Hyvä kotiväki,
Kerromme tässä
esitteessä tiivistetysti
varhaiskasvatuksesta
ja siinä tapahtuvista
muutoksista uusien
varhaiskasvatussuunnitelmien tullessa
voimaan 1.8.2017 alkaen.

Varhaiskasvatus
uudistamisen kohteena

Varhaiskasvatuksessa
keskeistä on lapsen tarpeisiin
vastaaminen, lapsen kuuleminen,
lapsen kiinnostuksen kohteiden
huomioiminen ja välittävä
huolenpito sekä leikin ja
oppimisen mahdollistaminen.

Varhaiskasvatus on ollut viime aikoina paljon
keskustelussa ja sitä on uudistettu monella
tapaa. Tuore tutkimus on nostanut esiin varhaiskasvatuksen suotuisia vaikutuksia sekä
lapselle että yhteiskunnalle. Ammattitaitoinen henkilöstö vastaa monipuolisen varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Vain laadukkaalla varhaiskasvatuksella
pystytään saavuttamaan toivottuja tuloksia.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma
– mikä muuttuu?
Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 2015 ja samalla päivähoito muuttui varhaiskasvatukseksi. Varhaiskasvatus
nähdään nykyään osana suomalaista koulutusjärjestelmää.
Varhaiskasvatuslaissa määritellään varhaiskasvatukselle
myös 10 tavoitetta. Voit tutustua niihin täällä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka
mukaan paikalliset ja lasten omat varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. Varhaiskasvatusta toteutetaan näiden
suunnitelmien mukaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa huomioidaan
yhteiskunnassa ja lasten kasvuympäristössä tapahtuneita
muutoksia sekä tutkimuksen tuomaa viimeisintä tietoa.
Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa ajattelu- ja toimintatapojen päivitystä sopivaksi tähän päivään. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee kehykset yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle
ympäri Suomen. Jokainen varhaiskasvatuksen järjestäjä
(kunta tai yksityinen järjestäjä) on velvoitettu laatimaan
paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa tuodaan
esiin paikalliset painotukset. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat löytyvät helpoimmin kuntien verkkosivuilta tai Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta. Käy tutustumassa!
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Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma
– Lapsen vasu
Lapsen vasu on suunnitelma lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Se laaditaan jokaiselle perhepäivähoidossa
ja päiväkodissa olevalle lapselle. Lapsen vasu tehdään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa. Useilla kunnilla
ja yksityisillä varhaiskasvatuksen järjestäjillä on käytössään
keskusteluun liittyvä lomake, joka jaetaan keskusteluun
osallistuville etukäteen tutustuttavaksi ja täytettäväksi. Tämän jälkeen pidetään Vasu-keskustelu. Lapsen omia toiveita ja mielipiteitä kuullaan ja ne huomioidaan.
Lapsen vasu on yhteinen suunnitelma siitä, miten lapsen
yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään
suunnitelmallisesti. Lapsen vasu perustuu lapsen tuntemiseen, kuulemiseen ja havainnointiin. Vasussa tuodaan
esiin lapsen vahvuudet ja voimavarat. Lapsen vasun toteutumisesta keskustellaan lapsen ja vanhempien kanssa
säännöllisesti. Lapsen vasussa painottuvat tavoitteet pedagogiselle toiminnalle, joihin myös arviointi kohdistuu. Jos
lapsi tarvitsee kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen tukea,
vasu toimii tuen suunnittelun välineenä.

Lapset ja vanhemmat osallisiksi
Lasten ajatuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä tulee kuunnella päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa
omaan arkeensa liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyiksi
ja hyväksytyiksi omana itsenään. Kaverit ja ryhmään kuuluminen ovat lapselle tärkeitä. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin lapsille sopivilla tavoilla.

Kaikki toiminta varhaiskasvatuksessa perustuu
yhteisiin arvoihin ja oppimiskäsitykseen, leikkiin sekä laajaalaiseen osaamiseen ja oppimisen alueiden sisältöihin
(Vasu 2016)
Leikin tärkeä asema lasten elämässä

Varhaiskasvatuksessa luodaan hyvät olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle turvallisuudelle, hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle. Lapset ja heidän
huoltajansa ovat merkittävässä roolissa yhteisten toimintatapojen ja sopimusten rakentamisessa ja kehittämisessä.
Kotiväen kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa varhaiskasvatusta. On tärkeää, että lapselle tärkeät aikuiset
tutustuvat toisiinsa ja jakavat lapsen elämää ja kokemuksia päivittäin. Yhdessä mietitään, miten lapsen kehitystä
ja oppimista parhaalla tavalla voidaan tukea. Yhteistyössä huomioidaan kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus
sekä perheiden monimuotoisuus. Henkilöstön ja perheiden toisiaan arvostava kohtaaminen luo perustaa hyvälle yhteistyölle.
Luottamuksellinen yhteistyö perustuu aitoon kuulemiseen
ja molemminpuoliseen aktiivisuuteen esimerkiksi päivittäisten kuulumisten vaihdossa. Luottamuksellisessa yhteistyössä on helpompi ottaa esille myös vaikeampia lapseen
liittyviä asioita. Perheiden tutustuminen toisiinsa tukee
henkilöstön työtä. Samalla vanhemmilla on mahdollisuus
vertaisuuteen ja verkostoitumiseen.

Leikillä on merkittävä tehtävä lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja vuorovaikutuksen edistämisessä. Leikki innostaa
lasta ja tuottaa iloa. Samalla lapset oppivat uusia taitoja.
Leikin kautta lapsi käsittelee itselleen tärkeitä asioita. Varhaiskasvatuksessa pidetään huoli siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua monenlaisiin leikkeihin ja
yhteiseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten on tärkeä keskustella myös leikin merkityksestä kotiväen kanssa.

Osaaminen ja oppiminen
Lapset tarvitsevat tulevaisuudessa monenlaisia taitoja ja
osaamista. Taidot alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa
ja kehitys jatkuu läpi elämän. Varhaiskasvatuksessa kaikki
päivän tilanteet ovat merkityksellisiä oppimisen kannalta.
Esimerkiksi pukemisen ja ruokailun aikana voidaan harjoitella kielellisiä ja matemaattisia taitoja lorujen ja laululeikkien avulla. Oppimisen alueiden aihepiirejä yhdistetään ja
sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen
mukaan. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia opetella erilaisia uusia taitoja monipuolisen toiminnan kautta. Lapsia esimerkiksi kannustetaan liikku-
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maan, heidän kanssaan harjoitellaan ilmaisua esimerkiksi
media- ja tanssiesityksiä tekemällä sekä tutkitaan luontoa
ja lähiympäristöä retkeillen.
Varhaiskasvatuksessa toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, pohditaan esimerkiksi, millaisia leikkiympäristöjä voitaisiin rakentaa. Monipuolinen ympäristö, lasten
oma ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen ja taiteellinen ilmaisu ruokkivat lapsen oppimista ja kehitystä.

Varhaiskasvatuksessa lapset
voivat kehittää taitojaan ja
tehdä valintoja sukupuolesta,
syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön
liittyvistä syistä riippumatta.

