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1. JOHDANTO
Kädessäsi on Askolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (2022), joka on käytössä kaikissa kunnan
varhaiskasvatusyksiköissä.
Suunnitelma
perustuu
Opetushallituksen
antamaan
”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” (2022), määräykseen, jonka sisältöä ja toteutusta ohjaa
varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda kaikille
lapsille yhdenvertaiset edellytykset kasvaa, kehittyä ja oppia inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.
Inklusiivisia periaatteita ovat kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus,
yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja
yhteisöllisyys.
Varhaiskasvatuksen toimintaa suunniteltaessa otamme huomioon lasten mielipiteitä. Lasten ideat,
toiveet ja ajatukset ovat osana arjen toiminnassa ja jokainen lapsi tulee kuulluksi. 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. Lasten leikkejä ja keskusteluja havainnoimalla saamme selville, mitkä ovat
lapsia kiinnostavia ja askarruttavia asioita. Kasvattaja suunnittelee toimintaa lasten toiveet
huomioiden ja rikastuttaa lasten ideoita.
Askolan
varhaiskasvatuksessa
jokaiselle
lapselle
laaditaan
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. Lapsen vasua päivitetään ja arvioidaan läpi
toimintakauden. Asetamme yksilökohtaisia tavoitteita sitoutuen yhdessä toimimaan lapsen kasvun ja
kehityksen tukemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten vasuista nousevat tavoitteet otetaan
huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen muokkaamisessa. Lapsen
huoltajat ovat aina päävastuussa lapsensa kasvatuksesta ja kasvattajat tukevat huoltajia tässä
tehtävässä.
Askolan varhaiskasvatuksessa lapsilähtöinen toimintatapa on tärkeässä roolissa:
• Lapsi pääsee osalliseksi yhteisestä arjesta leikkien ja tutkien – 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
Askolan varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen on osallistunut koko Askolan varhaiskasvatuksen
henkilöstö yksilö- ja tiimitasolla sekä varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Suunnitelma antaa
arvopohjan toiminnalle ja ohjaa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa sekä toimintakulttuurin
kehittämistä. Suunnitelman tarkoituksena on turvata yhtenäinen ja laadukas varhaiskasvatus kaikille
lapsille sekä kuvata huoltajille ja yhteistyökumppaneille Askolan varhaiskasvatuksessa tehtävää
työtä. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.
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2.
VARHAISKASVATUKSEN
TAVOITTEET

TEHTÄVÄT

JA

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta,
jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista ja kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä sekä
oppimista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää tavoitteiden toteutumista yhteistyössä huoltajien
kanssa. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa ja
valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Tavoitteet ohjaavat sekä paikallisen että
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia. Valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuslain (540/2018) tehtävänä on edistää
laadukkaan ja yhtenäisen varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa.

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
Askolan

varhaiskasvatuksessa

tuemme

lapsen

kasvua

sosiaaliseksi,

empaattiseksi

ja

vuorovaikutustaitoiseksi. Askolan varhaiskasvatusta pyritään järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä
ja perheiden tarpeita vastaavina aukioloaikoina. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista tukea. Askolan kunnan
varhaiskasvatuksessa

on

käytettävissä

varhaiskasvatuksen

erityisopettajan

palvelut.

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin ja
varhaiskasvatuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä Varhaiskasvatussuunnitelman
valtakunnallisiin perusteisiin.
Varhaiskasvatuslain mukaisesti Askolassa tavoitteena on
1. edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia;
2. tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon
toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti;
3. toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista
pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;
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4. varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;
5. turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja
varhaiskasvatushenkilöstön välillä;
6.

antaa

kaikille

lapsille

yhdenvertaiset

mahdollisuudet

varhaiskasvatukseen,

edistää

yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä
kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;
7.

tunnistaa

lapsen

yksilöllisen

tuen

tarve

ja

järjestää

tarkoituksenmukaista

tukea

varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;
8. kehittää lapsen yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä
ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja
yhteiskunnan jäsenyyteen;
9. varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;
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.

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Askolassa
Askolan varhaiskasvatustoiminta sisältää lapselle suunnatun pedagogisen toiminnan ja perheille
peruspalveluna tarjottavan varhaiskasvatuksen. Palvelujen tarkoitus on turvata laadukas ja
monipuolinen alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuus tarvittavine
tukipalveluineen yhteistyössä huoltajien kanssa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan,
käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen,
erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja
ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja
oppimisen toteutumiseksi.
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Varhaiskasvatusyksiköt
Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Toiminta on
monipuolista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Varhaiskasvatus on ryhmämuotoista, pedagogisesti
tarkoituksenmukaista huomioiden lasten ikä, sisarussuhteet ja tuen tarve. Päiväkotien henkilökunta
muodostuu päiväkodin johtajista, varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen lastenhoitajista
ja avustavasta henkilökunnasta. Työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja monipuoliset taidot
hyödynnetään toiminnan suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

PÄIVÄKOTI KARPALO
Päiväkoti Karpalo
Askolantie 26
07500 ASKOLA
karpalo@eduaskola.fi
Avoinna klo 6.00–17.00
Johtaja Anne Oikarinen
puh.040-710 9143

PÄIVÄKOTI PUOLUKKA
Päiväkoti Puolukka
Lääkärintie 4 A
07500 ASKOLA
puolukka@eduaskola.fi
Avoinna joustavasti perheiden tarpeiden mukaisesti
klo 5.30–22.00 välillä ja viikonloppuisin
Johtaja Soili Osmala
puh.040-8279232

PÄIVÄKOTI SATEENKAARI
Päiväkoti Sateenkaari
Koulutie 1
07230 ASKOLA
sateenkaari@eduaskola.fi
Avoinna 6.00–17.00
Johtaja Eija Luhanko
puh. 040-7760 937
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PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO
Päiväkoti Tammenterho
Juornaankyläntie 59
07580 ASKOLA
tammenterho@eduaskola.fi
Avoinna 6.00–17.00
Johtaja Soili Osmala
puh. 040-7109 142

Esiopetus
Varhaiskasvatuksen ja siihen kuuluvan esiopetuksen sekä perusopetuksen tulee muodostaa lapsen
kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja sitä tarjotaan neljä tuntia
pääsääntöisesti peruskoulujen toiminta-aikoina. Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2022), joiden pohjalta on laadittu Askolan kunnan
esiopetussuunnitelma (2022).

ESIOPETUSIKÄISTEN LASTEN RYHMÄT
Karpalon esiopetus
Askolantie 26
07500 ASKOLA
puh. 040 755 2905
eskarit.kirkonkyla@eduaskola.fi
Sateenkaaren esiopetus
Koulutie 1
07230 ASKOLA
puh. 040 710 9116
eskarit.monninkyla@eduaskola.fi
Tiilään esiopetus
Juornaankyläntie 59
07580 ASKOLA
puh. 040 8376 769
eskarit.tiilaa@eduaskola.fi
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2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua, joka luo perustaa elinikäiselle
oppimiselle. Ymmärrämme yksilöllisyyden merkityksen 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. Rohkaisemme
lapsia yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Suhtaudumme avoimesti ja kunnioittavasti kaikkiin
perheisiin sekä kotien katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin. Nämä ovat
rakentavan vuorovaikutuksen ja varhaiskasvatuksen perustaa.
Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapsen kasvun polulla niin lapselle kuin koko
perheelle. Lapsi tuo varhaiskasvatukseen mukanaan koko aiemman elämänkokemuksensa. Ennen
varhaiskasvatuksen aloittamista lapsella ja perheellä on mahdollisuus tutustua päiväkotiin, ryhmän
lapsiin ja henkilökuntaan sekä toimintaan. Perhe voi yhdessä henkilökunnan kanssa sopia
tutustumiskäyntien

määrän.

Tutustumiskäynnillä

on

aina

mukana

huoltaja,

mikäli

varhaiskasvatussopimus ei ole vielä voimassa. Tutustumiskäyntien yhteydessä perheen kanssa
käydään aloituskeskustelu. Tutustumisen ja tiedonvaihdon tarkoituksena on helpottaa lapsen
varhaiskasvatuksen aloittamista
Askolan varhaiskasvatuksessa lapsen siirtyessä toiseen ryhmään tai yksikköön kasvattajat,
tarvittaessa vanhemmat ja muut yhteistyötahot, käyvät keskustelun, jossa siirretään lapsen
hyvinvoinnin kannalta oleelliset tiedot ryhmästä tai yksiköstä toiseen. Lapsen siirtyessä
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tiedonsiirtoon osallistuu lisäksi neuvolan terveydenhoitaja sekä
varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo).

2.4 Varhaiskasvatuksen arvoperusta
Askolalainen varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
(2022) määritellyille arvoille, joiden perustana on lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus
hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä
yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, inklusiiviset periaatteet ja lapsen syrjintäkielto
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Toiminta-ajatuksenamme on tukea lapsen
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kokonaisvaltaista kehitystä huomioimalla varhaiskasvatuksen toiminnassa lapsilähtöisyys ja
yksilöllisyys.

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. Hyväksymme lapsen
yksilöllisen kehityksen ja annamme tilaa lapsen omalle kehityspolulle.

Ihmisenä kasvaminen
Ihmisenä kasvamisen taitoihin kuuluu suhtautuminen itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon
sekä käsitykseen oikeasta ja väärästä. Huomioimme lasten arjesta nousevat ajankohtaiset teemat ja
tarpeet toiminnassa. Askolan varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia ja väkivaltaa emme
hyväksy missään muodossa.

Lapsen oikeudet
Lapsella on oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen.
Askolan varhaiskasvatuksessa lapset tulevat kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Lapsen
mielipiteitä ja ajatuksia kuunnellaan sekä tuetaan lasten sanallista ja sanatonta viestintää positiivisin
keinoin. Toiminnassa korostuu lapsen oikeus luovaan leikkiin ja asioiden ihmettelyyn sekä
oppimiseen omalla tyylillä. Lapsella on oikeus kaikenlaisiin tunteisiin, me kasvattajat tuemme lasta
tunnetaitojen kehityksessä. Lapsella on myös oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista tukea
varhaiskasvatuksessa.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta,
tasa-arvoisuutta ja moninaisuutta. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle kulttuuriperinnölle.
Askolan varhaiskasvatuksessa lapset ja perheet kohdataan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti
elämänkatsomuksesta,

kielestä,

kulttuurista,

syntyperästä

tai

sukupuolesta

riippumatta.

Varhaiskasvatuksessa pidämme tärkeänä itsekunnioituksen ja toisen huomioimisen oppimista.

9

Kasvattajat tukevat lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä kunnioittaen jokaisen lapsen
erilaisuutta ja persoonallisuutta.

Perheiden monimuotoisuus
Askolan varhaiskasvatuksessa kasvattajat tekevät yhteistyötä perheiden kanssa heidän kielen,
kulttuurin, elämänkatsomuksen tai uskonnon ja kasvatusnäkemyksen huomioiden. Otamme
huomioon perheen monimuotoisuuden keskustelemalla perheen toiveista ja sopimalla yhdessä
toimintatavoista arjessa.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Askolan varhaiskasvatuksessa lapsia ohjataan kohti terveellistä, turvallista ja liikunnallista
elämäntapaa. Arjessa mahdollistetaan kiireettömyys ja päivän joustava rakenne, jotka edistävät
hyvinvointia sekä tunnetaitojen ja esteettisen ajattelun kehittymistä. Arjen valinnoilla, toimilla ja
omakohtaisilla kokemuksilla ilmennetään vastuullista suhtautumista luontoon ja vahvistetaan
luontosuhdetta sekä ekologista elämäntapaa.

2.5 Oppimiskäsitys
Askolalaisessa varhaiskasvatuksessa haluamme tarjota lapsille kiinnostavaa, tavoitteellista ja sopivan
haastavaa toimintaa, jotta heidän innostuksensa 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.
Askolan varhaiskasvatuksessa ymmärrämme leikin itseisarvon lapselle ja sen pedagogisen
merkityksen oppimisessa. 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.
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2.6 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 asiantuntemusta sekä yhteistä ymmärrystä siitä, miten
lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. Arjen pedagogiikkaa ovat
esimerkiksi pukeutumis- ja ruokailutilanteet sekä siisteyskasvatus.

Kasvatus
Kasvatus on tietoista ja tavoitteellista varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka yhtenä tavoitteena on
kulttuuriperinnön, 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. Varhaiskasvatuksen opetuksessa
otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä lasten yksilölliset
tarpeet.
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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.

2.7 Laaja-alainen osaaminen
Askolan varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisella
osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esija perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista. Osaamisen tavoitteet otetaan huomioon
toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja
hoidossa.
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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 lapsella on mahdollisuus käyttää mielikuvitusta
ja luovuutta sekä kokeilla ideoita ja tutkia maailmaa omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Annamme lapsen oivaltaa, oppia ja erehtyä sekä yrittää uudelleen. Tuemme lasten ajattelua ja
oppimista päivittäisellä ja riittävällä fyysisellä aktiivisuudella.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Lasta kiinnostaa ympäristö, joka koostuu perheestä, suvusta, asuinympäristöstä, kotimaasta,
yhteiskunnasta, maailmasta ja sen historiasta. Kasvattaja rakentaa yhdessä lapsen kanssa kuvaa
menneisyydestä ja nykyisyydestä sekä kulttuurien moninaisuuden kunnioittamisesta. Lasta
innostetaan kysymään, keskustelemaan ja oppimaan eri kulttuureista tarinoiden, dokumenttien,
juhlien, retkien ja taiteen avulla. Ohjaamme lapsia ystävällisyyteen, hyviin tapoihin ja tuemme heitä
kulttuuri- identiteettien rakentumisessa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lapsen hyvinvointiin liittyviä taitoja, joita ovat itsestä
huolehtiminen sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot. Lasta ohjataan havaitsemaan,
tiedostamaan ja nimeämään omia tunteitaan. Häntä 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
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien ja tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja.
Monilukutaito

sisältää

kuvanlukutaidon,

numeerisen

lukutaidon,

medialukutaidon

ja

peruslukutaidon. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja
arvioida tietoa eri ympäristöissä erilaisten välineiden avulla. Lapset tarvitsevat aikuisen mallia ja
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rikasta tekstiympäristöä. Lapsen kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia
käsitteitä.

Lasta

innostetaan

tutkimaan,

käyttämään

ja

tuottamaan

viestejä

erilaisissa

toimintaympäristöissä tukien samalla lapsen puheen ja kielellisen tietoisuuden kehittymistä.

Digitaalinen osaaminen
Digitaalista osaamista tarvitaan vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa ja oppimisessa.
Yhteistyössä kotien kanssa tutustumme erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin,
sovelluksiin ja oppimispeleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään varhaiskasvatuksen
arjessa. Ohjaamme lapsia digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen
käyttöön.

Osallistuminen ja vaikuttaminen
Lapsen osallisuus on asioihin vaikuttamista ja sitoutumista. Tunne omasta osallisuudesta ja oman
roolin merkityksellisyydestä vahvistavat itsetuntoa. Varhaiskasvatuksessa vahvistamme kaiken
ikäisten lasten osallisuutta ja henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella ja perheellä on
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen arjessa. Lapset osallistuvat toiminnan
ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä aikuisen kanssa, ryhmässä tai
itsenäisesti taitojensa mukaan
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3.VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI
Askolan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa
toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen työtavat ovat
pedagogisesti perusteltuja tukien lapsen kehitystä ja oppimista. Toimintakulttuurin kehittämisen
lähtökohtana on inklusiivinen varhaiskasvatus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana
ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen
edellytyksenä on laadukas pedagoginen ja erityispedagoginen osaaminen ja toiminta, huolenpito
lasten hyvinvoinnista sekä henkilöstön sitoutuminen inkluusion periaatteisiin. Inklusiivisen
toimintakulttuurin toteuttaminen edellyttää inkluusion johtamista, kehittämistä ja toteuttamisen
arviointia.
Askolan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu seuraavista osaalueista:
•

arvot ja periaatteet

•

työtä ohjaavat normit ja tavoitteiden tulkinta

•

oppimisympäristöt ja työtavat

•

yhteistyöstä ja sen eri muodoista

•

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
Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee arvioida ja kehittää yhteisön vaihtuvien
tarpeiden mukaisiksi. Askolan varhaiskasvatuksen yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvo
perustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen eitoivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.
Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla
vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida niitä. Varhaiskasvatusta
suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
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Arjen toiminta:
2. TOTEUTUS:
perushoitotilanteet
lapsen tapa toimia:
liikkuminen,
leikkiminen,
tutkiminen, ilmaisu ja
taiteellinen kokeminen

3. PÄIVITTÄINEN HAVAINNOINTI
& DOKUMENTOINTI:
havainnot arjessa ja
palautteet lapsilta,
vanhemmilta, kasvattajilta,
johtajalta
arviointilomakkeet, ja
vanhempien/lasten
haastattelut ja keskustelut
DAISY

1. SUUNNITTELU:
1. Suunnittelu:
 Lasten kiinostuksen
kohteiden ja tarpeiden
huomioiminen

4. KEHITTÄMINEN:

lastenkokoukset,
vanhempien toiveet,
ideat

 pedagoginen
keskustelu

juhlapyhät,
teemakokonaisuudet,
hankkeet

 arjen tilanteet

 yhteistyöpalaverit

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Askolan varhaiskasvatuksessa toimimme yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat toinen
toisiltaan. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia
toimintatapoja. Henkilöstöltä edellytetään itsearviointia, tiedon ja osaamisen jakamista sekä
ammatillista kehittymistä. Oppivassa yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä.
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Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi sekä
huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa ymmärretään leikin merkitys lasten hyvinvoinnille ja
oppimiselle. Kasvattajat kehittävät leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla
ja kasvattajilla on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikkimisen iloa. Askolan
varhaiskasvatuksessa 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.
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu kasvattajien keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus
huoltajien kanssa. Kasvattajat kunnioittavat toisiaan, arvostavat yhteistyötä ja rohkaisevat lapsia
hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Kasvattajat tukevat lasten
vertaissuhteiden syntymistä, vaalivat ystävyyssuhteita sekä puuttuvat tarvittaessa ristiriitoihin ja
opettavat rakentavien keinojen kautta ratkaisemaan niitä.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa- arvo
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa
toiminnassa. Askolan varhaiskasvatuksessa lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja
mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden
tietoista kehittämistä. Osallisuuden kautta lasten ymmärrys 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 lasten oman identiteetin ja itsetunnon
kehitystä.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Askolan varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista kulttuuriperintöä ja
kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista
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monimuotoisuutta. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten
mahdollisuutta oppia suomen kieltä toisena kielenä arjen tilanteissa. Kasvattaja toimii lapsille
kielellisenä roolimallina. Vastuu lasten oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja
kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Perheen äidinkielen ja kasvuympäristön tietoa ja osaamista
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaisesti varhaiskasvatuksessa. Askolan varhaiskasvatuksessa
vahvistamme

oman

kunnan

kulttuuriperinnön

siirtämistä

huomioiden

ja

hyödyntäen

kulttuuripalveluiden ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet.

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
Varhaiskasvatuksessa pidämme huolta lasten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista
ja turvallisuudesta. Lasten hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana
mielekkääseen toimintaan ja monipuoliseen liikkumiseen, sisällä ja ulkona. Tarjoamme monipuolista
ja terveellistä ravintoa sekä annamme aikaa rauhoittumiseen ja lepoon. Selkeä ja suunnitelmallinen,
mutta joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia. Porrastetusti tapahtuva toiminta pedagogisesti
tarkoituksenmukaisissa pienryhmissä edistää lasten ja kasvattajien keskittymistä sekä lapsilähtöistä
toimintaa. Askolan varhaiskasvatuksessa kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti,
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys.

Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on oikeus saada
lohdutusta sitä tarvitessaan.

Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan mahdolliset kiusaamistilanteet,

puututaan välittömästi niihin ja ehkäistään niitä tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Askolan
varhaiskasvatuksessa tunnetaitojen kehityksen tukeminen toteutuu erilaisia materiaaleja käyttäen.
Tunnetaitojen kehityksen tukeminen vahvistaa lasten itsetuntoa, kehittää kaveritaitoja ja ehkäisee
kiusaamista. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan tunteita ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti
arjen eri tilanteissa. Turvallisuutta koskevissa asioissa suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus on
keskeinen toimintatapa. Arjessa vastaan tulevia turvallisuuteen liittyviä asioita pohditaan yhdessä
lasten kanssa.
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3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
Oppimisympäristökäsite sisältää varhaiskasvatuksessa mm. fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
ulottuvuuden. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, materiaaleja
ja toimintavälineitä, jotka tukevat lasten kehitystä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda esteetön,
kehittävä,

oppimista

edistävä,

turvallinen,

inklusiivinen

ja

vuorovaikutuksellinen oppimisympäristö, joka tukee lasten kehitystä,
oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja
rakennetaan sellaisiksi, että ne edistävät monipuolisesti lasten
kehitystä. Oppimisympäristöjä muokataan yhdessä lasten kanssa, siten
että heidän ideansa huomioidaan. Lasten leikit ja työt ovat esillä
arjessa. Kasvattajien tulee ottaa huomioon lasten mielenkiinnon
kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet suunniteltaessa pedagogisesti rikasta, muunneltavissa olevaa
oppimisympäristöä. Lasten tarpeiden mukaan muuntuvat oppimisympäristöt tarjoavat lapsille
pedagogisia vaihtoehtoja monipuoliseen ja mieluisaan tekemiseen, kuten kehitystasoiseen ja
vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin, digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttöön
sekä rauhoittumiseen ja lepoon.
Oppimisympäristön tulee tukea lasten 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. Lähimetsät, päiväkotien sekä koulujen pihat, leikkipuistot ja muut talvi -ja kesä
liikunnan mahdollistavat alueet luovat monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin, liikuntaan ja
tutkimiseen.

3.3 Monialainen yhteistyö Askolan varhaiskasvatuksessa
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys Askolan varhaiskasvatuksessa.
Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja
turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen
sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.
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Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henkilöstön
kesken

että

huoltajien

kanssa.

Yhteistyö

on

vuorovaikutteista

ja

edellyttää

varhaiskasvatuksen henkilöstön aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan
perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen
liittyvät kysymykset. Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen
ymmärryksen varmistamiseksi.
Lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat, lapsen
kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Huoltajien ja henkilöstön
havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin turvaamiselle.
Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloittaessa
varhaiskasvatuksessa, lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa esiopetuksen. Yhteisellä
keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.
Yhteistyön merkitys huoltajan kanssa korostuu lapsen tukea suunniteltaessa ja
toteutettaessa. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajien ja henkilöstön välisen
yhteistyön

myös

haastavissa

tilanteissa,

esimerkiksi

huolen

herätessä

lapsen

hyvinvoinnista. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta erilaisissa tilaisuuksissa
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle.

Yhteistyö eri tahojen kanssa
Yhteistyön

tavoitteena

on

varmistaa

laadukkaan

varhaiskasvatuksen

toteuttaminen

toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavaksi. Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen
järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta,
opetusta ja hoitoa.
Askolan varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä lastenneuvolan, lastensuojelun sekä muiden
terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Lapsen toimintaa havainnoidaan ja
kehitystä seurataan mm. yhteistyössä lastenneuvolan kanssa 3, 4 ja tarvittaessa 5-vuotiaana. Askolan
neuvolassa 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
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on

varhaiskasvatuksen ja perheiden tukena. VaTu-tiimin alkuhaastattelulomake toimii lähetteenä, joka
tehdään aina yhdessä huoltajien kanssa.
Askolassa tehdään yhteistyötä evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Seurakunnan työntekijä käy
päiväkodissa säännöllisesti pitämässä ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tuokioita. Lisäksi
lapsiryhmät vierailevat kirkossa lapsille järjestetyissä tilaisuuksissa. Kulttuuritoimen kanssa tehtävä
yhteistyö näkyy erilaisina esityksinä ja kirjaston palveluiden hyödyntämisenä. Yhteistyötä tehdään
myös mm. palokunnan, poliisin, järjestöjen, koulujen sekä siivous-, kiinteistö- ja ruokahuollon
palveluiden kanssa.
Askolan kunnan varhaiskasvatuksen ja sen alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen
tuottajien sekä kuntien välinen yhteistyö ja sen kehittäminen on tärkeää. Varhaiskasvatuksen
järjestäjät voivat kehittää toimintaansa yhteistyössä korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten
ja viranomaisten kanssa.
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4.
VARHAISKASVATUKSEN
PEDAGOGISEN
TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN


Askolan varhaiskasvatuksessa pedagogiikan lähtökohtana on lapsilähtöisyys


Ajattelemme, että lapsella on kolme opettajaa: kaverit (vertaistuki), oppimisympäristö
sekä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö


Toimintamme perustuu ja rakentuu lapsen, lapsiryhmän kiinnostuksen, tarpeiden sekä
aikuisten havainnointien pohjalta


4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys
Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus.
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden.
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. Pedagogista toimintaa toteutetaan niin, että jokaisella lapsella on
oikeus edetä oppimisessaan siten, että varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu lapselle
mielekäs jatkumo aina perusopetukseen saakka.
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Pedagogiikkaa toteutetaan suunnitelmallisesti sekä monipuolisesti leikin, liikunnan, tutkimisen ja
erilaisten ilmaisun menetelmien avulla. Pedagogista toimintaa havainnoidaan, dokumentoidaan,
kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti.
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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, valokuvia ja haastatteluja sekä henkilökunnan havaintoja Daisyyn lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja pedagogisen dokumentaation kansioon. Suunnitelmallista
pedagogista dokumentointia käytetään lapselle annettavan tuen tarpeiden arvioinneissa sekä
henkilöstön

itsearvioinnin

ja

toimintakulttuurin

kehittämisen

välineinä.

Pedagogisen

dokumentoinnin tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen yksilöllisesti ja
lapsilähtöisesti.
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4.3 Monipuoliset työtavat
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä,
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet, lasten keholliset ja sanattomat viestit huomioiden.
Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä huomioimalla toiminnassa lapsilähtöisyys ja
yksilöllisyys. Henkilöstö mahdollistaa ja ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja
erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin
oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä
hyödynnetään toiminnassa sekä oppimisen välineinä että opettelun kohteina.
Askolan varhaiskasvatuksessa käytämme pienryhmätoimintaa menetelmänä, jonka avulla
vahvistamme lapsilähtöisyyttä. Pienryhmätoiminta tukee lapsen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia.
Samalla henkilöstöllä on paremmat mahdollisuudet havainnoida lapsen kehitystä, oppimista ja
taitoja. Luomalla monipuolisia kokemuksia leikin, liikunnan, tutkimisen, ilmaisun ja taiteellisen
kokemisen kautta, annamme eväitä lapsen taitojen kehittymiselle.

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä
Leikki on varhaiskasvatuksen keskeisin lapsen kehitystä ja oppimista tukeva toimintamuoto. Leikissä
lapsen minäkuva, itsetunto sekä sosiaaliset ja kognitiiviset taidot kehittyvät. Leikki on lapsen
luonnollinen tapa toimia. Se on lapselle paras ja välttämätön oppimismenetelmä, joka mahdollistaa
suhteiden luomisen lasta ympäröivään maailmaan ja ihmisiin. Leikki vaatii syntyäkseen aikaa ja tilaa,
myös erilaiset pelit, digitaaliset välineet ja sovellukset voivat olla osa leikkiä.
Leikki heijastaa lapsen tunteita, kokemuksia, kulttuuria ja omaa nykyhetkeä. Päivittäiset arjen
tilanteet ja toiminnot tuottavat lapselle ideoita ja ajatuksia, jotka siirtyvät leikkeihin. Leikeissä lapsi
saa käyttää luovuuttaan, käsitellä omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä ratkaista ongelmia. Leikin
kautta varhaiskasvattajat tutustuvat lapsen todellisuuteen ja mielenkiinnon kohteisiin. Leikin
edellytykset turvataan inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Henkilöstö ohjaa ja tukee lasta
tarvittaessa leikkimisen oppimisessa, vuorovaikutustaidoissa ja leikkeihin mukaan pääsemisessä.
Henkilöstön tehtävänä on tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet erilaisiin leikkeihin.
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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 pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen
eri alueilta. Oppimisen alueet on ryhmitelty viideksi eri kokonaisuudeksi. Arjen pedagogisessa
toiminnassa oppimisen alueita yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja
osaamisen mukaisesti.

Opetushallitus 2017

Kielten rikas maailma
Kieli on avain ajatteluun, vuorovaikutukseen, havaitsemiseen, tietämiseen ja oppimiseen. Lapsen
kielellinen tietoisuus herää varhaislapsuudessa ja kielellisten valmiuksien vahvistaminen on
oppimisvalmiuksien perusta. Lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä ja voivat samaan
aikaan omaksua useita eri kieliä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan jokaisen lapsen opetuskielen taitojen
kehittymistä. Kielen oppimisen kannalta on tärkeää huomioida, että saman ikäiset lapset voivat olla
eri vaiheissa kielen kehityksen eri osa-alueilla. Lapsen yksilöllinen kielen kehitys ja
vuorovaikutustaidot huomioidaan arjessa tukemalla kielen kehitystä tarvittaessa kuvilla,
tukiviittomilla,

suujumpalla

ja

kohdennetulla

pienryhmätoiminnalla.

Opetushallitus 2022

27

Kielen oppimisen kannalta lapsen kokemukset kuulluksi tulemisesta ja heidän aloitteisiinsa
vastaamisesta ovat tärkeitä. Lasta kannustetaan kertomaan ja kuvailemaan asioita, opettelemaan
tunteiden ja mielipiteiden ilmaisua sekä käyttämään mielikuvitusta. Askolan varhaiskasvatuksessa
tuetaan lapsen kielellisiä taitoja; kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista sekä sanavaraston
laajentamista keskustelemalla, kuuntelemalla, riimittelemällä, loruin, saduin, lauluin sekä pelein ja
leikein. Monipuolinen lastenkirjallisuus, yhdessä lukeminen sekä tarinoiden kerronta tarjoavat
mahdollisuuden muun muassa pohtia sanojen merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä.

Ilmaisun monet muodot
Lapsi on luontaisesti avoin ja kokeileva taiteilija. Itsensä ilmaisu kehittää lapsen aisteja, herkkyyttä,
rytmitajua, motorisia taitoja ja mielikuvitusta. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea
lasten musiikillisen, kuvallisen, käsityöllisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä
tutustuttaa heitä monipuolisesti kulttuuriin. Askolan varhaiskasvatuksessa henkilöstö rohkaisee ja
ohjaa lasta, huomioiden hänen luovat ideansa. Lapsille järjestetään monipuolisia materiaaleja sekä
välineistöä, jotka mahdollistavat taiteen kokemisen ja ilmaisun ilon. Lapset pääsevät suunnittelemaan
ja toteuttamaan erilaisia taiteen muotoja, joiden myötä he saavat onnistumisen kokemuksia.
Arjessa näkyvät laulut, soitto, kuvataide, sadut, tarinat, nukketeatteri, lorut ja liike sekä käsityöllinen
ilmaisu, vain mielikuvitus on rajana.
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Minä ja meidän yhteisömme
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen mielenkiintoa yhteiskunnan, erityisesti lähiyhteisön
toimintaan ja vahvistaa heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään sekä auttaa lasta ymmärtämään
ja kunnioittamaan omia ja toisten perheiden katsomuksellisia perinteitä, käsityksiä ja tapoja.
Aloittaessaan varhaiskasvatuksen lapsen elinpiiri laajenee ja hän kohtaa kodin perinteiden,
toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Huoltajien
asiantuntemus ja lähiympäristön kulttuuriperintö sekä historia ovat tärkeitä tiedonlähteitä toimintaa
suunniteltaessa.
Varhaiskasvatuksessa tutkitaan niin historiallisia, nykyhetken kuin tulevaisuuden asioita.
Keskustelemme lasten kanssa heidän henkilöhistoriastaan ja lähiyhteisöstä. Lähihistoriaan
tutustumme mm. lasten isovanhempien lapsuuden leikkien, musiikin ja esineistön kautta.
Nykyhetken keskustelut nousevat lapsia kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Lasten kanssa on
tärkeää miettiä tulevaisuutta ja miten voimme vaikuttaa hyvän tulevaisuuden toteutumiseen.
Tulevaisuuden pohdintaa voi liittää lasten kanssa tehtävään tulevan toiminnan tai oman
oppimisympäristön suunnitteluun. Osana arkea ovat perinneleikit, tutkiminen ja monipuolinen
projektityöskentely.
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa tutustumisen kohteina ovat lapsiryhmässä läsnä olevat
uskonnot, katsomukset ja uskonnottomuus. Askolan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa
lasten kanssa tutustutaan vuoden kiertoon liittyviin juhliin ja tapahtumiin eri näkökulmista. Samalla
lasten kanssa pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. Askolan varhaiskasvatus toimii
yhteistyössä Askolan seurakunnan lapsityön kanssa perheiden toiveita ja vakaumusta kunnioittaen.
Askolan varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten tunnetaitojen kehittymistä sekä ajattelun ja eettisen
kohtaamisen taitoja. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä, moninaisuutta ja toisten kunnioittamista,
tunteiden kirjoa sekä oikean ja väärän erottamista toisistaan. Eettinen kasvatus liitetään lasten arkeen
ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan tunnistamaan
tunteitaan, hyväksymään sukupuolten ja perheiden moninaisuutta, toimimaan kunnioittavasti ja
vastuullisesti sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita. Yhteisten
keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettisen kasvatuksen harjoittelemiseen tarjoavat erilaiset
roolileikit, sadut ja median kertomukset.
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Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia
aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri mediasisältöihin ja
kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lapsia ohjataan myös
käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi.

Tutkin ja toimin ympäristössäni
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää
ympäristöään. Varhaiskasvatukseen sisältyy matemaattisen ajattelun vahvistaminen sekä ympäristöja teknologiakasvatus. Oppimisympäristöjä tutkitaan ja havainnoidaan yhdessä lasten kanssa sekä
muokataan lasten ajattelua ja oppimista edistäväksi.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa oivaltamisen ja oppimisen ilo matemaattisen
ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille. Askolan varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan
mahdollisuuksia laskea, luokitella, vertailla ja tutustua matemaattisiin käsitteisiin leikinomaisen
toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota arjen toiminnoissa ilmenevään
matematiikkaan, lukumääriin ja muotoihin.
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista
ympäristössä. Lapsi on utelias tutkimaan, toimimaan luonnossa sekä rakennetussa ympäristössä uutta
oppien. Tutkiessaan lapsi ihmettelee, kysyy, kuuntelee, kokeilee, maistaa ja haistaa. Askolan
varhaiskasvatuksessa tuemme lapsia ymmärtämään ja arvostamaan sekä luonnonvaraista että
rakennettua ympäristöä, etsimään tarvittavaa tietoa ja tuntemaan oman toimintansa vaikutuksia
lähiympäristöönsä.

Toiminnassamme

hyödynnämme

lähiympäristön

monimuotoisuutta,

vuodenaikojen vaihtelua ja puhdasta luontoa.
Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lasta tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan
työtapaan. Askolan varhaiskasvatuksessa lasta ohjataan havaitsemaan ja ohjattuna tutkimaan
ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Tutustutaan digitaalisiin laitteisiin ja
sovelluksiin sekä koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön ja toimintaan.
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Kasvan, liikun ja kehityn
Lapsi tarvitsee joka päivä riittävästi liikuntaa mikä on edellytys fyysiselle kasvulle ja kehitykselle.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan
liikunnan iloa. Liikkumisen lähtökohtana on lapsen halu liikkua ja henkilöstön tehtävänä on luoda
lapsille liikuntaan houkutteleva, turvallinen ja kiireetön ympäristö. Askolan varhaiskasvatuksessa
liikkuminen mahdollistetaan monipuolisten liikunta- ja leikkituokioiden kautta kaikkina
vuodenaikoina sekä tarjoamalla erilaisia liikuntavälineitä vapaasti lasten käyttöön niin sisällä kuin
ulkona. Liikkuminen edesauttaa lapsen karkea–ja hienomotorista kehitystä ja oman kehon, ajan, tilan,
välimatkan ja suuntien hahmotusta. Eri vuodenaikoina
lapset

saavat

mahdollisuuksia

kokeilla

kullekin

vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla.
Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä
suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia.
Askolan varhaiskasvatuksessa kannustamme lapsia tutustumaan ruokiin eri aisteja käyttäen ja
noudatamme hyviä pöytätapoja. Arjen eri tilanteissa pohdimme yhdessä lasten kanssa terveyteen ja
lähiympäristön turvallisuuteen liittyviä asioita. Ohjaamme ja tuemme lasten valmiuksia huolehtia
itsestään, terveydestään, turvallisuudestaan, ihmissuhteista ja henkilökohtaisesta hygieniastaan.
Lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjaamme kunnioittavasti.
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5. LAPSEN TUKI
Askolassa varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tarvitessaan yleistä, tehostettua
tai erityistä tukea. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella
edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien
kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.

YLEINEN
TUKI

TEHOSTETTU
TUKI

ERITYINEN
TUKI

OPPIMISVAIKEUKSIEN JA
ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYÄ

LAPSEN KASVUN, KEHITYKSEN JA
OPPIMISEN EDELLYTYSTEN
VAHVISTAMINEN

HUOMATTAVA TUEN TARVE
VAMMAN, SAIRAUDEN,
KEHITYKSEN VIIVÄSTYMÄN TAI
MUUN VASTAVAN
TOIMINTAKYKYÄ,
OPPIMISTA JA KEHITYSTÄ
VAIKEUTTAVAN SYYN TAKIA

TUEN TARVE LYHYTAIKAISTA TAI
VÄHÄISTÄ

YLEINEN TUKI RIITTÄMÄTÖN

YLEINEN JA TEHOSTETTU TUKI
RIITTÄMÄTÖN

KÄYTÖSSÄ YLEENSÄ YKSITTÄINEN
TUEN MUOTO LYHYTAIKAISESTI

KÄYTÖSSÄ YKSI TAI USEAMPI TUEN
MUOTO LYHYT- TAI
PIDEMPIAIKAISESTI

MUODOSTUU USEISTA TUEN
MUODOISTA JA ON JATKUVAA JA
KOKOAIKAISTA

Tuen muodot
Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja
hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Lasta kuullaan lapsen ikä ja kehitys huomioiden. Varhaiskasvatuksessa
tuki

rakentuu

lapsen

yksilöllisiin

tarpeisiin

vastaamisesta

sekä

yhteisöllisistä

ja

oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen
lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja
antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan
kehittymistä.

5.1 Tuen muodot
Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen muodot voivat olla luonteeltaan, rakenteellisia, pedagogisia
tai/sekä

hoidollisia.

Lapsen

tarvitsema

tuki

ja

toimenpiteet

kirjataan
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lapsen

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne koskevat
ensisijaisesti lapsen omaa ryhmää.

Rakenteellisen tukitoimen myöntäminen lapsiryhmään

mahdollistaa henkilöstön pedagogisen osaamisen kohdentamisen sekä joustavat, toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaiset ryhmittelyt. Rakenteellisia tukitoimia voivat olla esimerkiksi ryhmäkoon
pienentäminen, lapsi- tai ryhmäkohtaisen avustajan antama osa- tai kokoaikainen tuki tai
varhaiskasvatuksen erityisopettajan vahva tuki. Lasten tarvitsema rakenteellinen tuki toteutetaan
inklusiivisesti osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Pedagogisia tukitoimia käytetään aina
rakenteellisten tukitoimien rinnalla. Tuen tarpeen arviointi, tuen antaminen sekä toimintakulttuurin
ja toimintatapojen kehittäminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja
vastuidensa mukaan. Askolan kunnan varhaiskasvatus ja sivistystoimi päättävät tuen järjestämisen
käytännöistä, toteuttamisesta, toimintatavoista ja arvioinnista Askolan varhaiskasvatuksessa sekä
seuraavat ja arvioivat annettavan tuen vaikuttavuutta ja riittävyyttä.
Pedagoginen tuki
•varhaiskasvatuspäivän rakenteeseen ja päivärytmiin liittyvät ratkaisut
•oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
•tarvittavat erityispedagogiset menetelmät
•vuorovaikutus- ja kommunikointitavat, esimerkiksi viittomien ja kuvien käyttö
•käytännöt, miten lapsi pääsee osalliseksi vertaisryhmän toimintaa, esimerkiksi esteettömyyden
huomiointi.
Rakenteellinen tuki
•tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen
•henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen liittyvät ratkaisut
•lapsiryhmän kokoon ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut
•tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö
•pienryhmä tai muu tarvittava ryhmämuoto
•varhaiskasvatuksen erityisopettajan lyhyt- tai pitkäkestoinen opetus tai konsultaatio.
Hoidollinen tuki
•perushoitoon, hoivaan ja avustamiseen liittyvät menetelmät
•terveydenhoidolliset tarpeet, esimerkiksi lapsen pitkäaikaissairauksien hoitoon, lääkitykseen,
ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvä avustaminen ja apuvälineet.

Tuen tasot
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5.2 Lapsen tuen järjestäminen

HUOLI
Huoltajat,
neuvolaterveydenhuolto,
sote-henkilöstö, vakahenkilöstö

HAVAINNOINTI JA
DOKUMENTOINTI
vakahenkilstö

TUEN TARPEEN ARVIOINTI

huoltajan kuuleminen kaavake

hallintopäätös

Huoltajat, vakahenkilöstö, jne

(tehostettu tai erityinen tuki)

(tehostettu tai erityinen tuki)

Tuen prosessi

Tuen tarpeen arviointi
Tuen tarpeiden varhaisen toteamisen mahdollistamiseksi lapsiryhmän henkilöstö havainnoi,
dokumentoi ja arvioi lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia päivittäisen toiminnan aikana,
tarvittaessa erilaisia seuranta- ja arviointimenetelmiä käyttäen. Samalla hyödynnetään huoltajalta tai
lapsen asioissa toimivalta monialaiselta yhteistyöverkostolta saatavaa tietoa lapsesta. Huoltajaan
ollaan yhteydessä heti, jos lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää
huoli lapsen hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa lasten
havainnointiin ja tuen tarpeen arviointiin, tukitoimenpiteiden suunnitteluun ja tuen toteuttamiseen.
Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan hänen tarvitsemaansa tukea, joka järjestetään yleisenä,
tehostettuna ja erityisenä tukena inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Jokaisella lapsella on
lähtökohtaisesti oikeus saada tukea omassa lapsiryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin. Lapsen
tuen tarve arvioidaan ja tukea järjestetään viivytyksettä. Tuen tarpeen prosessi voi käynnistyä myös
huoltajien, neuvolaterveydenhuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tekemän huomion
pohjalta.
Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö hakee lapselle tehostettua tai erityistä tukea kirjallisesti
yhteistyössä lapsen huoltajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Hakemukseen liitetään
huoltajan täyttämä ”huoltajan kuuleminen”-asiakirja. Tuen hakemisessa hyödynnetään paikallisen
neuvolaterveydenhuollon tietoja sekä mahdollisten muiden lapsen asioita tuntevien monialaisten
yhteistyötahojen näkemyksiä ja lausuntoja lapsesta. Varhaiskasvatusyksikönjohtaja tekee
hallintopäätöksen, joka on voimassa toistaiseksi.
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Tuen toteuttaminen
Kun lapsi saa varhaiskasvatuksessa tukea, kirjataan hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa
pedagogisten, rakenteellisten ja hoidollisten tuen muodot sekä tuen edellyttämä yhteistyö ja tukeen
liittyvät palvelut sekä tuen vaikuttavuuden arvioinnin prosessi. Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset
tavoitteet, joiden on tarkoitus hyödyttää lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia.
Vasuun kirjattavat asiat
- Tuen muodot (katso kuvio 2)
- Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
• yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa
• lapsen tuen toteuttamisen vastuut
• erityisasiantuntijoiden palvelujen käyttö
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut.
- Tuen vaikuttavuuden arviointi
• tuen tarpeen, riittävyyden ja toteutumisen seuranta
• tukitoimien vaikutusten arviointi, arvioinnin perusteella tehtävät johtopäätökset ja
toimenpiteet sekä arviointiajankohdat.

Vasuun kirjattavat asiat
Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluihin ja opetukseen hänen tuen
tarpeensa sitä edellyttäessä. Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/tai ryhmässä
toteutettavaa opetusta. Tuki voi olla säännöllistä, lyhyt- tai pitkäkestoista.
Tuen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa tehdään monialaista yhteistyötä lasta tutkivien, hoitavien
ja kuntouttavien tahojen kanssa. Huoltajan suostumuksella näiden tahojen edustajia voidaan kuulla
lasta koskevissa asioissa, kutsua mukaan lasta koskeviin yhteistyöneuvotteluihin ja osallistua heidän
järjestämiinsä kuntoutuspalavereihin. Neuvotteluissa tavoitteena on lasta koskevan tiedon
kokoaminen ja kokonaistilanteen hahmottaminen, vastuualueiden ja tehtävänjaon varmistaminen,
yhteisistä tavoitteista, keinoista ja menetelmistä sopiminen ja/tai lapsen edistymisen ja
kuntoutumisen toteaminen.
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Tuen tasot
Yleinen tuki on huolenpitoa lapsesta päivittäisessä toiminnassa, hänen kasvunsa haasteisiin
vastaamista sekä mahdollisten oppimisvaikeuksiensa ja ongelmiensa ennaltaehkäisyä. Yleistä tukea
annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai
päätöksiä. Tuki voi kohdistua oppimisympäristöön, koko lapsiryhmään tai lapseen. Tukitoimia voivat
olla esim. pedagogiset ratkaisut, materiaalit, erityiset apuvälineet, oppimisympäristöön liittyvät
järjestelyt, yhteistyön vahvistaminen, tulkitsemis- ja avustajapalvelut.
Tehostettu

tuki järjestetään varhaiskasvatuksesta vastaavan

varhaiskasvatuksen

opettajan,

varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muun kasvatushenkilöstön yhteistyönä. Kasvattajat antavat
palautetta lapselle ja huoltajille lapsen edistymisestä sekä kuuntelevat ja ottavat huomioon heidän
näkemyksensä asiasta.
Tehostetussa tuessa tavoitteena on suunnitelmallisesti vahvistaa lapsen kasvun, kehityksen ja
oppimisen edellytyksiä. Tehostetun tuen tukimuodot ovat lähes samoja kuin yleisessä tuessa, mutta
niiden käyttö on vahvempaa, intensiivisempää ja suunnitelmallisempaa. Suunnitelmien tukena
käytetään mahdollisia lapsesta saatavia psykologisia tai lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja ja
muita lapsen tilanteesta kertovia asiakirjoja. Tarvittaessa huoltajaa ohjataan hakemaan lapselleen
tutkimusaikaa tai muita asiantuntijapalvelua esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen
ammattilaisilta.
Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat
heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien
riskitekijöiden vuoksi. Erityinen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle integroituna
perustoimintana. Erityistä tukea voidaan myös järjestää pienryhmätoimintana.
Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen
tukea sekä edistää hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Tarvittaessa tehdään moniammatillista
yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen tai muiden viranomaisten kanssa.
Erityisen tuen päätöstä varten täytyy lapsen tilanteesta hankkia myös asiantuntijalausunto, kuten
psykologinen tai lääketieteellinen tai vastaava selvitys.
Pidennettyyn oppivelvollisuuteen oikeutettujen lasten kohdalla huoltajia informoidaan pidennetyn
oppivelvollisuuden mahdollisuudesta ja ohjataan tarvittaessa pidennetyn oppivelvollisuuden
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hakemisessa. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan lapsen siirtymisestä esiopetuksesta kouluun
valmistelut aloitetaan aikaisessa vaiheessa esiopetusvuoden aikana yhteistyössä huoltajan,
monialaisen yhteistyöverkoston ja tulevan koulun edustajien kanssa.

Tuen vaikuttavuuden arviointi
Varhaiskasvatuksessa lapsen tukea arvioidaan kaikilla tuen tasoilla. Tuen vaikutusten seurantaan ja
arviointiin osallistuu lapsen päivittäisen varhaiskasvatuksen henkilöstö ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan huoltajan kanssa vähintään kerran
vuodessa ja useammin, jos tarvetta ilmenee. Arviointiin osallistuu tarpeen mukaan myös
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja moniammatillinen työryhmä. Yhteisen arvioinnin perusteella
suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen kirjataan
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja tavoitteita muutetaan lapsen muuttunutta tuen tarvetta vastaaviksi.
Huoltajan kanssa neuvotellaan, kun tuen jatkamiselle ei enää ole tarvetta tai tuen taso muuttuu.

Tietojen siirto
Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään tai toiseen päiväkotiin, hänen siirtyessään esiopetukseen tai
kouluun tai hänen muuttaessaan toiselle paikkakunnalle, pidetään huoltajan kanssa siirtoneuvottelu.
Siinä käydään läpi lapsen senhetkistä tilannetta ja sovitaan lasta koskevien tietojen ja asiakirjojen
välittämisestä tulevan ryhmän henkilöstölle. Lapsen kuuleminen, häntä koskevissa tuen asioissa ja
ryhmän vaihtumisen yhteydessä, toteutetaan lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavalla tavalla. Tuen
tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja
oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.
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6. ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSESSA
6.1 Toiminnan arviointi
Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien
toteuttamista sekä varhaiskasvatuksen monipuolista kehittämistä. Arviointi on havainnoinnin,
dokumentoinnin, tulosten ja palautteen muodostama kokonaisuus, johon osallistuvat sekä hallinnon
edustajat,

varhaiskasvattajat,

huoltajat

että

lapset

itse.

Arvioinnin

avulla

edistetään

varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita
toiminnan vahvistamiseksi.

VALTAKUNNALLINEN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
&
ASKOLAN KUNNAN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
YHTEISTYÖ
VANHEMPIEN KANSSA

PÄIVÄHOIDON
ALOITUS:

TIEDON KULKU,
DOKUMENTOINTI

TUTUSTUMISKÄYNNIT
JA TIEDON VAIHTO

ARVIOINTI
RYHMÄVASUN
SIIRTÄMINEN ARJEN
TYÖKALUKSI

LAPSEN VASUN
LAATIMINEN
N. 2 KK. HOIDON
ALOITTAMISESTA
VANHEMPIEN JA
KASVATTAJAN
HUOMIOT LAPSESTA

RYHMÄVASUN
LAATIMISEN POHJANA:

LAPSIKOHTAISET VASUT
TOIMINNAN
SUUNNITTELUSSA TILAA
LASTEN OMILLE IDEOILLE

RYHMÄN LASTEN
VASUISTA NOUSEVIEN
VAHVUUKSIEN JA
TARPEIDEN
KOKOAMINEN

TYÖSKENTELY
PIENRYHMISSÄ
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6.2 Pedagogisen toiminnan arviointi
Osana toiminnan arviointiin kuuluu myös pedagogisen toiminnan arviointi. Pedagogisen arvioinnin
tehtävänä on tarkastella toteutuvatko suunnitelmiin kirjatut asiat lapsen arjessa. Pedagoginen
arviointi perustuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmien, ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman,
oppimisympäristöjen ja toimintasuunnitelmien arviointiin, joiden kautta toimintaa kehitetään
tavoitteena lapsen edun toteutuminen. Varhaiskasvatusta kehitetään myös asiakastyytyväisyys- ja
henkilöstökyselyillä sekä henkilöstön kehityskeskusteluista saadun tiedon ja palautteen avulla.
Varhaiskasvatuksen kehittämisessä olennaista on työskennellä yhdessä sovittujen arvojen pohjalta.
Askolan varhaiskasvatuksessa arviointia ja kehittämistä tapahtuu kaikilla varhaiskasvatuksen tasoilla
erilaisissa ammatillisissa tiimeissä sekä arjessa yhdessä lasten kanssa. Henkilöstöä kannustetaan
itsensä kehittämiseen pitämällä yllä ammatillisia keskusteluja ja aktiivista kouluttautumista.
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Lähteet:
Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Opetushallitus Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat – Mikä muuttuu? 2017
Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022
Opetushallitus 2022
Varhaiskasvatuksen käsikirja Eeva Hujala ja Leena Turja 2011
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