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Hyvä lapsuus Hollolassa - visio 

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsen ja 
perheen tarpeet huomioon ottavaa toimintaa. 
Se perustuu kasvatusyhteistyöhön ja yhtei-
sölliseen toimintaan, jossa lapsen vanhem-
mat ja lähiaikuiset tukevat lapsen kasvua ja 
kehitystä. 
Varhaiskasvatus on moniammatillista, tavoit-
teellista toimintaa, jota toteutetaan lapsen 
kasvulle ja oppimiselle suotuisassa ja turval-
lisessa ympäristössä. - toiminta-ajatus 

 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

 

 

Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 2017 perustuu valtakunnalliseen Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) ja varhaiskasvatuslakiin (36/1973, 

580/2015) sekä jatkumona esiopetuksen perusteisiin ja Hollolan kunnan esi- ja perusope-

tuksen suunnitelmaan. Esiopetusta säätelee perusopetuslaki (628/1998 26§ (1040/2014) ja 

se on osa varhaiskasvatusta.  

Varhaiskasvatussuunnitelma on kunnallista päiväkoti- ja perhepäivähoitoa, avointa var-
haiskasvatustoimintaa sekä yksityistä päiväkoti- ja perhepäivähoitoa ja kerhotoimintaa vel-
voittava asiakirja. 

 

Hollolan varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen on osallistunut varhaiskasvatuksen, 
esi- ja perusopetuksen henkilöstöä ja huoltajia sekä yhteistyötahoja. Suunnitelman pohjana 

on käytetty esiopetuksen perusteiden mukaisesti päivitettyä Hollolan varhaiskasvatussuun-

nitelmaa 2014.  

 

Lapsen hyvinvoinnin tukeminen on meillä Hollolassa varhaiskasvatuksen ensisijainen ta-

voite. Tähän tavoitteeseen vastaamme lisäämällä henkilöstön ammatillista tietoisuutta ja 

osaamista, lapsen ja vanhempien osallisuutta sekä moniammatillista yhteistyötä eri toimi-

joiden välillä.  

 

Pidämme tärkeänä päivittäistä ihmisten välistä kohtaamista ja sen merkitystä. Kohtaamisen 

mahdollistaa hyvin organisoitu, kiireetön arki, jossa jokaista hetkeä osataan arvostaa. Hoi-

don, kasvatuksen ja oppimisen perustana on hyvä ja lämmin vuorovaikutus. Kehitämme 

yhä vahvemmin lasten aloitteista viriävää toimintaa, leikkiä ja lapsen kokonaisvaltaista hy-

vinvointia. Kasvatuksellisen yhteistyön vahvistaminen huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa 

on keskeisessä roolissa työssämme.  

  

Varhaiskasvatuspalveluiden sisällä kehitämme yhteisöllistä toimintaa ja yhteistyötä eri yksi-

köiden ja päivähoitomuotojen kesken ja olemme aktiivisia toimijoita laajassa lapsiperheiden 

palveluverkostossa. 
 

Hyvä lapsuus Hollolassa 
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Varhaiskasvatuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet 
 
 

Varhaiskasvatuksessa tehtävänämme on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitys-

tä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.  Tämä yhteinen kasvatustehtävämme luo 

turvallisen ja luottamuksellisen pohjan lapsen kasvun ja oppimisen polulle.  

 

Toteutamme varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhais-

kasvatuksena sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena.  Esiopetus toteutuu 

yhteistyössä perusopetuksen kanssa alkuluokkatoimintana. Palveluohjauksella autamme 

huoltajia löytämään jokaiselle lapselle parhaan mahdollisen toimintamuodon. Jokainen lap-

si voi osallistua varhaiskasvatukseen omien edellytystensä mukaisesti yhdessä muiden 

kanssa. 

 

Hollolassa toteutamme varhaiskasvatusta pienryhmätoimintana kaikissa toimintamuodois-

sa. Pienryhmät muodostamme pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi, huomioiden lasten iät 

ja tuentarpeet sekä henkilöstömitoitukseen liittyvät säännökset.  

Varhaiskasvatuslaki 5§ (108/2016) ja 5a § (580/2015) 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on Varhaiskasvatuslaki 2 a§ 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kas-
vua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia 
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja kou-
lutuksellisen tasa-arvon toteuttamista 
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perus-
tuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimis-
kokemukset 
4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhais-
kasvatusympäristö 
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuoro-
vaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä 
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, 
edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioit-
taa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista 
ja katsomuksellista taustaa 
7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tu-
kea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteis-
työssä 
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 koske-
viin asioihin 
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kans-
sa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin par-
haaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 
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Nämä ovat meille tärkeitä - Yhteiset arvomme ja oppimiskäsitys 
 

Lapsen edun ensisijaisuus ja lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, mieli-
piteisiin ja yhdenvertaisuuteen ovat arvojamme ohjaavia periaatteita. Jokainen lapsi on 
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on. 
 

 

 
 
 
 

Lapsen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa arjen kaikissa tilanteissa. Oppiminen on 
kokonaisvaltaista. Lapsi on aktiivinen toimija monella eri tavalla – liikkuen, leikkien, tutkien 

ja ihmetellen. Leikki on lapsen oppimiselle merkityksellistä. Meille on tärkeää, että lapsi saa 

onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan, tulee kuulluksi nähdyksi ja pide-

tyksi sekä kokee aidosti voivansa vaikuttaa ympäristöönsä yhteisön jäsenenä. Huolehdim-

me siitä, että lapsi on osallisena ja hänen kiinnostuksen kohteensa näkyvät toiminnassam-

me. 

 
 
 
 
 
 

Myönteisyys näkyy läm-
minhenkisenä, hyväksyvä-
nä ja kannustavana ilma-

piirinä. Myönteisessä 
ilmapiirissä ihminen näh-

dään perusolemukseltaan 
hyvänä ja iloitaan yhdessä 
onnistumisen kokemuk-

sista 

Kasvatuksessa korostuu 
rajojen ja rakkauden mer-

kitys, turvallisten aikuisten 
läsnäolo, hyvät kaverit ja 

lasten hyvinvointi. 
 Lapsi tulee nähdyksi, 

kuulluksi ja pidetyksi oma-
na itsenään. Huolehdimme, 
että oppimisympäristö on 

turvallinen.  
 

Huomioimme 
lapsen 

 yksilölliset 
 tarpeet ja  
tavoitteet 
 toimintaa  

suunniteltaessa 
ja  

toteutettaessa 

Pidämme tärkeänä 
toisten huomioon 

ottamista, vuorovaiku-
tusta, kasvatuksellista 
yhteistyötä, luottamus-

ta ja avoimuutta.   

Yhteisöllisyys 

Jokainen on osa 
yhteisöä ja voi 

ilmaista mielipitei-
tä, ajatuksia ja 

vaikuttaa toimin-
taan.  

Yhteisöllisyys on 
vastuun kantamis-

ta ja yhdessä 
tekemistä. 

Kunnioitus Yksilöllisyys Turvallisuus Myönteisyys 
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Olen osaava - Laaja-alainen osaaminen ja pedagoginen toiminta 
 
 
Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lapsen hyvinvoinnin ja op-
pimisen toteutumiseksi. Opitut tiedot ja taidot vahvistavat lapsen osallisuutta, toimintaa ja 
yhdessä tekemistä erilaisissa yhteisöissä.  Laadukkaassa pedagogisessa toiminnassa 
huomioimme vuorovaikutuksen merkityksen, lasten tarpeet ja erilaiset tavat oppia sekä 
erilaiset oppimisympäristöt. Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa laaja-alaista osaa-
mista, joka muodostuu tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta. 
 

Laaja-alainen osaaminen 
 

 

 
 
Tuemme lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. Lapsi osaa käyttää oppimiaan tietoja ja taito-
ja ja osaa toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Kannustamme lasta ihmettelemään, ky-
symään ja tuomaan esille omia ideoitaan. Ajattelun ja oppimisen tukemiseksi mahdollis-
tamme päivittäisen aktiivisen liikkumisen ja leikin.   
 
Edistämme lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä kulttuurista osaamista, jossa lapsi 
muodostaa ymmärrystä omasta ja muista kulttuureista. Arjen tilanteissa harjoittelemme 
toisten kanssa toimimista, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä ratkaisujen teke-
mistä. Kasvattajina toimimme vuorovaikutuksen mallina lapsille. Leikeissä ja muussa toi-
minnassa tutustumme lasten kanssa yhdessä erilaisiin perinteisiin ja tapoihin. 
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Vahvistamme lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjaamme heitä 
tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Autamme ja kannustamme lapsia 
harjoittelemaan erilaisia arjentaitoja ja pyytämään apua tarvittaessa. Harjoittelemme tun-
netaitoja ja itsestä huolehtimista arjen luonnollisissa tilanteissa lapsen oman kehitystason 
mukaisesti.  
 
Tuemme lasten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymis-
tä. Innostamme lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestintää erilaisissa arjen 
tilanteissa ja ympäristöissä. Hyödynnämme digitaalista dokumentointia arjen toiminnassa.  
Ohjaamme lapsia erilaisten tieto- ja viestintälaitteiden turvalliseen käyttöön. 
 
Tuemme lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustamme oma-
aloitteisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa häntä 
itseään koskeviin asioihin ja harjoitella yhteisössä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Huoleh-
dimme siitä, että kasvattajina osallistamme lapset arjen ja toiminnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja arviointiin.  
 

 

Mainio- Mahtava Minä - Yksilöllinen kertomus lapsesta 

 
 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on lapsuutta arvostava, lasta kannatteleva ja positii-
vinen kertomus hänen ainutlaatuisuudestaan. Tavoitteenamme on oppia tuntemaan lapsi 
mahdollisimman hyvin ja löytää tapoja tukea lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa.  
 
Laadimme jokaiselle lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman (Lapsen vasu) yhdessä 
huoltajien, lapsen ja tarvittaessa lapsen kehitystä ja oppimista tukevien asiantuntijoiden 
kanssa. Varhaiskasvatuslaki 7a § 
 
Lapsen vasun perustuu lapsen tuntemiseen, kuulemiseen ja havainnointiin lapsen kasvun 
polulla. Lapsen vasun laatiminen on prosessi, joka alkaa lapsen aloittaessa varhaiskasva-
tuksen (aloituskeskustelu). Lapsen vasuun kirjaamme yhdessä huoltajien kanssa lapsesta 
tehdyt havainnot, kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja tuen tarpeet, sekä lapsen kehitystä, 
oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lapsen vasuun kirjaamme ta-
voitteet varhaiskasvatuksen toiminnalle arjessa ja nämä tavoitteet ovat pohjana lapsiryh-
män pedagogiselle toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnan toteuttamiselle ja lapsen 
yksilölliselle ohjaukselle.  Lasten vasut toimivat kasvattajien pedagogista toimintaa ohjaa-
vina työvälineinä. 
 
Lapsen vasun toteutumista arvioimme yhdessä huoltajien kanssa aina tarvittaessa, kuiten-
kin vähintään kerran vuodessa. Tarkistamme lapsen vasun aina kun lapsen tarpeet muut-
tuvat. Vasun arviointi kohdistuu toiminnan, järjestelyjen ja pedagogiikan arviointiin. 
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Matkalla eteenpäin - Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaihe 

 

 

Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus muodostavat yhdessä lapsen kehityksen ja op-

pimisen jatkumon. Esiopetukseen siirryttäessä huomioimme varhaiskasvatuksessa asete-

tut tavoitteet ja toimintatavat lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.   

 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö perehtyy toistensa toimin-

taan, pedagogisiin menetelmiin sekä oppimisympäristöihin. Eri toimijoiden suunnitelmalli-

sella yhteistyöllä varmistamme, että lapsen oppimispolusta tulee eheä kokonaisuus. Lap-

sen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi tulee toimintakulttuurien, oppimisympäristöjen 

sekä tuen käytäntöjen olla mahdollisimman yhteneväisiä.  

 

Lapsi ja huoltaja tutustuvat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja hen-

kilöstöön jo ennen opetuksen alkua. Siirrämme keskeisen tiedon lapsen kasvusta ja oppi-

misen etenemisestä esiopetukseen yhteistyössä huoltajien kanssa. Luottamuksellisia tieto-

ja siirrettäessä noudatamme voimassa olevia säädöksiä. 
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Oppimisympäristöt, toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat pe-
riaatteet 

 

Lapsen hyvä päivä 
 

 
Meidän tehtävämme on mahdollistaa lapsen hyvä päivä yhdessä vanhempien ja lapsen 
elämänpiirissä vaikuttavien muiden aikuisten ja lasten kanssa. Tavoitteenamme on luoda 
toimintakulttuuri, joka edistää lasten oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia ja kestävää 
elämäntapaa. Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat turvalliset ja luottamukselliset vuorovai-
kutussuhteet lasta ympäröiviin aikuisiin ja lapsiin. Lapsi on yksilönä osa yhteisöä. Lapsella 
on oikeus rakentaa omaa elämäänsä omista tarpeistaan, taidoistaan ja kiinnostuksen koh-
teistaan lähtien.  
 
Myönteinen kannustaminen ja ohjaaminen sekä positiivinen vahvistaminen ovat lapsen 
myönteisen identiteetin ja oppimisen vahvistamisen kannalta on tärkeitä. Lapsen ikävai-
heittaisen kehityksen, yksilöllisten erojen ja erilaisten oppimistapojen ymmärtäminen ja 
havaitseminen ovat olennainen osa laadukasta varhaiskasvatusta.  
 
Lapsen hyvä päivä muodostuu siitä, että hyväksymme lapsen omana itsenään. Roh-
kaisemme lasta tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja rooleja ja odotuksia. 
Olemme lapselle aidosti läsnä. Kehumme ja kannustamme lasta. Annamme tilaa lapsen 
kysymyksille, oivalluksille, oppimiselle, leikille, itsensä toteuttamiselle ja tunteiden ilmaise-
miselle sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiselle.  
 
Tuemme lapsen osallisuutta ja huolehdimme siitä, että lapsi tulee kuulluksi, hyväksytyksi, 
hänen kysymyksiinsä vastataan ja hän saa osakseen hellyyttä. Lapsi osallistuu toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
 
Oppimisympäristö, jossa on lämminhenkinen, hyväksyvä ja kaikkia arvostava ilmapiiri tu-
kee lapsen positiivista minäkuvan kehittymistä. Lapsen oppimisympäristö muodostuu fyy-
sisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Luomme lapselle pedagogisesti turval-
lisen ja kiireettömän kasvu- ja oppimisympäristön. Lapsi oppii kaikista ympärillään tapah-
tuvista tilanteista. Lapset ovat osallisina rakentamassa oppimisympäristöä, jota muok-
kaamme lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan yhdessä heidän kanssaan. 
Luonto ja lähiympäristö ovat osa oppimisympäristöä. 
 
Huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja sen, että hän tarvitsee arkeensa säännöllisen 
päivärytmin ja rutiineja. Lapsi saa huolenpitoa, välittämistä, lämpöä ja läheisyyttä sekä riit-
tävästi terveellistä ruokaa, lepoa ja ulkoilua. Meidän aikuisten tehtävä on asettaa rajat, jot-
ka suojaavat lasta ja tuovat elämään johdonmukaisuutta ja turvallisuutta. Teemme yhdes-
sä lasten kanssa sopimuksia arjessa toimimiseen.  Opettelemme lasten kanssa tunnista-
maan tunteita ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Kiusaamiseen puutumme välittö-
mästi. 
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Kasvatus on yhteinen asiamme 

 

Pienen lapsen elämässä perhe ja huoltajat ovat tärkeimmässä roolissa. Varhaiskasvatuk-

sen perustana on kasvatuksellinen yhteistyö lapsen huoltajien ja lähiaikuisten kanssa. Tä-
mä edellyttää meiltä tietoista sitoutumista toimia yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja op-

pimisen tukemiseksi. Hyvän ja luottamuksellisen yhteistyön kehittymisessä on huoltajilla ja 

jokaisella varhaiskasvatuksen työntekijällä tärkeä rooli. Meidän vastuullamme on luoda 

edellytykset tasavertaiselle ja säännölliselle yhteistyölle.  

 

Kasvatuksellisessa yhteistyössä yhdistämme lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Keski-

näinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus edistävät lapsen hyvinvointia. Kasvatukselli-

sen yhteistyön rakentaminen perheen ja varhaiskasvatuksen välille alkaa jo ensimmäisestä 

yhteydenotosta lähtien. Kasvatusyhteistyötämme ohjaavat kuuntelun, kunnioituksen, luot-

tamuksen ja dialogin periaatteet, jotka näkyvät arvostavana vuorovaikutuksena, kuulluksi 

tulemisena ja yhteisen ymmärryksen lisääntymisenä lasta koskevissa asioissa. Kerromme 

huoltajille lapsen päivästä, ilon ja onnistumisen kokemuksista sekä harmeista ja haasteista. 

 

Suunnittelemme ja kehitämme toimintaamme yhdessä huoltajien kanssa. Edistämme toi-

minnallamme huoltajien verkostoitumista ja toimintaa. Teemme monialaista yhteistyötä 
neuvolan, lastensuojelun, muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden 
kanssa. Yhteistyötahojamme ovat myös muut paikalliset alueelliset ja toimijat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Arvostan ja kuuntelen / kuulen perhettä. 
Olen kiinnostunut lapsesta ja perheestä. 

Annan positiivista palautetta 
lapselle ja perheelle 

”Minulle tärkeät aikuiset etsivät yhteisymmärrystä 
minua koskevissa asioissa sekä arvostavat ja  

kunnioittavat toinen toisiaan”  

Olen vastuussa yhteistyön 
rakentamisesta ja  
ammatillisuudesta.  

Vasu-keskustelut ovat minun 
vastuullani. 

Yhteiset tavoitteet lapsen parhaaksi 
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Näin toimimme arjessa 
 

 
Leikki on lapselle tapa olla, elää ja hahmottaa maailmaa. Rohkaisemme lapsia vuorovaiku-
tukseen ja yhdessä toimimiseen sekä tuemme ystävyyssuhteisen syntymistä. Leikin ha-
vainnointi ja dokumentointi lisää ymmärrystämme lasten ajattelusta. Lasten toiveet, leik-
kialoitteet ja kiinnostuksen kohteet ovat suunnittelun ja toimintamme lähtökohtia.  
 
Rakennamme turvallisen ja muuntuvan leikki- ja oppimisympäristön yhdessä lasten kans-
sa. Lapsilla on leikki- ja työskentelyrauha ja aikaa leikkiin. Leikki saa kuulua ja näkyä. 
Olemme mukana lasten leikeissä ja tarvittaessa ohjaamme ja rikastutamme leikkiä.  
Arvostamme lasten kulttuuria, leikkiperinnettä ja ymmärrämme ajan ilmiöiden heijastuvan 
lasten leikkeihin. Arjen valinnoilla ja toimilla osoitamme vastuullista suhtautumista ympäris-
töön ja huomioimme kestävän elämäntavan. Huolehdimme oppimisympäristöstä ja väli-
neistä yhdessä lasten kanssa.  
 
Pienryhmätoiminnalla mahdollistamme lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen syven-
tämisen sekä rauhallisen ja positiivisen ilmapiirin päivittäisessä toiminnassa (mm. leikkimi-
sessä, liikkumisessa, tutkimisessa, ruokailuissa ja siirtymätilanteissa). Lapsen yksilöllinen 
kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja osallisuus ovat pienryhmätoiminnan kulmakiviä. An-
namme tilaa lapsen toiminnalle, ajattelulle ja valinnoille.  
 
Pienryhmätoiminnan toteuttaminen edellyttää henkilöstöltä hyvää tiimityöskentelyä ja yh-
teissuunnittelua. Lasten jakaminen pienryhmiin perustuu kasvattajien lapsituntemukseen ja 
pedagogiseen osaamiseen sekä lasten henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. 
 
Lapsen osallisuus näkyy arjessamme päivittäisenä kanssakäymisenä ja vuorovaikutukse-
na. Kohtaamme lapsen sensitiivisesti, jotta hänelle tulee myönteinen kokemus kuulluksi ja 
nähdyksi tulemisesta. Autamme lasta kasvamaan itseensä luottavaksi, ajattelevaksi, toiset 
huomioonottavaksi ja aktiiviseksi. Arjen tilanteissa lapsella on mahdollisuus harjoitella vas-
tuun ottamista ja vastuun kantamista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” Saatiin ite päättää missä leikitään palikoilla” 
- Lapsi pääsee itse mukaan suunnittelemaan  

ja toteuttamaan leikkiä 

Kuuntelen, osallistun ja ihmettelen yhdessä lasten kanssa 

”Minun ehdotuksia ja mielipiteitä kuunnellaan 
ja huomioidaan”  

”Saan tehdä tärkeitä tehtäviä  
- ne ovat yhtä tärkeitä kuin aikuisenkin tehtävät” 



Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma   1.8.2017 
©Hollolan kunta  

 

12 
 

 

 
 
 

Yhdessä olemme enemmän 
 
 

Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Yhteisöllisessä toi-
minnassa kannamme vastuun hyvästä vuorovaikutuksesta ja pedagogisesti turvallisesta 
ilmapiiristä. Myönteisessä ilmapiirissä lapsilla ja aikuisilla on turvallista ja hyvä olla.  
 
Arvostamme ja luotamme toisiimme, kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeuden-

mukaisesti sekä kannamme vastuuta omista toimistamme. Aikuisten tapa toimia ja olla 

vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka omaksuvat yhteisön arvoja, asenteita ja 
tapoja. Arjessamme on tilaa erilaisille mielipiteille, kokeiluille ja erehtymiselle. Yhteisössä 

lapset ja aikuiset oppivat yhdessä toisiltaan. Osallistumme lasten leikkeihin ja lapset pää-
sevät osallistumaan aikuisten arkeen liittyviin asioihin. Yhteisöllisyys näkyy yhteistyönä, 

yhdessä tekemisenä, suunnitteluna ja arviointina. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja kehit-
tävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan.  
 
Yhteisöissä luomme rakenteet ammatilliselle keskustelulle, säännölliselle arvioinnille ja 
hyvien käytäntöjen jakamiselle. Osallistavaa arkea edistämme pedagogisella johtamisella. 
Pedagogisen johtamisen tehtävänä on vahvistaa henkilöstön osaamista ja oppimisproses-
sia, joka edistää arjessamme lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Toimintakulttuuria 
arvioimme ja kehitämme säännöllisesti arjen asioissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” Sillä on kanssa nukkumassa kissa…. 
 Se on näin kokonen…” 

 

”Se vois kuuluu meijän leikkiin…..” 

 

”Tää on sellanen alus, joka kulkee vedessä…” 
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Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttami-
nen 
 
 

Oppimisen alueet 
 

 
 
Toimintamme lähtökohtana on, että lapset saavat monipuolisia kokemuksia oppimisen eri 
alueista.  Oppimisen osa-alueet ovat kokonaisuuksia, joissa aihepiirit yhdistyvät lasten 
mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaan. Pedagoginen toiminta ilmenee kaikissa 
päivän tilanteissa ja toiminnassa. Laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutumisen edel-
lytys on henkilöstön lämmin, kunnioittava ja kannustava vuorovaikutus. 
 
Tavoitteenamme on edistää lapsen oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. 
Suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten kanssa. Henkilöstön vastuulla on huolehtia eri 
oppimisen osa-alueiden toteutumisesta lasten kehityksen ja ikätason mukaisesti. Toimin-
nan lähtökohtana on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 
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Pedagoginen dokumentointi 
 

 
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, arvioimisen ja kehittämi-
sen työmenetelmä. Havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodos-
tavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnastamme. Pedagogisen dokumentoinnin avulla 
palaamme menneisyyteen ja kurkistamme tulevaisuuteen. Sen avulla muokkaamme pe-
dagogista toimintaa, työtapojamme sekä oppimisympäristöä lasten kiinnostusta ja tarpeita 
vastaavaksi. 
 
Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan 
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat 
tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia. 
 
Dokumentointi sisältää mm. varhaiskasvatusyksiköissä tehtävät pedagogisen toiminnan 
suunnitelmat, jotka ohjaavat arjen toimintaamme lasten tarpeiden ja varhaiskasvatussuun-
nitelman pohjalta. Lisäksi dokumentoimme lapselle tärkeitä ja merkityksellisiä muistoja ja 
tekemisiä mm. kasvunkansioihin. 

 

 

Vain mielikuvitus on rajana – Ilmaisun monet muodot  
 
 
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia 
taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maail-
maa. Rakennamme lapsen päivän siten, että hänellä on mahdollisuus spontaaniin ja 
ohjattuun toimintaan sekä tarjoamme lapselle monenlaisia taiteellisia kokemuksia ja 
ilmaisumahdollisuuksia. Lapsi saa ilmaista itseään sekä harjoitella ja oppia erilaisia taitoja 
omassa tahdissaan. Onnistumisista iloitaan yhdessä. 
 
Lapsen oppiminen alkaa ihmettelystä. Lapsi laulaa, leikkii, liikkuu, tutkii ja taiteilee. Lasten 
ilmaisu on kokonaisvaltaista ja se kehittyy elämysten ja myönteisten kokemusten kautta. 
Kannustamme lasta käyttämään luovuutta ja mielikuvitusta sekä ilmaisemaan itseään eri 
tavoin. Lapsille tarjotaan kauneuden, harmonian, melodian, rytmin, tyylin, jännityksen ja 
ilon kokemuksia.  Ohjaamme omalla esimerkillämme ja toiminnallamme uusien asioiden 
kokeilemiseen. Kuuntelemme ja kunnioitamme lasten ajatuksia ja annamme tilaa mielikuvi-
tukselle. Arvostamme lasten tekemiä asioita. 

 
 

” Saan tehdä omia juttuja, oikeasti ja leikisti.   
Joskus me esitetään omaa teatteria, musiikkia ja tanssia ” 
 

”Nyt minä piirrän pyörremyrskyn, siitä tuli rusina…” 
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Kielen kieputusta ja puheen pulputusta - Kielten rikas maailma 
 
 
Kielen merkitys on keskeinen, kun lapsi rakentaa kuvaa ympäröivästä kulttuurista ja maa-
ilmasta. Lapsi on luonnostaan kiinnostunut ympäristöstään. Kieli on ajattelun, oppimisen ja 
vuorovaikutuksen väline. Kielellisten taitojen kehittyessä, lapset saavat uusia keinoja vai-
kuttaa arkeen, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiivisuuteen.  
 
Rakennamme yhdessä lasten kanssa toiminnallisen ympäristön, joka tukee kielen kehitys-
tä, vuoropuhelua sekä itseilmaisun ja ajattelun taitoja. Arjessa käytämme rikasta, 
kuvailevaa ja tarkkaa kieltä sekä tarvittaessa puheen tukena kuvia ja tukiviittomia. 
Otamme lapset mukaan suunnittelemaan  ja tekemään ryhmän toimintaa koskevia 
päätöksiä. Lasten ideat ja aloitteet näkyvät päivittäisessä toiminnassa.  
 
Toiminnalliset pienryhmät ja päivittäinen vuorovaikutus ovat merkittävä osa lapsen hyvin-
vointia ja oppimista tukevaa sosiaalista oppimisympäristöä. Tuemme lasten keskinäistä 
vuorovaikutusta ja rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään sekä tunnistamaan ja 
säätelemään tunteitaan. 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Käytän rikasta, kuvailevaa ja tarkkaa kieltä 
 sekä kuvia, piirroksia, esineitä ja tukiviittomia. 
 

Havainnoin lapsen kielen ja puheen kehitystä,  
kannustan ja toimin esimerkkinä 
 

Innostan ja annan tilaa lasten keskinäiselle vuorovaikutukselle 
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Minä ja ympäristöni - Minä ja meidän yhteisömme  
 
 
Arkielämän tilanteissa ja tapahtumissa ohjaamme lasta pohtimaan kysymyksiä oikeasta ja 
väärästä, hyvästä ja pahasta, oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja toisen ihmisen 
kunnioittamisesta. Ohjaamme lapsia keskustelemaan, kuuntelemaan ja ilmaisemaan mie-
lipiteitään. Huomioimme heidät yksilöllisesti käsitellessämme asioita lasten kanssa.  
 
Lapselle luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen, ihmettelyyn, kysymiseen ja pohdintaan 
huomioiden kodin vakaumuksen ja arvot. Annamme lapsen kysymyksille tilaa ja luomme 
turvallisen ilmapiirin, jossa lapsi kokee, että hänen ajatuksensa ovat tärkeitä.  Tutustumme 
lapsiryhmässä lasten ja heidän perheidensä uskontoihin ja muihin katsomuksiin. 
 
Ohjaamme lasta tutustumaan omaan ja muihin kulttuureihin, juhlapäiviin, perinteeseen ja 
tapoihin – erilaisuuden kunnioittamiseen ja hyväksymiseen. Lapsi muodostaa kuvaa siitä, 
millaista elämä oli ennen, millaista se on nykyisin ja mitä se voi olla tulevaisuudessa. 
 
Medialla on merkittävä rooli jokapäiväisessä elämässä. Mediakasvatuksen tehtävänä on 
tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössä. Kokeilemme 
lasten kanssa median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä erilaisilla väli-
neillä. Tehtävänämme on ylläpitää keskustelua medialukutaidosta yhdessä lasten ja huol-
tajien kanssa. Mediassa esiintyviä teemoja käsittelemme lasten kanssa mm. toiminnalli-
sesti leikkien ja muun luovan ilmaisun keinoin. 
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Ihmeellisiä asioita - Tutkin ja toimin ympäristössäni  
 

 
Lapsi havainnoi, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään tutkimalla ja toimimalla rakennetussa 
ympäristössä ja luonnossa. Lapsi tutustuu lähiympäristöön havainnoiden, liikkuen, leikkien, 
tutkien ja kokeillen. Lasten kokemukset, havainnot ja elämykset auttavat lapsia ymmärtä-
mään syy- ja seuraussuhteita ja tämä tukee heidän ajattelutaitojensa kehittymistä. Oh-
jaamme lapsia luonnon kunnioittamiseen, omasta ympäristöstä huolehtimiseen ja kestä-
vään elämäntapaan. 
 
Matemaattinen ajattelu on osa lapsen jokapäiväistä elämää, oivaltamisen ja oppimisen 
iloa. Tutustumme matemaattisiin ilmiöihin toiminnallisesti ja kokemuksellisesti arkielämän 
tilanteissa mm. vertaamalla, päättelemällä ja laskemalla lapsille tuttuja ja kiinnostavia esi-
neitä, materiaaleja ja välineitä. Herättelemme matemaattista ajattelua havainnollisen ja 
leikinomaisen toiminnan myötä.  
 
Kannustamme lapsia tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapset saavat suunnitella ja to-
teuttaa ideoitaan ja harjoitella luovaa ongelmanratkaisua. Havainnoimme ja tutustumme 
lasten kanssa ympäristössä esiintyviin teknisiin ratkaisuihin ja niiden toimintaan esim. le-
luihin. Opettelemme erilaisten lapsille suunnattujen laitteiden turvallista käyttöä.   
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

”On jännää löytää pihalta ja metsästä ötököitä 
ja muita juttuja ja tutkia niitä yhdessä.” 
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Kasvun polulla - Kasvan,  liikun ja kehityn   
 
 
Luomme yhdessä huoltajien kanssa pohjaa lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle 
sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle. Kannustamme lapsia liikunnan iloon 
ja harjoittelemme yhdessä liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä. Ohjaamme lasta 
liikkumaan monipuolisesti sisällä ja ulkona eri vuodenaikoja hyödyntäen ja toimimme itse 
innostavana esimerkkinä. Liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle ja motoriselle oppimiselle. Liikunnan avulla lapsi harjoittelee mm. oman 
kehonsa hallintaa ja hahmottamista. 
 
Suunnittelemme päivän rakenteen, sisä- ja ulkoympäristön sekä toiminnan sisällöt niin, 
että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineet ovat 
lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana.  
 
Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen 
sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Kannustamme positiivisessa il-
mapiirissä lapsia tutustumaan ruokiin eri aistien avulla, tutkimalla mm. niiden alkuperää, 
ulkonäköä, tuoksua, koostumusta ja makuominaisuuksia. Luomme ruokailutilanteista rau-
hallisia hetkiä, jolloin harjoittelemme hyviä pöytätapoja ja yhdessä syömisen kulttuuria. 
 
Pohdimme yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tavoit-
teenamme on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea 
apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Tuemme lasten val-
miuksia pitää huolta itsestään ikätason mukaisesti terveyden ja hygienian suhteen mm. 
ruokailu, lepo, käsien pesu, wc:ssä käynti ja pukeutuminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 

”Hei kato kun mä potkasen….” 

 

”Tykkään kontata, kävellä, juosta, hyppiä, kiipeillä, heittää 
ja potkia palloa – haluan tehdä sitä joka päivä.  
Ei haittaa, vaikka en heti osaa, eikä tarvitse aina voittaa.” 
 

 

”Harjoittelen pyytämään apua asioissa joita vielä opettelen.” 
 

”Yhteiset sopimukset ovat tärkeitä, että meillä sujuu leikki.” 
 

”Juostaan hevosella….” 
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Monikulttuurisuus - Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia  

 

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutu-
vat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten var-

haiskasvatuksessa pidämme erityisen tärkeänä kuuntelevaa ja kunnioittavaa kasvatuksel-

lista yhteistyötä, joka tukee perheen ja lapsen liittymistä ympäristöön.  

Tuemme arjessa lapsen vuorovaikutussuhteita sekä autamme häntä löytämään oman paik-

kansa yhteisössä. Henkilöstön, huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä 

edistämme lasten ja perheiden kulttuuriperinteen jatkumista ja tuemme lasten mahdolli-

suutta ilmentää omia kulttuuritaustojaan. Käytämme tarvittaessa tulkkia keskusteluissa 

huoltajien kanssa, jolloin varmistamme molemminpuolisen ymmärryksen. 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitamme lapsia, jotka ovat muuttaneet vanhem-

piensa mukana Suomeen tai jotka ovat syntyneet Suomessa ja heidän vanhemmistaan 

joko toisen tai molempien äidinkieli on joku muu kuin suomi. Suomalaiset vähemmistöryh-

mät kuuluvat myös tähän ryhmään.  

Tuemme monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kult-

tuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä, jotta lasten identiteetti rakentuu eheäksi ja he 

tuntevat omaa kulttuuriaan arvostettavan. Kasvattajilla tulee olla tietoa ja ymmärrystä eri 

kulttuureista ja vahvistamme kulttuurista osaamistamme tarpeen mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Liikkuminen on kivaa.”  

 
 

” Iloitsen, kun saan leikkiä yhdessä kavereiden kanssa. 
Leikissä voin käyttää mielikuvitusta, keksiä ja suunnitella 
juttuja. On kivaa oppia uusia asioita ja onnistua. ” 
 

” Voin yhdistellä eri leikkivälineitä. Saan  jättää leikin kesken 
ja jatkaa sitä myöhemmin.”  
 

” Se liikkuu niiku ylös ja alas…” 



Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma   1.8.2017 
©Hollolan kunta  

 

20 
 

 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki 
 
 

Monenlaisia lapsia 
 

Varhaiskasvatuksessa tuemme kaikkia lapsia heidän kehityksensä ja oppimisen tuen tar-
peiden mukaisesti joustavin järjestelyin inkluusion periaatteiden mukaisesti omassa var-
haiskasvatuspaikassaan. Järjestämme tuen mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskas-
vatuspalvelujen yhteydessä niin, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa 
ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tar-
peisiin vastaavista pedagogisista, rakenteellisista ja hyvinvointia tukevista järjestelyistä, 
kuten oppimisympäristöön liittyvistä ratkaisuista.  

Tuen tarpeita ennaltaehkäisemme pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla.  Mu-
kautamme päivittäistä toimintaa mm. suunnitelmallisella toiminnan eriyttämisellä, perustai-
toja harjoittelemalla sekä lapsen itsetunnon vahvistamisella. Käytämme arjessa suunnitel-
mallisesti pedagogisia ja lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tukevia elementtejä 
(mm. henkilöstön ammatillisuus, lapsen kohtaaminen, opetus- ja toimintatavat, toimin-
nanohjauksen tuki ja struktuuri, oppimisympäristöt, lapsen osallisuus, yhteistyö ja leikki). 
Erityislastentarhanopettaja vastaa lapsen tuen prosessien suunnittelemisesta, toteuttami-
sesta ja arvioinnista yhdessä muun henkilöstön kanssa.   
 
Lapsen tarvitseman tuen aloitamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuen toteut-
tamisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet. 
Tuen oikea-aikaisuus, tuen oikea taso ja muoto ovat merkittäviä lapsen oppimisen ja kehi-
tyksen turvaamiseksi. Lapsen saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tu-
en tarpeen mukaan muuttuvaa. Lapsen saamaa tukea suunnittelemme yhdessä huoltajien 
ja lapsen verkostossa työskentelevien muiden asiantuntijoiden kanssa. Monipuolinen yh-
teistyö lapsen, huoltajan ja asiantuntijoiden kanssa vahvistaa kasvun ja oppimisen tuen 
toteutumista.  
 
Tuen toteutumisen arviointi on jatkuvaa ja se kohdistuu tuen tarpeiden, suunnitellun ja to-
teutetun toiminnan vaikutuksiin ja riittävyyteen. Arviointi ja sen pohjalta tapahtuva tuen 
suunnittelu perustuu monialaiseen asiantuntemukseen. Huoltajien kanssa arvioimme tuen 
toteutumista säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.  

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja Suomi toisena kielenä (S2-opetus) kirjataan 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kuvaamme lapsen vasuun sen, miten lapsen yksi-
löllinen ohjaus, arjen kasvatuksellinen toiminta ja muutokset oppimisympäristössä toteute-
taan. Lisäksi kirjaamme vastuut ja työnjaon eri toimijoiden kesken. Tuen toteutumista arvi-
oidessamme tarkastelemme kasvattajayhteisön toimintaa, keinoja ohjata lasta, käytettyjä 
toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. 
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Hollolan varhaiskasvatuksessa tuki jaetaan kolmeen portaaseen - yleiseen, tehostettuun ja 
erityiseen tukeen. Lapsen tuen tarpeen ollessa lyhytaikaista ja vähäistä, voi hänelle riittää 
yksittäinen tuen muoto tai järjestelyt eli yleinen tuki.  

 

Mikäli lapsi tarvitsee säännöllisesti enemmän tai samanaikaisesti useita tuen eri muotoja, 
puhumme tehostetusta tuesta. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvi-
oon, joka tehdään yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 
Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnämme lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

 

Lapselle annetaan erityistä tukea, kun hänellä on usealla kehityksen osa-alueella haasteita 
tai joillakin kehityksen alueella erittäin suuri, kokoaikainen ja jatkuva tuen tarve (esim. vai-
kea vamma, sairaus, kehityksen viivästymä ja/tai sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyvä 
tuen tarve) ja siitä on asiantuntijanlausunto.  Erityisen tuen järjestäminen perustuu peda-
gogiseen selvitykseen. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnämme lapsesta ai-
emmin laadittua pedagogista arviota ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
 

Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. Päätös 
pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvolli-
suuden alkamista. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävän vuonna (5v) oikeus 
saada esiopetusta. Lapsen siirtyessä varhennettuun esiopetukseen hänelle tehdään pää-
tös erityisestä tuesta ja laaditaan henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suun-
nitelma (HOJKS).  
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Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 
 

Maailma ei ole vielä valmis 
 

 
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä las-
ten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Arvioimme toimintaamme ja tavoit-
teiden toteutumista säännöllisesti.  Arvioinnin pohjalta suunnittelemme ja kehitämme toi-
mintaa ja sen sisältöä, sekä tuemme lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista lapsikohtai-
sen varhaiskasvatussuunnitelman ja pedagogisen toiminnan suunnitelman mukaisesti.  
 
Arviointikäytäntöjämme ovat yksikön itsearviointi vuosittain, maakunnallinen arviointi joka 
toinen vuosi sekä yksiköiden omat huoltajille ja lapsille suunnatut arvioinnit. Tiedotamme 
keskeisistä arviointituloksista. 
 
Yksikkötason arviointi on keskeinen osa varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä. 
Yksiköissä ja niissä toimivissa pienryhmissä arviointi perustuu lasten havainnointiin, kas-
vattajayhteisön itsearviointiin, sekä vanhempien ja lasten kanssa käymiimme kasvatus-
keskusteluihin. Arvioinnin kohteena voi olla mm. henkilöstön vuorovaikutus lasten kanssa, 
ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt. 
Tietoa ja palautetta toiminnan kehittämisen tueksi saamme myös huoltajille suunnatuista 
arviointikyselyistä ja päivittäisissä kohtaamisissa perheiden kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


