  

07500 ASKOLA  

Avoinna joustavasti perheiden tarpeiden mukaisesti  

klo 5.30 – 22.00 välillä ja viikonloppuisin  

Vs. johtaja Merli Lepp 

puh.040-8279232  

puolukka@eduaskola.fi  
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PÄIVÄKOTI SATEENKAARI  

Päiväkoti Sateenkaari sijaitsee Monninkylässä. Päiväkodissa on viisi ryhmää, joista yksi on 

esiopetusikäisten lasten ryhmä.  

  

Päiväkoti Sateenkaari  

Koulutie 1  

07230 MONNINKYLÄ   

Avoinna 6.00–17.00  

Johtaja Soili Osmala  

puh. 040-7760 937  

sateenkaari@eduaskola.fi  

 

 

PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO  

Päiväkoti Tammenterho sijaitsee Tiilään kylässä. Päiväkodissa on kolme ryhmää.  

 

Päiväkoti Tammenterho  

Juornaankyläntie 59  

07580 TIILÄÄ  

Avoinna 6.00–17.00  

Johtaja Outi Rasila  

puh. 040-7109 142  

tammenterho@eduaskola.fi  

 

 

Ryhmäperhepäiväkoti  

Ryhmäperhepäiväkoti Kuusilinna sijaitsee Särkijärvellä koulun yhteydessä.  

Ryhmäperhepäiväkoti Kuusilinna  

Myrskyläntie 379  

07590 HUUVARI  

Avoinna 6.00–17.00  

Johtaja Outi Rasila  

puh. 040-7109 142  

kuusilinna@eduaskola.fi  

 

mailto:tammenterho@eduaskola.fi
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Perhepäivähoito  

Perhepäivähoito on pienessä lapsiryhmässä hoitajan kotona tapahtuvaa yksilöllistä, tavoitteellista ja 

laadukasta varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajalla voi lain mukaan olla hoidossaan kokopäiväisesti 

neljä alle kouluikäistä ja osapäiväisesti yksi esiopetusikäinen tai 1- luokkalainen. Perhepäivähoitajat 

ja päivähoito tekevät yhteistyötä esimerkiksi erilaisten yhteisten tapahtumien kautta. Kunnallisen 

perhepäivähoitajan lasten varahoitopaikka on päiväkodissa. Kunnallisten perhepäivähoitajien lisäksi 

Askolan kunnassa toimii kunnan valvomia, yksityisiä perhepäivähoitajia.  

Esiopetus  

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään 

esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta 

ja sitä tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina. Esiopetus perustuu 

Opetushallituksen laatimiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014), joiden pohjalta on 

laadittu Askolan kunnan esiopetussuunnitelma (2015).  

Esiopetuksen tavoitteena on leikin kautta oppiminen, lapsen minäkuvan vahvistaminen, 

oppimisvalmiuksien kehittyminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen. Esiopetus 

suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokea ja oppia uutta. 

Ryhmässä toimiessa lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät. Lapsi opettelee vastuullisuutta, yhteiselämän 

pelisääntöjä ja hyviä tapoja. Esiopetuksessa tutustutaan omaan kulttuuriin ja lähiympäristöön 

esimerkiksi vuodenaikoihin liittyvien juhlien ja retkien avulla. Leikkien ja ryhmässä toimien lapsen 

tiedot, taidot ja kokemukset lisääntyvät.  

Toimintaa ohjaavat sisältöalueet:  

 Ilmaisun monet muodot  

 Kielen rikas maailma  

 Minä ja meidän yhteisömme  

 Matemaattinen ajattelu ja luonnon tuntemus  

 Terveys, fyysinen ja motorinen kehitys  

Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa tukemalla lasten kotikasvatusta yhteisesti 

sovittujen kasvatustavoitteiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa laaditun Lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelman (Leops) mukaisesti.  
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ESIOPETUSIKÄISTEN LASTEN RYHMÄT  

Karpalon esiopetus  

Askolantie 26  

07500 ASKOLA 

puh. 040 755 2905  

eskarit.kirkonkyla@eduaskola.fi  

  

Sateenkaaren esiopetus 

Koulutie 1  

07230 MONNINKYLÄ 

puh. 040 710 9116  

eskarit.monninkyla@eduaskola.fi  

  

Särkijärven esiopetus  

Myrskyläntie 379  

07590 HUUVARI 

puh. 040 8376 769  

eskarit.sarkijarvi@eduaskola.fi  
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2.2 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua  

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapsen kasvun polulla niin lapselle kuin koko 

perheelle. Lapsi tuo varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jossa 

merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutussuhteet. Hyvällä yhteistyöllä 

huoltajien kanssa tuemme ja vahvistamme yhdessä lapsen kasvun ja oppimisen polkua.  

Kasvattaja varhaiskasvatuksessa  

Kasvattajien tietämys kehityksen yleisestä etenemisestä sekä oppimisesta ohjaa lasten ikää ja 

kehitystä vastaavan pedagogisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Lapsilla on eri 

kehitysvaiheissa erilaisia tarpeita, joihin kasvattajan tulee vastata sopivalla tavalla. Ymmärrys kunkin 

lapsen tarpeista sekä yksilöllisestä tavasta toimia ja oppia, edellyttää kasvattajilta herkkyyttä, 

säännöllistä ja johdonmukaista havainnointia ja dokumentointia eri ikäkausina sekä yhteistyötä lasten 

huoltajien kanssa.  

Askolan varhaiskasvatuksessa työskentelee monen eri ammattiryhmän edustajia. Kasvattajilta 

edellytetään sitoutuneisuutta, herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. Kasvattajat 

kunnioittavat toistensa osaamista ja mielipiteitä. He keskustelevat arvoista ja toimintatavoista, jotka 

kirjataan tiimisopimukseksi. 

Moniammatillisissa työyhteisöissä hyödynnetään työntekijöiden erilaisia vahvuuksia ja 

koulutustaustoja. Koko työyhteisö on vastuussa kasvatuskulttuurin kehittämisestä. 

Kasvattajayhteisön ammatillisen tietoisuuden kehittymistä tukee aito ja avoin vuorovaikutus sekä 

oman toiminnan reflektointi. Kasvattajayhteisössä dokumentoidaan, arvioidaan ja kehitetään 

toimintaa ja ammatillista osaamista.  
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   KASVATTAJAN ROOLI  
 

 

 
 

  

2.3 Varhaiskasvatuksen arvoperusta  

Askolalainen varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2016) määritellyille arvoille.  

Lapsuuden itseisarvo   

Askolassa arvostamme lapsuutta itsearvoisena elämänvaiheena, jossa lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään ja yhteisön jäsenenä. 

Jokainen lapsi on meille ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.  
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Ihmisenä kasvaminen  

Toiminta-ajatuksenamme on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä huomioimalla 

varhaiskasvatuksen toiminnassa lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Tuemme arjessa lasten 

vuorovaikutus – ja sosiaalisia taitoja sekä motorisia taitoja.  

Lapsen oikeudet 

Lapsella on oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. 

Askolan varhaiskasvatuksessa lapset tulevat kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Lasten mielipiteitä 

ja ajatuksia kuunnellaan sekä tuetaan lasten sanallista ja sanatonta viestintää positiivisin keinoin.  

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus 

Askolan varhaiskasvatuksessa lapset ja perheet kohdataan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti 

elämänkatsomuksesta, kielestä, kulttuurista tai sukupuolesta riippumatta. Varhaiskasvatuksessa 

pidämme tärkeänä itsekunnioituksen ja toisen huomioimisen oppimista. Kasvattajat tukevat lapsen 

myönteisen minäkuvan kehittymistä kunnioittaen jokaisen lapsen erilaisuutta ja persoonallisuutta.  

Perheiden monimuotoisuus 

Askolan varhaiskasvatuksessa kasvattajat tekevät yhteistyötä perheiden kanssa, heidän kielestä, 

kulttuurista, elämänkatsomuksesta, uskonnosta tai kasvatusnäkemyksestä riippumatta. Näiden 

huomioiminen luo edellytyksen hyvälle yhteistyölle. Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen toteutuu 

varhaiskasvatuksen arjessa laadukkaan pedagogiikan, suunnittelun sekä kasvu- ja oppimisympäristön 

keinoin.  

Terveellinen ja kestävä elämäntapa 

Askolan varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellistä, turvallista ja liikunnallista elämäntapaa. 

Varhaiskasvatuksen arjessa mahdollistetaan kiireettömyys ja päivän joustava rakenne, jotka edistävät 

hyvinvointia. Arjen valinnoilla, toimilla ja omakohtaisilla kokemuksilla varhaiskasvatuksessa 

ilmennetään vastuullista suhtautumista luontoon ja vahvistetaan luontosuhdetta.  
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2.4 Oppimiskäsitys  

Askolalaisessa varhaiskasvatuksessa haluamme tarjota lapsille kiinnostavaa, tavoitteellista ja sopivan 

haastavaa toimintaa, jotta heidän innostus oppimista kohtaan viriää ja tuottaa iloa. Tavoitteenamme 

on, että uusien tietojen ja taitojen oppiminen herättäisi lapsissa halun tutkimiseen ja oppimiseen. 

Lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa toiminta, 

tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät leikin välityksellä. Oppimisen 

lähtökohtana ovat lapsen aiemmat kokemukset ja hänen osaamisensa. On tärkeää, että uusilla 

opittavilla tiedoilla ja taidoilla on yhteys lasten elämään ja kokemusmaailmaan. Rakentava ja 

myönteinen palaute lisää motivaatiota ja vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa.  

 

 

 

2.5 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

kokonaisuus  

Askolan varhaiskasvatuksessa pedagogiikka on tietoista ja suunnitelmallista toimintaa lasten 

oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi. Pedagogiikka näkyy arjen toiminnassa, 

oppimisympäristössä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan 

painottuminen varhaiskasvatuksessa edellyttää asiatuntemusta sekä yhteistä ymmärrystä, miten 

lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. Arjen pedagogiikkaa on mm: 

pukeutumis- ja ruokailutilanteet ja siisteyskasvatus.  
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Kasvatus  

Kasvatus on tietoista ja tavoitteellista varhaiskasvatuksen toimintaa. Tavoitteena on 

kulttuuriperinnön ja tärkeinä pidettyjen arvojen ja traditioiden siirtäminen tuleville sukupolville. 

Kasvattajien tehtävänä on ohjata lasten yksilöllisen identiteetin muotoutumista sosiaalisesti 

hyväksytyllä tavalla. Kasvattajien arvostava ja lämmin suhtautuminen lapsiin ja aikuisiin luo pohjan 

käytös- ja toimintatapojen kehittymiselle.  

Opetus  

Opetuksen tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä itsestään, 

toisista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa innostetaan ja motivoidaan 

opettelemaan uusia asioita ja käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. Askolan varhaiskasvatuksen 

opetuksessa otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä 

lasten yksilölliset tarpeet. 

Hoito  

Hoito on fyysistä ja psyykkistä lasten perustarpeista huolehtimista. Mitä pienempi lapsi on, sitä 

enemmän painottuu perushoito, syli, lepo, ravinto, ulkoilu ja puhtaus. Vastavuoroinen ja kunnioittava 

vuorovaikutussuhde, turvalliset rutiinit sekä läheisyys muodostavat hyvän hoidon perustan. 

Arvostusta ja iloa tuottavat yhteiset kokemukset synnyttävät turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta.    
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2.6 Laaja-alainen osaaminen  

Askolan varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisella 

osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esi- 

ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Osaamisen tavoitteet otetaan huomioon 

toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja 

hoidossa.  

 

 

 

 

 

 

 

Opetushallitus 2017 
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Ajattelu ja oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa 

ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on rohkaista ja auttaa lasta kehittämään ajattelun ja oppimisen taitoja 

sekä vahvistaa luottamusta omaan itseensä. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää mielikuvitusta 

ja luovuutta sekä kokeilla yhdessä ideoita ja tutkia maailmaa.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Lasta kiinnostaa perhe, suku, asuinympäristö, kotimaa, yhteiskunta, maailma ja sen historia. 

Kasvattaja rakentaa yhdessä lasten kanssa kuvaa menneisyydestä ja nykyisyydestä. Lasta innostetaan 

kysymään, keskustelemaan ja oppimaan tarinoiden, dokumenttien, juhlien, retkien ja taiteen avulla. 

Askolan varhaiskasvatuksessa vahvistamme oman kunnan kulttuuriperinnön siirtämistä huomioiden 

ja hyödyntäen kulttuuripalveluiden ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet.  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja, joita ovat itsestä 

huolehtiminen sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot. Lapset ohjataan havaitsemaan, 

tiedostamaan ja nimeämään omia tunteitaan. Heitä kannustetaan auttamaan toisia ja pyytämään 

tarvittaessa apua. Säännöllinen päivärytmi, hyvien tapojen ja yhteisten toimintamallien opettelu 

toimii pohjana kasvatukselle. Kasvattaja toimii lasta kuunnellen, havainnoiden ja motivoiden yhteiset 

arvot ja kasvatuspäämäärät huomioiden. Hyvä ja välittävä ilmapiiri sekä toimiva vuorovaikutus 

edistää lasten oma- aloitteisuutta, osallisuutta ja vaikuttamista.  

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaito 

merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri ympäristöissä 

erilaisten välineiden avulla. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia 

käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa 

toimintaympäristöissä tukien samalla lasten puheen ja kielellisen tietoisuuden kehittymistä. Heidän 

kanssaan tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja 

oppimispeleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään varhaiskasvatuksen arjessa.  
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Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Lasten osallisuus on asioihin vaikuttamista ja sitoutumista. Heidän oma tunne osallisuudesta ja oman 

roolin merkityksellisyydestä vahvistavat itsetuntoa. Askolan varhaiskasvatuksessa vahvistamme 

kaiken ikäisten lasten osallisuutta ja henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa päivähoidon arjessa.  
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3. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI  

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu 

yhteisön vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen työtavat ovat pedagogisesti perusteltuja tukien 

lasten kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu 

seuraavista osa-alueista:  

 arvot ja periaatteet  

 työtä ohjaavat normit ja tavoitteiden tulkinta  

 oppimisympäristöt ja työtavat   

 yhteistyö  

 vuorovaikutus ja ilmapiiri   

 henkilöstön osaaminen, ammatillisuus ja kehittämisote  

 johtamisrakenteet ja -käytännöt   

 toiminnan organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi  
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3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet  

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä  

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä toisiltaan. 

Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. 

Henkilöstöltä edellytetään itsearviointia, tiedon ja osaamisen jakamista sekä ammatillista 

kehittymistä. Toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää 

vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä.  

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa- arvo  

Toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. 

Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää 

osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Osallisuuden kautta 

lasten tietämys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyvät. Osallisuutta 

vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi 

tulemisesta. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä, rohkaisemme lapsia tekemään valintoja ilman 

sukupuoleen sidottuja rooleja tai ennakko-odotuksia. Myönteisellä ja kannustavalla 

vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.  

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus  

Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta 

oppia suomen kieltä toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. 

Henkilöstö toimii lapsille kielellisenä roolimallina. Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin 

säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Varhaiskasvatuksessa lasta rohkaistaan 

käyttämään omaa äidinkieltään monipuolisesti. Perheen äidinkielen ja kasvuympäristön tietoa ja 

osaamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaisesti varhaiskasvatuksessa.  

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa  

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 

ja turvallisuudesta. Lasten hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana 

rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. Meidän 
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toimintakulttuurimme kehittämisessä huomioidaan yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä ja 

keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän rakenne 

edistää hyvinvointia. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa 

otamme huomioon uudet Opetusministeriön liikuntasuositukset (2016) liikkumalla monipuolisesti 

sekä sisällä että ulkona. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan mahdolliset kiusaamistilanteet, puututaan 

niihin ja ehkäistään niitä tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Turvallisuudessa suunnitelmallisuus ja 

ennakoitavuus on keskeinen toimintatapa. Opettelemme päivittäisissä tilanteissa turvallisuuteen 

liittyviä asioita. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti 

kestävän elämäntavan välttämättömyys.  

 3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt   

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä: tilat, yhteisöt, käytännöt, materiaalit sekä 

luonnonympäristöä, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen 

tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, turvallinen ja vuorovaikutuksellinen 

oppimisympäristö. Oppimisympäristöä suunnitellaan ja rakennetaan sellaiseksi, että se edistää 

samalla lapsen kielellistä kehitystä. Oppimisympäristöä muokataan yhdessä lasten kanssa siten, että 

heidän ideat, leikit ja työt ovat nähtävillä arjessa. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten 

kiinnostuksen kohteet, yksilölliset taidot 

ja tarpeet suunniteltaessa pedagogisesti 

rikasta oppimisympäristöä. 

Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille 

vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, 

monipuoliseen ja vauhdikkaaseen 

liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä 

rauhoittumiseen ja lepoon.  

Oppimisympäristön tulee tukea lapsen luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, 

fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteellisen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla 

mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan, niin rakennetussa kuin luonnon 

ympäristössä. Oppimisympäristössä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa: 

muokkaamme ympäristöä tarpeen mukaan. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa 

pienryhmissä edistää lasten ja henkilöstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. 
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3.3 Yhteistyö Askolan varhaiskasvatuksessa  

Meillä Askolassa avoin ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää, jotta perheiden ja kasvattajien 

yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Yhteistyöllä 

tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja 

tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö  

Tavatessamme perheen ensimmäisen kerran, alamme rakentamaan luottamuksellista yhteistyötä, 

jolla tarkoitetaan huoltajien ja kasvattajien yhdessä sovittuja tavoitteita lapsen kasvatukseen, 

kehitykseen ja oppimiseen liittyen sekä toimimaan niiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksella on vastuu 

luottamuksellisen ja perhettä kunnioittavan yhteistyön luomisesta ja ylläpitämisestä. Me Askolassa 

pidämme tärkeänä, että tutustuminen on molemmin puoleista ja vuorovaikutuksellista. Huoltajat 

osallistuvat lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Yhteistyön tarkoituksena on 

saada huoltajia mukaan varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseen ja arviointiin. Perheiden 

tuntemus lapsesta huomioidaan siten, että heidän odotuksiaan ja tietojaan arvostetaan ja 

kunnioitetaan. Ammatillinen asiantuntemus vahvistuu huomion kiinnittyessä siihen, millä tavalla 

varhaiskasvattaja tuo oman osaamisensa, tietonsa ja taitonsa perheiden käyttöön.  

Monialainen yhteistyö  

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen 

toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan, 

lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. Lapsen 

toimintaa havainnoidaan ja kehitystä seurataan mm. yhteistyössä neuvolan kanssa 3- ja 4- ja 

tarvittaessa 5-vuotiaana. Yhteiset tapahtumat, yhteistyöillat ja juhlat ovat tärkeitä tapoja lähentää 

osapuolia toisiinsa. Yhteistyö esimerkiksi opetuksesta, liikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista 

vastaavien tahojen ja muiden lähiympäristön toimijoiden, kuten seurakunnan kanssa pidetään 

Askolassa tärkeänä. Askolan hyvinvointineuvolassa kokoontuu viikoittain moniammatillinen 

varhaisen tuen työryhmä (VaTu-tiimi), jonka jäseniä ovat perheohjaajat, psykologi, psykiatrinen 

sairaanhoitaja ja lääkäri. Tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä huoltajat voivat 

osallistua VaTu-tiimiin. Tiimi on varhaiskasvatuksen ja perheiden tukena. VaTu-tiimin 

alkuhaastattelulomake toimii lähetteenä, joka tehdään aina yhdessä huoltajien kanssa.  
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4. VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN 

SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN   

 

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. 

Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen 

toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. 

Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu 

toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Pedagogista toimintaa toteutetaan niin, että jokaisella lapsella 

on oikeus edetä oppimisessaan siten, että varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu lapselle 

mielekäs jatkumo aina perusopetukseen saakka.  

Pedagogiikkaa toteutetaan suunnitelmallisesti sekä monipuolisesti leikin, liikunnan, tutkimisen ja 

erilaisten ilmaisun menetelmien avulla. Pedagogista toimintaa havainnoidaan, dokumentoidaan, 

kehitetään ja arvioidaan oppimisympäristöön ja toimintakulttuuriin sopiviksi.  

Opetushallitus 2017 
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4.2 Pedagoginen dokumentointi  

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja 

kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, 

kehityksestä, kiinnostuksenkohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän 

toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Askolan varhaiskasvatuksessa 

dokumentoimme lasten töitä ja valokuvia.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma  

Askolan varhaiskasvatuksessa on käytössä lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 

(Vasu) ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops). Niiden tavoitteena on 

tukea yksilöllisesti lapsen kasvua ja kehitystä korostaen yhteistyötä kodin ja päiväkodin välillä. 

Suunnitelmaan kirjataan huoltajien ja kasvattajien yhteiset lapsen kasvulle ja kehitykselle asettamat 

tavoitteet ja käytännöt. Suunnitelma käydään läpi 1-2 kertaa toimintakauden aikana yhdessä 

huoltajien kanssa. Asetamme yksilökohtaisia tavoitteita sitoutuen yhdessä toimimaan lapsen kasvun 

ja kehityksen tukemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lapsen huoltajat ovat aina päävastuussa 

lapsensa kasvatuksesta ja kasvattajat tukevat huoltajia tässä tehtävässä. 

4.3 Monipuoliset työtavat  

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, 

tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista 

kehitystä huomioimalla toiminnassa lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Henkilöstö ohjaa lapsia 

kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työtapojen 

vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. 

Askolan varhaiskasvatuksessa mahdollistamme pienryhmätoiminnan, jonka kautta vahvistamme 

lapsilähtöisyyttä. Pienryhmätoiminta tukee lapsen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja kasvattajalla on 

paremmat mahdollisuudet havainnoida lapsen kehitystä, oppimista ja taitoja. Leikin, liikunnan, 

tutkimisen ja taiteellisen kokemisen kautta annamme eväät lapsen taitojen kehittymiselle luomalla 

monipuolisia ja elämyksellisiä kokemuksia.  
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4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä   

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeisin lasten kehitystä ja oppimista tukeva toimintamuoto. Leikissä 

lapsen minäkuva, itsetunto, sosiaaliset taidot ja kognitiiviset taidot kehittyvät. Leikki on lapsen 

luonnollinen tapa toimia. Se on lapselle paras ja välttämätön oppimismenetelmä, joka mahdollistaa 

suhteiden luomisen lasta ympäröivään maailmaan. Leikki heijastaa lapsen tunteita, kokemuksia, 

kulttuuria ja omaa aikaa, sen kautta varhaiskasvattajat tutustuvat lasten todellisuuteen ja 

mielenkiinnon kohteisiin. Arjen tilanteet ja toiminnot tuottavat lapsille ideoita ja ajatuksia, jotka 

siirtyvät leikkeihin. Leikeissä lapsi saa käyttää luovuuttaan, käsitellä omia tunteitaan ja 

kokemuksiaan sekä ratkaista ongelmia. Leikin avulla lasta autetaan käsittelemään, tiedostamaan, 

näyttämään ja hallitsemaan omat tunteensa. Leikki vaatii syntyäkseen aikaa ja tilaa. Kasvattaja ohjaa 

ja tukee lasta tarvittaessa leikkimisen oppimisessa, vuorovaikutustaidoissa ja leikkeihin mukaan 

pääsemisessä.  

 

 

 

 

 

 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö  

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa ymmärretään leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Kasvattaja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja 

kasvattajilla on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Askolassa kannustetaan kaikkia 

kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön ja luovuuteen. Onnistumisista ja oivalluksista iloitaan 

yhdessä. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa 

ja aikaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin.  
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LEIKKI 

”Oletteko te vain leikkineet tänään?” 
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4.5 Oppimisen alueet  

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja 

sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen 

eri alueista.  
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Kielten rikas maailma  

Kieli on avain ajatteluun, vuorovaikutukseen, havaitsemiseen, tietämiseen ja oppimiseen. Askolan 

varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten kielellisiä taitoja; kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista 

sekä sanavaraston laajentamista. Kielen ja puheen kehitystä vahvistetaan keskustelemalla, 

kuuntelemalla, riimittelemällä, loruin, saduin, lauluin sekä pelein ja leikein. Kielen kehitystä tuetaan 

tarvittaessa kuvilla, tukiviittomilla, suujumpalla ja pienryhmätoiminnalla. Lapsen kielitietoisuus 

herää varhaislapsuudessa ja kielellisten valmiuksien vahvistaminen on oppimisvalmiuksien perusta. 
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Lasten yksilöllinen kielen kehitys ja vuorovaikutustaidot huomioidaan arjessa. Kielen oppimisen 

kannalta on tärkeää huomioida, että saman ikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa kielen kehityksen 

eri osa-alueilla.  

Kielen oppimisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja heidän aloitteisiinsa 

vastaamisesta ovat tärkeitä. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Yhdessä 

lukeminen sekä tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuden muun muassa pohtia sanojen 

merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä. Lapsia kannustetaan kertomaan ja kuvailemaan asioita, 

opettelemaan tunteiden ja mielipiteiden ilmaisua sekä käyttämään mielikuvitusta.  

Ilmaisun monet muodot 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja 

kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä monipuolisesti kulttuuriin. Lapsi on 

luontaisesti avoin ja kokeileva taiteilija. Itsensä ilmaisu kehittää lapsen aisteja, herkkyyttä, 

rytmitajua, motorisia taitoja ja mielikuvitusta. Lapsilla on käytössä monipuolisia materiaaleja ja heitä 

rohkaistaan ja ohjataan ilmaisemaan itseään monin eri tavoin. Kasvattaja ohjaa lapsia huomioiden 

heidän luovat ideansa ja järjestää mahdollisuuden kokea taiteen tekemisen ja ilmaisun iloa. Arjessa 

näkyvät laulut, soitto, kuvataide, sadut, tarinat, nukketeatteri, lorut ja liike, vain mielikuvitus on 

rajana. Askolassa lapset pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia taiteen muotoja, joiden 

myötä lapset saavat onnistumisen kokemuksia.  
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Minä ja meidän yhteisömme 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten mielenkiintoa yhteiskunnan, erityisesti lähiyhteisön 

toimintaan ja vahvistaa heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään. Aloittaessaan 

varhaiskasvatuksen lapsen elinpiiri laajenee, hän kohtaa kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen 

ja katsomusten lisäksi toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia.  

Askolan varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten tunnetaitojen kehittymistä sekä ajattelun ja eettisen 

kohtaamisen taitoja. Eettinen kasvatus liitetään lasten arkeen ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy 

tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan tunnistamaan tunteitaan, toimimaan kunnioittavasti ja 

vastuullisesti sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita. Lasten kanssa 

pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita sekä oikean ja väärän erottamista 

toisistaan. Yhteisten keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettiseen kasvatukseen tarjoavat 

esimerkiksi roolileikit sekä sadut ja median kertomukset.  

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että 

toisten perheiden katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä käsityksiä ja tapoja. Askolan 

varhaiskasvatus toimii yhteistyössä Askolan seurakunnan lapsityön kanssa perheiden toiveita ja 

vakaumusta kunnioittaen. 

Varhaiskasvatuksessa tutkitaan niin historiallisia, nykyhetken kuin tulevaisuuden asioita. Huoltajien 

asiantuntemus ja lähiympäristön kulttuuriperintö sekä historia ovat tärkeitä tiedonlähteitä toiminnan 

suunnittelussa. Arjessa näkyvät laulut, perinneleikit, tutkiminen ja monipuolinen projektityöskentely. 

Lasten kanssa on tärkeää miettiä tulevaisuutta ja miten voimme vaikuttaa hyvän tulevaisuuden 

toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan toiminnan tai oman 

oppimisympäristön suunnitteluun. Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten 

mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri 

medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lapsia 

ohjataan myös käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi.   
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Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Varhaiskasvatukseen sisältyy matemaattisen ajattelun vahvistaminen, ympäristö- sekä 

teknologiakasvatus. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää 

ja ymmärtää ympäristöään. Lapsi on utelias tutkimaan, toimimaan luonnossa sekä rakennetussa 

ympäristössä uutta oppien. Tutkiessaan lapsi ihmettelee, kysyy, kuuntelee, kokeilee, maistaa ja 

haistaa. Askolassa tuemme lapsia ymmärtämään ja arvostamaan sekä luonnonvaraista että 

rakennettua ympäristöä ja tuntemaan oman toimintansa vaikutuksia lähiympäristöönsä. 

Toiminnassamme hyödynnämme lähiympäristön monimuotoisuutta ja puhdasta luontoa.   

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa oivaltamisen ja oppimisen ilo matemaattisen 

ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia laskea, luokitella, vertailla 

ja tutustua matemaattisiin käsitteisiin leikinomaisen toiminnan myötä. Teknologiakasvatuksen 

tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan 

myös havaitsemaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja.  

Kasvan, liikun ja kehityn 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan 

liikunnan iloa. Askolan varhaiskasvatuksessa liikkuminen mahdollistetaan monipuolisten liikunta- ja 

leikkituokioiden kautta kaikkina vuodenaikoina. Eri vuodenaikoja hyödynnämme niin, että lapset 

saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. Liikkumisen 

lähtökohtana on lapsen halu liikkua. Liikkuminen edesauttaa lapsen karkea–ja hienomotorista 

kehitystä ja oman kehon, ajan, tilan, välimatkan ja suuntien hahmotusta. Lapsi tarvitsee joka päivä 

reipasta liikuntaa mikä on edellytys fyysiselle kasvulle ja 

kehitykselle. Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda 

lapsille liikuntaan houkutteleva, turvallinen ja kiireetön 

ympäristö. Liikunta tuottaa lapsille iloa, terveyttä ja 

hyvinvointia.  

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea 

monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Kannustamme lapsia tutustumaan ruokiin ja 

harjoittelemme hyviä pöytätapoja. Tuemme varhaiskasvatuksessa lasten valmiuksia huolehtia 

itsestään, terveydestään ja henkilökohtaisesta hygieniastaan.  
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5.  LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI   
  

5.1 Tuen järjestämisen keskeiset periaatteet  

Kehityksen ja oppimisen tuki on laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja se kuuluu kaikille 

lapsille. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä kehitykseen ja oppimiseen 

liittyvät tarpeet.  Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta 

sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Askolan kunnassa lapsen 

tarvitsema tuki annetaan joustavin järjestelyin lapsen omassa ryhmässä. Esiopetusikäisten lasten 

kasvun ja oppimisen tuki on kuvattu tarkemmin Askolan kunnan esiopetussuunnitelmassa (2015).  

Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää säännöllistä havainnointia, 

dokumentointia ja arviointia lapsen tuen tarpeista sekä toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä. 

Tuen tarpeen arvioinnissa hyödynnetään kasvatushenkilöstön ja vanhempien tietoa ja näkemystä 

lapsesta sekä lapselle tehtyjen neuvolan terveystarkastusten ja muiden asiantuntijoiden arviointien 

tuloksia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu) tai esiopetusikäisten lasten kohdalla lapsen 

esiopetuksen oppimissuunnitelmaan (leops) kirjataan lapsen vahvuudet ja yksilöllinen tuen tarve, 

tavoitteet, tukitoimenpiteet, niiden toteuttaminen ja arviointi.  

5.2 Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa  

Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan varhaiskasvatuksessa lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. 

Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden 

mukaan. Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia tai hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. 

Askolan kunnassa lapsen kehitykseen ja oppimiseen tarjotaan kolmiportaisen mallin mukaan yleistä, 

tehostettua tai erityistä tukea. 
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Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa  

 

Yleinen tuki  

Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille ja se on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Kun 

lapsen kehityksessä tai oppimisessa ilmenee haasteita, kasvatushenkilöstö on heti yhteydessä 

vanhempiin. Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-alueilla, kuten puheen- ja 

kielenkehityksessä, hieno- ja karkeamotoriikassa, sosiaalisissa ja emotionaalisissa taidoissa, 

itsenäistymisessä, omatoimisuudessa ja oppimisvalmiuksissa. Lapsen tuen tarve voi olla 

lyhytaikaista ja vähäistä, jolloin yksittäinen tuen muoto tai järjestely tilanteessa voi riittää.  

 

ERITYINEN TUKI-kokoaikainen, jatkuva, yksilöllinen tuki  

 Tehdään esitys erityisestä tuesta. Päätöksen jälkeen tukea 

annetaan lapsen vasun mukaisesti 

 Esiopetukseen osallistuvalle lapselle tehdään pedagoginen 

selvitys ja HOJKS 

 Kaikki tuen muodot mahdollisia. 

 Yhteistyö vanhempien ja kuntouttavien tahojen kanssa 

korostuu.    

 

 

TEHOSTETTU TUKI-enemmän ja säännöllistä tukea, useita pedagogisia tukimuotoja 

samanaikaisesti 

 Tehdään esitys tehostetusta tuesta. Päätöksen jälkeen tuki annetaan lapsen vasun/leopsin  

mukaisesti  

 Esiopetukseen osallistuvalle lapselle tehdään pedagoginen arvio, pedagogisen tuen ryhmä 

 Rakenteelliset tukitoimet (mm. ryhmäkoon pienentäminen, ryhmäavustaja).  

 Kelton pienryhmätoiminta, lapsen yksilöllinen ohjaus, lapsihavainnointi, kartoitukset, 

seuranta. 

 

 
YLEINEN TUKI- tuen tarve lyhytaikaista ja vähäistä 

 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu), lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 

(leops) laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa. 

 Vasuun/leopsiin kirjataan lapsen vahvuudet, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät yksilölliset 

tarpeet, tavoitteet, pedagogiset tukitoimet ja arviointi. 

 Lapsihavainnointi, dokumentointi ja arviointi 

 Kelton konsultaatio, ohjaus ja tuki  

 Monialainen yhteistyö (mm. terveydenhoitaja, terapeutit, psykologi, perheohjaaja). 
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Yleisen tuen muotoja lapsiryhmässä ovat pedagogiset tukitoimet, kuten toiminnan eriyttäminen, 

lapsen yksilöllinen ohjaus, pienryhmätoiminta, selkeä päiväjärjestys, kuvien ja tukiviittomien käyttö, 

tieto-ja viestintäteknologian käyttö, kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) ohjaus ja 

konsultaatio. Tuki voi sisältää myös hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä, joita ovat esimerkiksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio. Lasta kuntouttavilta 

terapeuteilta voidaan muun muassa saada ohjeita, vinkkejä ja lapsiryhmään sopivia harjoitteita lapsen 

tukemiseen.  

Yhteistyössä vanhempien ja kasvatushenkilöstön sekä tarvittaessa kiertävän 

erityislastentarhanopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa laaditaan lapsen vasu tai leops. 

Suunnitelmaan kirjataan yhdessä mietityt keskeisimmät harjoiteltavat asiat ja taidot, joita opetallaan 

arjessa lapsen kanssa, tavoitteet ja tukitoimet. Lisäksi sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta 

ja arvioinnista.   

Tehostettu tuki  

Mikäli yleinen tuki ei riitä tarjotaan lapselle tehostetumpaa tukea. Tällöin tarkennetaan lapsen 

kokonaistilanne ja arvioidaan, millaisilla pedagogisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan 

tukea. Tehostettu tuki on yksilöllisempää, säännöllistä ja päivittäistä tukemista ja siihen voi sisältyä 

useita pedagogisia tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostetussa tuessa korostuu lapsen yksilöllisen 

ohjauksen, pienryhmätoiminnan, kiertävän erityislastentarhanopettajan antaman tuen ja kodin kanssa 

tehtävän yhteistyön merkitys. Tehostettu tuki sisältää lisäksi varhaiskasvatuksen rakenteellisia 

tukitoimia, joita ovat esimerkiksi ryhmäkoon pienentäminen ja ryhmäavustaja. Tehostetun tuen 

muodoista sovitaan yhteistyössä huoltajien, kiertävän erityislastentarhanopettajan ja mahdollisten 

asiantuntijoiden kanssa ja ne kirjataan lapsen vasuun tai leopsiin. Varhaiskasvatuksenjohtajalle 

tehdään esitys tehostetusta tuesta ja varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen tästä määräajaksi. 

Esiopetusikäisten lasten kohdalla tehostettu tuki arvioidaan pedagogisen tuen ryhmässä ja tehdään 

pedagoginen arvio.  

Erityinen tuki  

Erityistä tukea annetaan lapselle, jonka tuen tarve johtuu vaikeasta vammasta, sairaudesta, kehityksen 

viivästymästä tai sosiaalisemotionaaliseen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta. Erityinen tuki 

sisältää yleisen ja tehostetun tuen aikana käytössä olleet pedagogiset menetelmät ja rakenteelliset 

tukitoimet. Erityinen tuki edellyttää mahdollisesti erityisosaamista, erilaisia järjestelyjä tai 
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apuvälineitä ja erityispedagogisia menetelmiä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla korostuu 

säännöllinen yhteistyö kiertävän erityislastentarhanopettajan, huoltajien ja lasta kuntouttavien 

tahojen kanssa. Erityisen tuen muodoista sovitaan yhteistyössä vanhempien, kiertävän 

erityislastentarhanopettajan ja mahdollisten asiantuntijoiden kanssa ja ne kirjataan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityisestä tuesta tehdään esitys varhaiskasvatuksen johtajalle, joka 

tekee siitä määräaikaisen päätöksen. Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita pidennettyä 

oppivelvollisuutta. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta ja samalla erityisestä tuesta tehtävän 

päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja. Esiopetukseen osallistuvalle lapselle laaditaan pedagoginen 

selvitys ja ennen sivistystoimenjohtajan tekemää erityisen tuen päätöstä kuullaan huoltajia. Lapselle 

laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. 

Kiertävä erityislastentarhanopettaja  

Askolan kunnassa kiertävä erityislastentarhanopettaja on kehityksen ja oppimisen tuen ja 

erityispedagogiikan asiantuntija, jonka tehtävänä on tehdä yhteistyötä kasvatushenkilöstön, 

vanhempien ja muiden asiantuntijoiden kanssa lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvissä 

asioissa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja ohjaa ja konsultoi kasvatushenkilöstöä pedagogisten 

menetelmien ja ratkaisujen löytämisessä ja käyttämisessä lapsiryhmässä. Kiertävä 

erityislastentarhanopettaja vastaa yhdessä kasvatushenkilöstön kanssa tehostettua tai erityistä tukea 

tarvitsevien lasten varhaiskasvatussuunnitelmien / lasten esiopetuksen oppimissuunnitelmien 

laadinnasta. Kiertävän erityislastentarhanopettajan työtehtäviin kuuluvat säännölliset ryhmäkäynnit, 

sovitusti pienryhmätyöskentely, lapsen yksilöllinen ohjaus, havainnointi, arviointi ja seuranta. 

Kiertävän erityislastentarhanopettajan työssä on tärkeää varmistaa lapsen kehityksen ja oppimisen 

tuen jatkumo lapsen siirtyessä muusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. 

Monialainen yhteistyö  

Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa ovat 

muun muassa neuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri, terapiapalvelut (puhe-, toiminta- ja 

fysioterapeutti), psykologi, lastensuojelu ja perhetyö, vammaispalvelut, perheneuvola, 

lastenneurologinen ja -psykiatrinen erikoissairaanhoito.  
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6. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN       

VARHAISKASVATUKSESSA  
 

Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelmien ja 

esiopetussuunnitelmien toteuttamista sekä niiden kehittämistä. Arvioinnin avulla edistetään 

varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita 

toiminnan vahvistamiseksi.  

6.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen  

Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma ovat perustana toiminnan suunnittelulle, 

arvioinnille ja kehittämiselle, joiden pohjalta varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään 

monipuolisesti. Arvioinnin tehtävänä on tarkastella toteutuvatko suunnitelmiin kirjatut asiat lapsen 

arjessa. Arviointi perustuu lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin, tiimisopimuksiin, 

oppimisympäristöjen ja toimintasuunnitelmien arviointiin, asiakastyytyväisyys- ja 

henkilöstökyselyihin sekä kehityskeskusteluihin. Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, 

tulosten ja palautteen muodostama kokonaisuus, johon osallistuvat sekä hallinnon edustajat, 

varhaiskasvattajat, huoltajat että lapset itse.  
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