
0 
 

 

 

 

 

 

Halsuan 

Varhaiskasvatussuunnitelma  

2017 

 

 

30.5.2017 



1 
 

SISÄLTÖ  

1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallinen   

varhaiskasvatussuunnitelma……………………………………………………………………………………… 2 

2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet………………………………………………........ 4  

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua  

2.4 Arvoperusta  

2.5 Oppimiskäsitys 

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus  

2.7 Laaja-alainen osaaminen  

  

3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri……………………………………………………………………. 7 

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet  

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt  

3.3  Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö  

3.4  Monialainen yhteistyö 

  

4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen…………. 13 

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys 

4.2 Pedagoginen dokumentointi  

4.3 Monipuoliset työtavat  

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä  

4.5 Oppimisen alueet  

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia  

  

5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki……………………………………………………………………. 21 

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet   

5.2 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

5.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana  

5.4 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana 

  

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva 

varhaiskasvatus ………………………………………………………………………………………………………. 25 

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa………………………………….. 26 



2 
 

1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat  

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan suomen kielellä ja hyväksytään 

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. 

Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan järjestäjäkohtaisena ottaen huomioon 

eri toimintamuotojen (päiväkoti ja perhepäivähoito) erityispiirteet. Paikallista vasua 

täydennetään vuosittain toimintasuunnitelmalla. 

Varhaiskasvatussuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys noudattaa 

valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Vasu julkaistaan Halsuan 

varhaiskasvatuksen pedanet-sivuilla (https://peda.net/halsua/varhaiskasvatus ).  

Paikallisen varhaiskasvatussuunitelman laatiminen:  

ryhmä laatiminen 

henkilöstö varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lukeminen                                              

paikallisen vasu-työn lukeminen ja kommentointi kunnan pedanet-sivuilla                                  

työpajailta                                                                                                                          

sähköinen kysely                                                                                                                     

vasu-tiimin tapaamiset                                                                                                           

vasu- koulutukset 

huoltajat sähköinen kysely                                                                                                            

paikallisen vasu-työn lukeminen ja kommentointi kunnan pedanet-sivuilla 

lapset suullinen kysely toiveista, mieluisista sekä ei mieluisista toiminnoista --> tehtiin 

seinäjulisteiksi ryhmiin                                                                                                          

lasten toiveita otettiin huomioon arjessa ja osallistettiin lapset toiminnan suunnitteluun 

ja toteutukseen 

yhteistyö-

tahot 

sähköinen kysely                                                                                                                                 

yhteisissä tapaamisissa tiedotettu vasu-työstä ja kysytty yhteistyömahdollisuuksista 

 

Halsualla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.  

Halsualla pyritään ottamaan toiminnassa huomioon paikalliset erityispiirteet 

(maaseutu, keski-pohjalaiset perinteet, luonto, kansanmusiikki, jne.) 

Halsuan varhaiskasvatuksen kehittämisen kohteena on leikkivä oppiminen. 

” Leikki, jos sitä oikein vaalitaan, avaa lapselle maailman, johon hänet on 

kasvatettava.  Leikki kehittää lasta hänen tulevia tehtäviään varten.” 

                                                                               Friedrich Fröbel 1800-luvulla 

https://peda.net/halsua/varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatuksen paikallista suunnitelmaa tukevat myös muut paikalliset ja 

maakunnalliset suunnitelmat, kuten: 

o Halsuan esiopetuksen opetussuunnitelma 

o Halsuan perusopetuksen opetussuunnitelma 

o Aikaa lapselle, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2019  

 

Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan aina tarvittaessa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan syksyyn 2017 mennessä yhteistyössä 

henkilöstön, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa. 

o Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen oma 

varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain 

o Lapsen vasu-keskustelu pyritään käymään huoltajien kanssa kolmen 

kuukauden sisällä varhaiskasvatuksen aloituksesta 
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2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

Halsualla varhaiskasvatusta ohjaa Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta. 

Sivistysjohtaja sekä päivähoidon johtaja vastaavat varhaiskasvatukseen liittyvistä 

asioista. 

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 

Halsualla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Kuttapussissa ja 

perhepäivähoidossa. Päiväkoti toimii tarvittaessa perhepäivähoidon lasten 

varahoitopaikkana. Varhaiskasvatus järjestää vuorohoitoa tarpeen vaatiessa 

huoltajien vuorotyön aikataulujen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan 

päiväkodin ja perhepäivähoidon yhteisiä tapahtumia ja retkiä mahdollisuuksien 

mukaan. 

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua  

Lapsen vaihtaessa ryhmää varhaiskasvatuksessa, siirtyy lapsen vasu uuteen ryhmään. 

Esioppilaille järjestetään tarvittaessa varhaiskasvatusta esiopetuspäivän jälkeen 

päiväkodilla. Esioppilaille, jotka ovat varhaiskasvatuksen piirissä laaditaan lapsen vasu. 

Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirryttäessä käytetään varhaiskasvatuksesta 

esiopetukseen tiedonsiirtolomaketta. Tarvittaessa järjestetään yksittäistä lasta 

koskeva tiedonsiirtopalaveri varhaiskasvatuksesta esiopetukseen yhdessä huoltajien 

sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. 

2.4 Arvoperusta    

 

 

 HALSUAN VARHAISKASVATUKSEN ARVOT 

KUUNTELE 

lasta sekä huoltajaa 
aidosti ja olemalla läsnä   

mene lapsen tasolle 

katso lasta 

hyvä vuorovaikutus luo 
kiireettömän, 
myönteisen ja 

rohkaisevan ilmapiirin 

 

KANNUSTA 

lasta harjoittelemaan   

 tue lapsen itsetuntoa 
rohkaisemalla yrittämään 

vaikeitakin asioita 

anna positiivista  
palautetta  ja huomiota 

kehu myös sanattomasti 
(esim.peukku, silitys) 

 

KIITÄ 

yrittämisestä ja 
onnistumisesta 

uusien asioiden 
oivaltamisesta 

toisten huomioon 
ottamisesta 

hyvistä käytöstavoista 
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2.5 Oppimiskäsitys 
 

Lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja 

lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta 

aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, 

kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. 

Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja 

ajattelu. 

 toteutetaan lasten toimintaa pienryhmissä 

 tuetaan toiminnallista sekä leikin kautta oppimista 

 huomioidaan lasten kiinnostusten kohteita 

 hyödynnetään henkilökunnan vahvuuksia ja taitoja 

 tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa 

 

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus  

 

 Pedagoginen toiminta on tietoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista.   

 Lähtökohtana lasten kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, kehittyvät valmiudet 

sekä oppimisen alueet.   

 Toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus.  

 Toiminnan avulla edistetään lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista 

osaamista.   

 Suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen ovat laadukkaan 

pedagogisen toiminnan edellytys. 

 

Pedagogisen toiminnan kokonaisvaltaisuus, jossa toiminta toteutuu: 

 Lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa yhdessä ideoiden  

 Lapsilähtöisenä toimintana 

 Henkilöstön suunnittelemana toimintana 

Leikin itseisarvon tärkeys näkyy oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa 

kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 

toteutuu mm. perushoidon, leikkimisen, tutkimisen, liikunnan, taiteellisen kokemisen 

ja ilmaisemisen avulla hyvässä kasvuympäristössä vuorovaikutuksessa lasten ja 

aikuisten kesken. 

”LAPSI OPPII LEIKKIESSÄÄN, MUTTA EI LEIKI OPPIAKSEEN.” 

                     Kyrönlampi –Kylmänen 
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2.7 Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä 

kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa 

edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Laaja-alaisen 

osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. 

Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän.  

AJATTELU JA 
OPPIMINEN 

Taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön 

kanssa. Taidot muodostavat perustan muun osaamisen 

kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. 

OSALLISTUMINEN JA 
VAIKUTTAMINEN 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen 

ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. 
Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja 

aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitoja.  

ITSESTÄ 
HUOLEHTIMISEN JA 
ARJEN TAIDOT 

Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot 

ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä 

tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. 

KULTTUURINEN 
OSAAMINEN, 
VUOROVAIKUTUS JA 
ILMAISU 

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja 

kulttuureihin. Henkilöstö toimii 
mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja 

katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. 

Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 

MONILUKUTAITO JA 
TIETO-JA 
VIESTINTÄTEKNOLOGI- 
NEN OSAAMINEN 

Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintä- teknologista osaamista 

tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. 
Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa 

Halsuan varhaiskasvatuksessa korostetaan seuraavia laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteita ottaen huomioon toiminnassa lasten ikä ja kehitystaso: 

1. Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot : Päivittäisissä tilanteissa harjoitellaan ja 

opitaan  (mm. pukeminen, riisuminen, syöminen) 

2. Osallistuminen ja vaikuttaminen: Kysellään säännöllisesti lasten toiveita 

toiminnasta, annetaan vaihtoehtoja, pyydetään lapsia arvioimaan toimintaa ja 

ympäristöä 

3. Ajattelu ja oppiminen : Pohditaan yhdessä, ei anneta valmiita vastauksia, 

opetellaan ratkaisukeskeisiä ajattelun taitoja 
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3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet  

 

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka 

muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, 

tiedostamattomat ja joskus myös tahattomat tekijät. Yhteisön kaikki jäsenet 

vaikuttavat toimintakulttuuriin. Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapojen tulee tukea 

lapsen kehitystä ja oppimista. Ne tulee myös pystyä pedagogisesti perustelemaan. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet 

lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä 

kestävälle elämäntavalle. 

 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

 
 

Varhaiskasvatuksessa toimitaan 

yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö 

oppivat yhdessä ja toisiltaan. Oppivassa 

yhteisössä on tilaa erilaisille 

mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja 

henkilöstöä kannustetaan rohkeasti 

jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan 

uudenlaisia toimintatapoja. 

 

 

”Leikki kehittää ajattelua, sosiaalista vuorovaikutusta ja motoriikkaa. 

Voimme sanoa, että mikään ei ole lapselle tärkeämpää kuin leikki.” 

Barlow 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

 

 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 

tunnustetaan leikin merkitys lapsen 

hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö 

tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja 

kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä 

on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen 

ja leikin iloa. Leikki on aina sosiaalista 

toimintaa. Se on pienen lapsen varhaisvuosien johtava kehityksen lähde ja väylä. 

Leikki vaikuttaa ennen kaikkea lapsen mielikuvituksen, ajattelun ja itsesäätelyn 

kehittymiseen.  

”Mikään ei ole leikkiä tärkeämpää, ja mitä vanhemmaksi lapsi leikkii, 

sitä onnellisempi aikuinen hänestä tulee.” 

 

 

 

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.  

 

 

 

”Leikin avulla lapsi hankkii tietoja, työstää kokemuksiaan ja 

harjoittelee elämää varten. Leikki on välttämätöntä lapsen 

kehitykselle.” 
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

                       

 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, 

turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. 

Varhaiskasvatuksen yhteisössä liikutaan 

monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään 

pitkäkestoista istumista. Lasten hyvinvointia 

edistetään antamalla mahdollisuus päivän 

aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä 

tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja 

riittävää ravintoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Leikki on mielenterveyden suoja ja vahvistaja.” Maria Kaisa Aula 

 

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti 

muuntuvaa ja monimuotoista 

yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus 

nähdään voimavarana. Yhteisössä 

tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, 

kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on 

perusoikeus. 

 

 

”Hyvä arki rakentuu leikistä, jossa on vapautta, iloa ja mielikuvitusta.” 
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3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt  

 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, 

terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, 

paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, 

oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristökäsite sisältää varhaiskasvatuksessa 

muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. 
 

Halsuan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt tarjoavat monipuolisia maaseudulle 

ominaisia paikkoja ja tiloja, kuten esim. perennapuisto, kotiseutumuseo,  lähimetsät, 

Halsuan järvi, koulu, kirjasto sekä kirkko. 

 

 

  
 

 

 
 

 

”Mikään muu ei ole leikkiä tärkeämpää, ja mitä vanhemmaksi lapsi 

leikkii, sitä onnellisempi aikuinen hänestä tulee. ” 
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3.3 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö  

 

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi 

saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 

järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa 

monialaisesti. 

Varhaiskasvatuksessa laaditaan syksyllä toimintasuunnitelma, mikä arvioidaan 

keväällä. toimintasuunnitelman tarkoituksena on kehittää sekä arvioida 

varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä. 

Yhteistyötä tehdään huoltajilta ja henkilöstöltä nousseiden toiveiden mukaan: 

 kuulumisten vaihtaminen päivittäin   

 lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan yhteydessä   

 yhteiset tapahtumat (esim. retket, pihatapahtumat, juhlat, talkoot)   

 

 

 

 

 
”Leikki tärkeä osa elämälähtöistä ajattelua.” 
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3.4  Monialainen yhteistyö 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii lasten hyvinvoinnin tukena niin yhteisöllisellä 

kuin yksilölliselläkin taholla. Ryhmä suunnittelee lapsen tarvitseman tuen 

varhaiskasvatuksessa ja tarvittaessa kutsuu mukaan muita toimijoita. Monialaisessa 

yhteistyössä pyritään olemaan varhain liikkeellä. Tuen tarve kirjataan lapsen vasuun. 

Kaiken toiminnan edellytyksenä on yhteistyö huoltajan kanssa. 

 

 

”Aikuisen tehtävä on  

turvata lapsen mahdollisuus 

kiireettömään leikkiin.” 

 

 

 Halsualla tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vuosittain. Yhteistyötä 

kehitetään  ja arvioidaan  yhdessä ja kirjataan toimintasuunnitelmaan.                     

(mm.  seurakunnat, kirjasto, kotiseutumuseo, esiopetus). 

 

 

 

VARHAIS-
KASVATUS 

lasten-
neuvola 
perhe-

neuvola  SOITE/ 
kuntoutus       

mm. puhe-, 
toiminta- ja 
fysioterapia 

SOITE/ 
sosiaali-

toimi 

kirjasto 
Kunnantalo 
perenna-

piha 

esi- ja 
perusope-

tus 

seurakun-
nat 

järjestöt  
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4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja 

toteuttaminen 

 

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys 

 

Pedagoginen toiminta on tietoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. 

Lähtökohtana ovat lasten kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, kehittyvät valmiudet sekä 

oppimisen alueet.  Toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. 

Toiminnan avulla edistetään lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista 

osaamista. Suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen ovat 

laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytys. 

 

 

 

 

”Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävä on lisätä maailmaan hyvää sekä opettaa taitoja, jotka 

palvelevat yksilöä, yhteisöä ja koko yhteiskuntaa. Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeimpänä 

tehtävänä on turvata lapsen oikeus hyvään lapsuuteen. ” 

HOITO 

fyysisten 
perustarpeiden 

huolehtimista sekä 
tunnepohjaista 

välittämistä 

KASVATUS 

arvojen, tapojen sekä 
normien siirtämistä 

seuraavalle 
sukupolvelle 

   OPETUS         
otetaan huomioon 

lasten taidot, 
mielenkiinnon 

kohteet ja vahvuudet 
ja lasten yksilölliset 

tuen tarpeet 
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Paikallista pedagogista työtä ohjaavat käytännöt: 

 valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

 paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

 toimintasuunnitelma  

 ryhmävasu 

 kiusaamisen ennalta ehkäisy ja puuttumisen suunnitelma 

 päiväkodin palaveri 2krt/kk 

 perhepäivähoitaja ja päivähoidon johtaja tapaavat/soittavat tarvittaessa  

 alkavan toimintavuoden suunnittelu syksyllä  

 keväällä arvioidaan suunnitelman toteutumaa  

 

Pedagoginen vuosikello 

 
 

 

 

 

 

• Kesäajan varahoidon 
järjesteyt 

• Uudet lapsiryhmät 
seuraavalle kaudelle 

• Henkilöstömuutokset 

• Lasten havainnointi- ja ped. 
dokumentointi 

• Toimintasuunnitelma :                                                     
Toimintakulttuurin- ja                                
oppimisympäristöjen                                         
suunnittelu ja kehittäminen 

• Lasten havainnointi- ja ped. 
dokumentointi 

• Toimintasuunnitelma : 
Toimintakulttuurin- ja 
oppimisympäristöjen 
arviointi 

• Ryhmävasun arviointi 

•  Lasten havainnointi- ja                                              
ped. dokumentointi 

• Lasten vasu-keskustelut 

• Ryhmävasun laadinta 

• Henkilöstön koulutus 

• Lasten havainnointi- ja              
ped. dokumentointi 

TALVI 
KEVÄT      

arviointi ja 
kehittäminen 

KESÄ 
SYKSY 

suunnittelu  
ja 

kehittäminen 
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4.2 Pedagoginen dokumentointi  

 lapsen hoidon aloituksen yhteydessä pidetään aloituskeskustelu (esitellään 

lapselle/perheelle mm. tilat, ryhmän henkilökunta ja käytänteitä) 

 lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen huoltajien sekä mahdollisten 

yhteistyötahojen kanssa kolmen kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta 

 päiväkodin viestivihko (päivittäin käytössä) 

 valo-/videokuvataan lapsiryhmässä toimintaa ja töitä huoltajien luvalla 

 

 

 

4.3 Monipuoliset työtavat  

 

työtapojen valintaa ohjaavat vuodenajat ja  teemat 

päiväkodissa laaditaan viikkosuunnitelma, joka 

tarvittaessa joustaa 

ryhmän lasten ikätaso ja kehitys otetaan huomioon 

suunnittelussa 

tarjotaan lapsille mahdollisuus valita ja oppia uusia 

työtapoja 

pienryhmätoiminta on osana arkea 

lapsilta syntyviä ideoita huomioidaan toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa 

 

 

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä  

 

Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle 

kehitykselle. Leikkiessä kehittyvät kieli, syy-seuraus ajattelu, joustava yhdisteleminen, 

luova ajattelu, assosiatiivisuus, ongelmanratkaisutaito ja kyky erottaa ulkoinen 

todellisuus leikistä. Leikkiessään lapsi oppii esineiden käsittely- ja toimintatapoja, 

yhteistoimintaa ja sääntöjä sekä tunteiden säätelyä. Leikki voi parantaa lapsen 

luottamusta itseensä ja omiin kykyihinsä. Leikki opettaa ymmärtämään sosiaalista 

vuorovaikutusta, moraalia ja arvoja sekä vastaanottamaan empatiaa toisilta 

leikkijöiltä. 
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Käytäntöjä, jotka tukevat lasten leikkiä 

 luodaan erilaisia toiminta- ja leikkiympäristöjä 

 annetaan aikaa lasten leikille  

 tuetaan lapsista lähteviä leikin ideoita 

 autetaan niitä lapsia, jotka tarvitsevat tukea leikkitaitojen kehittymisessä 

 

 

 4.5 Oppimisen alueet  

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä 

tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn 

pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. 

Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen 

alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden 

aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen 

mukaisesti.  

Halsuan varhaiskasvatuksessa oppimisen alueet huomioidaan tarkemmin 

toimintasuunnitelmassa  vuosittain. 

 

 

Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksen arkeen kuuluvat satu- 

ja loruhetket ja erilaiset kielelliset pelit ja 

leikit. Asioiden nimeämiseen kiinnitetään 

huomiota. Vuorovaikutus- taitoja 

harjoitellaan positiivisen kautta sanoittaen 

erilaisia sosiaalisia tilanteita. 

Kirjastoyhteistyön kautta mahdollistuu 

runsaan lastenkirjallisuuden hyödyn-

täminen. Lasten huoltajia kannustetaan 

hyödyntämään kirjaston palveluita sekä             

lukemaan lapsilleen. 
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Ilmaisun monet muodot  

Oppimisympäristöt luodaan niin, että 

ne tukevat lasten omaa aktiivisuutta ja 

luovuutta ilmaista itseään. Oppimis-

ympäristöä laajennetaan lähiympäris-

töön ja ympäröivään luontoon. 

Oppimisympäristössä hyödynnetään 

lähellä olevia palveluita. Varhaiskas-

vatuksessa tuetaan lapsille luonteen-

omaisia tapoja ilmaista itseään koko-

naisvaltaisesti eri taiteenaloja hyväksi 

käyttäen. Lapsille tuodaan tutuksi, niin musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen 

ilmaisun eri muotoja ja kannustetaan heitä rohkeasti toteuttamaan itseään luovasti. 

Luovan ilmaisun välineet ovat lasten käytettävissä arjen toiminnassa ja leikissä.  

 

”Leikki ei ole ajanhaaskausta vaan rikasta, toiminnallista ja luovaa 

oppimista.” 

 

Minä ja meidän yhteisömme  

Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää 

lasten valmiuksia ymmärtää 

lähiyhteisön monimuotoisuutta ja 

harjoitella siinä toimimista. Tehtävää 

lähestytään eettisen ajattelun, 

katsomusten, lähiyhteisön 

menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden sekä median 

näkökulmista. 

 

 

”Vapaassa leikissä kehittyy ”aivojen mahdollisuuspilvi” ja 

mielikuvituksesta tehdään todellisuutta.” Matti Bergström 
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Tutkin ja toimin ympäristössäni  

Lasten kanssa harjoitellaan matemaattisia 

taitoja; lasketaan, vertaillaan, luokitellaan, 

etsitään pareja, mitataan ja tutustutaan 

numerosymboleihin. Lasten matemaattisia 

valmiuksia ja hahmottamisen taitoja 

tuetaan toiminnallisesti leikkien ja pelien 

avulla. 

 

 

 

 

Kestävä kehitys on tärkeää, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 

sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Hyödynnetään erilaisia 

kierrätysmateriaaleja ja opetellaan jätteiden lajittelua. 

 

Kasvan. liikun ja kehityn 

 

Lasten terveyttä, turvallisuutta ja 

mielen hyvinvointia tuetaan 

yhteistyössä huoltajien sekä 

muiden toimijoiden kanssa. 

Liikkumista ja ulkoilua tuetaan 

(liikunnan suositukset 

huomioiden) osana arjen 

toimintoja. Monipuolista 

ympäristöä hyödynnetään 

päivittäisessä liikkumisessa sekä 

ohjatusti että lapsen 

omaehtoisen liikkumisen 

mahdollistajana. Painopiste 

oppimisessa on toiminnallisuudessa ja liikunnallisuudessa. Liikuntavälineet ovat lasten 

käytettävissä arjen toiminnassa ja leikissä. 
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Ruokailussa huolehditaan 

viihtyvyydestä mm. 

myönteistä vuorovaikutusta 

ja keskustelukulttuuria 

tukemalla. Pöytäkeskuste-

luissa pyritään nostamaan 

esille terveellisyyteen liittyviä 

asioita. Lapsia ohjataan 

terveellisiin ruokailutottu-

muksiin esim. lautas-mallin 

avulla 

 

 

Lasten mielenkiinnon kohteiden ja osallisuuden huomioon ottamisen tapoja  

Huoltajilta tulleita ajatuksia mm: 

 ottamalla lapset mukaan arjen tekemiseen 

 huomioimalla lapsen mielipiteitä ja toiveita 

 kaikki saavat osallistua omien kykyjensä mukaan 

 kyselemällä ja kuuntelemalla lasta  

 

Henkilöstöltä tulleita ajatuksia mm: 

 

 toiminta lapsilähtöistä 

 toiminta huomioi lapsen kehityksen ja taidot 

 lapset saavat valita tekemistä ja leikkiä 

 järjestetään toimintaa pienryhmätyöskentelynä 

 osallistetaan lapsia ja annetaan arjen tehtäviä 

 muokataan toimintaympäristöjä  

 hyödynnetään tutkivan oppimisen menetelmiä 

 
Lapsilta tulleita ajatuksia mm: 

 

Lasten toimintaan liittyvistä toiveista nousi leikki aivan ylitse muun toiminnan. Lisäksi 

lasten toiveista kumpusivat vuodenaikaan liittyvät ajankohtaiset tekemiset: lumiukon 

tekeminen, luistelu, mäenlasku sekä tutut varhaiskasvatuksen sisällöt: satujen 

lukeminen, askartelut, piirtämiset, jumpat, ulkoilu, lepo ja ruokailu. 
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 4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia  

Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä 

myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa 

kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. 

Henkilöstön, huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä edistetään 

lasten ja perheiden kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lasten mahdollisuutta 

ilmentää omia kulttuuritaustojaan. Kaksi- ja monikielisissä ympäristöissä lapsia 

rohkaistaan vuorovaikutukseen. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten 

kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Suomen 

kielen taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lasten 

tarpeista ja edellytyksistä lähtien. 

Halsualla varhaiskasvatusta tarjotaan suomen kielellä. Halsualla käydään lapsen vasu 

palaverin yhteydessä vieras- ja monikielisen lapsen huoltajien kanssa mm. kieleen ja 

kulttuuriin liittyviä asioita, jotka tulee huomioida varhaiskasvatuksessa. 

 

Lapset esittivät laulun leikkien:  

”Tässä kasvaa Suomi puu, Suomi puu! 

Runko nousee, voimistuu, voimistuu, 

oksat lapsia, oksat lapsia suojaa. 

Sata on oksaa, sata on juurta, 

sata linnuille pesää, 

sata on valkoista talvea, 

sata sinistä kesää.” 

 

 

kuvassa: Juhlakuusen istuttaminen 100- vuotiaan Suomen kunniaksi 
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5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki 

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet   

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava lapsen tarvitseman tuen tarve ja 

tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja 

hyvinvointia tukevalla tavalla. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai 

perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan 

lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet 

sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. 

 

Tuen tarve on vaihteleva, tilannesidonnainen, eri tilanteissa ja eri aikoina samallakin 

ihmisellä erilainen. Tuen tarve on lähempänä ympäristön ja yksilön suhdetta kuin 

puhtaasti yksilön ominaisuus. Mikään tietty yksilön ominaisuus ei automaattisesti 

johda tuen tarpeeseen. 

 

5.2 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

 

 lapsen tarvitsema tuki huomioidaan aina yksilöllisesti  

 huoltaja, henkilöstö, päivähoidon johtaja, sivistysjohtaja 

 tuen oikea-aikaisuus ja tuen riittävyys on tärkeää 

 moniammatillinen yhteistyö on tärkeää 

 lapsi tuntee olevansa osa ryhmää 

Lapsen tuen tarpeen arviointiin liittyvät käytännöt 

 ryhmässä  säännöllinen havainnointi/ dokumentointi  

 perhepäivähoitaja ottaa huolen puheeksi päivähoidon johtajan kanssa 

 huoltajien kanssa päivittäin lapsen tuonti- ja hakutilanteissa sekä lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu  

 tarvittaessa mahdollisuus ostopalveluna erityislastentarhanopettajan 

palveluun;  konsultaatio, havainnointi ja esim.kettu-testit 

 moniammatilliset yhteistyöpalaverit 
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5.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana  

 

Lapsen vasu sisältää 

 

 Vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet 

   Osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, tarpeet  

 Tavoitteet, toimenpiteet ja näiden arviointi 

 Mahdollisesti tarvittava tuki 

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut  

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut  

Tuen seuranta ja arviointi 

 Tarvittaessa lääkehoitosuunnitelma 

 Lapsen ja huoltajien kanssa sovitut asiat 

 Osallistuneet muut asiantuntijat 

 Tiedot: milloin laadittu, tarkistettu, milloin seuraavan kerran 

 

Vasun tekemiseen liittyviä käytänteitä 

 lapsen vasu-keskustelu pyritään järjestämään niin, että huoltajien lisäksi 

palaveriin osallistuvat lasta kuntouttavat terapeutit tai mahdolliset muut 

moniammatilliset tahot 

 lapsen vasussa mainitut tuen tarpeet ja tavoitteet arvioidaan säännöllisesti. 

Muutoksista henkilöstö tiedottaa huoltajia. 

 Keväällä järjestetään tarvittaessa huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa 

arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri  

 

 

”Leikissä lapsi on  

päätään pidempi.”   

Vygotsky 

 

 

Lapsi voi käsitellä ja suoriutua sellaisista asioista mihin hän ei ehkä muussa 

toiminnassa pysty ja jotka olisivat muutoin liian haastavia. 
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5.4 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana 

Lasten tuonti- ja hakutilanteet sekä avoin yhteistyö koetaan tärkeiksi hyvän yhteistyön 

kannalta. Lasta kuullaan arjessa ja lapsen vasu laaditaan yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Tarvittaessa kutsutaan myös muita yhteistyötahoja lapsen vasu-keskusteluun 

mukaan.  

 

 

 

Monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken tuen järjestämisessä 

sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa tärkeää. 

 huolen ilmaannuttua kasvattaja keskustelee lapsen huoltajien kanssa ja 

sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Näin pyritään puuttumaan ja ratkaisemaan 

huoli yhdessä 

 jos huoli jatkuu, tiedotetaan edelleen huoltajia, mietitään monniammatillista 

tukea (mm. Reppu-tiimi, kuntoutusohjaaja, terapeutit, perheneuvola)  

 ohjataan lapsi/perhe tarvittaessa neuvolan tai perheneuvolan kautta tarvittavan 

tuen piiriin 

 tehdään tiivistä yhteistyötä perheen ja varhaiskasvatuksen välillä, kutsutaan 

mukaan yhteistyöhön mahdolliset moniammatilliset yhteistyötahot esim. 

terapeutit 

 järjestetään lapsen vasu-keskustelu, jossa arvioidaan lapsen tuen tarpeet ja 

tavoitteet  

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa: 
pedagogiset, rakenteelliset ja hyvinvointia tukevat 

järjestelyt 

PEDAGOGISET  
pienryhmätoiminta,     

kuvat,                
tukiviittomat,       

siirtymisten ja muiden 
päivittäistoimintojen 

järjestäminen     
lapsiryhmän kannalta 

toimivaksi    
kokonaisuudeksi 

RAKENTEELLISET 
lapsiryhmän kokoa 

pienennetään    
tarvittaessa,                        

jos ryhmässä lapsi,                                  
joka tarvitsee pidempi 

aikaista tukea lapsiryhmään 
lisätään tarvittaessa 
henkilökuntaa esim. 

ryhmäavustaja 

HYVINVOINTIA TUKEVAT  
ryhmä tekee tiiviistä 

yhteistyötä 
moniammatillisesti, lapsia 

kuntouttavien terapeuttien 
kanssa sovitaan 

yhteistyöstä ja käytännöistä 
(terapia-ajat, tilojen käyttö 
ym), mahdollisuus kelton  

ostopalveluun 
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Moniammatillinen yhteistyö 

yhteistyötaho tiedonsiirto palaverit yhteistyön arviointi 

lastenneuvola 4.v kysely 

varhaiskasvatuksesta 

neuvolaan (lto,lh) 

Reppu-tiimi Reppu-tiimissä 

vuosittain 

kuntoutus/ 

terapeutit 

pyydettäessä lasta 

koskeva kuvaus (lto,lh) 

lapsen vasu-

palaveriin mukaan 

arjessa sovitaan 

käytännöt ja 

arvioidaan 

vuosittain 

perheneuvola pyydettäessä lasta 

koskeva  kuvaus (lto,lh) 

Reppu-tiimi 

lasta koskeva 

psykologin 

palautepalaveri 

Reppu-tiimissä 

vuosittain 

sosiaalitoimi/ 

lastensuojelu 

pyydettäessä lasta 

koskeva  kuvaus (lto, lh) 

yhteystietojen 

päivittäminen 

koulutusta henkilöstölle  

Reppu-tiimi 

kutsutaan lapsen 

vasu-palaveriin 

mukaan 

kerran vuodessa 

yhteistyö-palaveri 

Reppu-tiimissä 

vuosittain 

SOITE/  

poliklinikat 

pyydettäessä lasta 

koskeva kuvaus (lto,lh) 

kutsutaan lapsen 

vasupalaveriin 

mukaan 

kuntoutuspalaveri 

sairaalassa (lto, 

avustaja) 

lasta koskevan 

palaverin 

yhteydessä 

(kuntoutusohjaaja, 

diabetes- tai 

kuulohoitaja, 

psykologi,   elto) 

esiopetus tiedonsiirtolomake 

varhaiskasvatuksesta 

esiopetukseen (lto,lh ) 

arviointi- ja 

tiedonsiirtopalaveri 

lapselle, joilla tuen 

tarpeita 

Reppu-tiimissä 

vuosittain 
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6.  Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 

perustuva varhaiskasvatus  

Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa 

varhaiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä 

tavoitteet ja toimintaperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai 

erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta.                                .                                                           

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu 

vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi Steiner-, Montessori-, Freinet- ja Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn 

katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspalvelu. 

Halsuan kunnan varhaiskasvatuksessa ei järjestetä vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan 

tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta. 
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7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa 

varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään 

varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa 

- päiväkotipalaverit 1-2 krt/kk 

- perhepäivähoitajat ovat tarvittaessa yhteydessä päivähoidon johtajaan 

- varhaiskasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä toteutetaan syksyllä ja 

keväällä 

- alueelliset varhaiskasvatuksen koulutuspäivät 1-2krt/ vuodessa 

Lapsilta, huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta saatua palautetta kerätään ja 

hyödynnetään laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämisessä. 

ryhmä kehittäminen arviointi 

henkilöstö toimintasuunnitelma                                              

ryhmävasu                                             

lapsen vasu                       

oppimisympäristö 

toimintasuunnitelma                                                        

ryhmävasu                                                 

lapsen vasu                            

oppimisympäristö                                 

kehityskeskustelut 

huoltajat  tuonti- ja hakutilanteissa,                     

lapsen vasu-keskustelun 

yhteydessä                          

yhteiset tapahtumat 

tuonti- ja hakutilanteissa            

lapsen vasu-keskustelun yhteydessä            

lapset lasten palautteet sekä 

kasvattajien havainnot toiminnan 

suunnittelun ja toteuttamisen 

pohjalla 

säännöllisesti kysymällä lapsilta 

palautetta toiminnasta                                                

osallisuuskysely  seinätauluksi 

yhteistyö-

tahot 

moniammatilliset tapaamiset              

arjessa/ palavereissa              

moniammatilliset tapaamiset                           

arjessa/ palavereissa 

 

Paikallista vasua arvioidaan aina tarvittaessa. Halsuan varhaiskasvatuspalvelujen 

arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan varhaiskasvatuksen vanhempainilloissa ja/tai  

Halsuan pedanet-sivuilla (https://peda.net/halsua/varhaiskasvatus ) . 

https://peda.net/halsua/varhaiskasvatus

