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ALKUSANAT 

Valtioneuvosto on valtioneuvoston ohjesäännön nojalla antanut 28.2.2002 
periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Valtio-
neuvosto määrittää tässä asiakirjassa yhteiskunnan järjestämän ja valvoman 
varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen suuntaviivat. 
Asiakirjan tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun 
kehittämistä koko siinä palvelu- ja tukijärjestelmässä, joka on luotu lasten ja 
perheiden tueksi ennen lasten oppivelvollisuuden alkamista. 

Varhaiskasvatuksen linjausten pohjalta laaditaan valtakunnallinen varhais-
kasvatussuunnitelma, joka ohjaa varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun 
toteuttamista valtakunnallisesti. Valtakunnallisten linjausten tavoitteena on 
lisäksi vaikuttaa siihen, että kunnissa laaditaan vastaavia kunnallisia linjauksia 
*osana kunnan lapsi- ja perhepoliittista strategiaa. 

Erityisenä painopisteenä ovat varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttaminen, 
vanhempien ja henkilöstön kasvatuskumppanuus sekä lastenneuvolan, päivähoidon, 
esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö. Tavoitteena on, että kaikissa 
lapsiperheiden palveluissa omaksutaan lapsi- ja perhelähtöiset varhais-
kasvatuksen tavoitteet, toimintatavat ja yhteistyökäytännöt. Lapsen 
varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus määrittyy tällöin kunkin lapsen ja 
hänen perheensä tarpeista.* 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on tehdä 

kasvatustyössä näkyväksi nämä keskeiset periaatteet. Suunnitelma toimii 

henkilöstön työvälineenä päivähoidon arjessa. Tavoitteena on sisäistää 

varhaiskasvatussuunnitelman ajatukset yhteisesti sovituiksi käytännöiksi 

ja toimintaperiaatteiksi ohjaamaan Hirvensalmen kunnallisen päivähoidon 

toimintaa perhepäivähoidossa ja vuoropäiväkoti Ompussa. Päämääränä on 

hyvinvoiva lapsi. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen Hirvensalmen kunnassa alkoi 

syksyllä 2004. Vasutyöryhmään ovat kuuluneet: 

  

Pirjo Liukkonen, sosionomi AMK 

Tiina Roivas, lastenhoitaja 

Saila Sanisalo, lastentarhanopettaja 

Kristiina Ukkonen, päivähoidon ohjaaja 

 
* Valtioneuvoston periaatepaatos varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. 



   

Suunnitelmaa on tehty yhteistyössä koko päivähoidon henkilökunnan, seu-

rakunnan edustajan, lastenneuvolan terveydenhoitajan, esikoulun opettajan, 

sosiaalitoimen sekä lasten vanhempien edustajien kanssa. Mikkelin 

erityislastentarhanopettaja Marja Heikkinen on ollut mukana työstämässä lukua 

erityinen tuki Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa. Päävastuu suunnitelman 

laatimisessa on ollut vasutyöryhmällä. Päivähoidon työntekijöiden keskuudessa 

on käsitelty vuorollaan jokaista perusteiden sisällysluettelon mukaista koko-

naisuutta ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus tutustua ja ottaa kantaa 

valmisteilla olevaan vasuun. 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatussuunnitelma on koottu yhteen valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa siten, että ensin on kursivoi-
tuna valtakunnallinen osuus ja sen jälkeen on kuvattu, miten Hirvensalmen päi-

vähoidossa toimitaan. 

 

Perusturvalautakunta hyväksyi Hirvensalmen varhaiskasvatussuunnitelman 

17.6.2008 ja se on päivitetty huhtikuussa 2010. Päivähoitohenkilöstö ja van-

hemmat laativat yhdessä jokaiselle lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman. 

Lapsen vasu -lomakkeet työstettiin syksyllä 2006. Päivitetty versio on ollut 

käytössä tammikuusta 2009 alkaen. 

 

 

 

 

 

      

             
                       5-v. tyttö

 
 
 
 
 
”Lasta ei kasvateta siksi, että 
hän olisi mahdollisimman mukava 
ja vaivaton meille, vaan siksi, että 
hän terveenä ja väkevänä voisi 
täyttää paikkansa ja löytää 
itsensä.” 
 
 -Maria Jotuni- 
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1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET  

 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen yh-

teistyötä Hirvensalmen kunnassa niissä palveluissa, joilla tuetaan lasta ja per-

hettä ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. 

 

Tavoitteena on myös, että varhaiskasvatuksen parissa työskentelevä henkilö-

kunta mieltää itsensä osaksi suurempaa kokonaisuutta, mikä mahdollistaa pa-

remman yhteistyön varhaiskasvatuksen eri tahojen kanssa. 

 

Mahdollisimman yhdenmukaisten toiminta-ajatusten ja tavoitteiden luominen 

Hirvensalmen kunnan varhaiskasvatusta tekevien tahojen kesken on myös yksi 

tärkeistä tavoitteista. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on antaa tietoa Hirven-salmen kunnan 

varhaiskasvatustoiminnasta eli siitä, mitä se kunnassamme on ja mitkä tahot si-

tä tarjoavat. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma tukee yhteistyötä perheiden ja varhais-

kasvatushenkilökunnan välillä. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma muodostaa yhdessä esiopetussuunnitelman ja kir-

kon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjan kanssa lapsen hyvinvointia, kasva-

tusta ja oppimista edistävän kokonaisuuden. 

 

Tavoitteemme on, että kaikilla varhaiskasvatuksen osapuolilla (lapset, vanhem-

mat, työntekijät) on hyvä olla Hirvensalmen kunnan varhais-kasvatuksen piiris-

sä. 
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2 VARHAISKASVATUS 

 

 

2.1 Mitä varhaiskasvatus on? 
 

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksel-
lista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 
kehitystä ja oppimista. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten 
kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien 
yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. 

 

Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista vuorovaikutusta lapsen ja hänen lähipiirin-

sä kanssa. Varhaiskasvatus tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia lapsen tasapainoi-

seen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen, jolloin lapsi selviytyy arkipäivän vaih-

televissa tilanteissa. Varhaiskasvatuksen tulee vastata lapsen sosiaalisiin, moto-

risiin, kognitiivisiin ja ilmaisullisiin tarpeisiin. 

 

 
 

Varhaiskasvatus luo pohjaa elinikäiselle kasvamiselle ja oppimiselle. Yhteiskun-

nan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen 

ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuoro-

vaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa erityisesti lapsen omaehtoisella leikillä on 

keskeinen merkitys.  
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2.2 Varhaiskasvatuksen arvot 
 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin 
lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin säädöksiin ja muihin oh-
jaaviin asiakirjoihin. 
 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen arvoista keskeisin on lapsen ihmisar-
vo. Tähän perusarvoon liittyneenä sopimus kattaa neljä yleisperiaatetta, jotka 
ovat: 
 

- syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus 
- lapsen etu 
- lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen 
- lapsen mielipiteen huomioon ottaminen 

 
Suomen perusoikeussäännöksistä, muusta oikeussääntelystä ja asia-
kirjainformaatiosta voidaan johtaa lapsen oikeuksia konkretisoivat varhaiskas-
vatuksen keskeiset periaatteet. Näitä ovat lapsen oikeus 
 

- turvallisiin ihmissuhteisiin 
- turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen 
- turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toi-

mia monipuolisesti 
- tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukai-

sesti 
- saada tarvitsemaansa erityistä tukea 
- omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen 
 

Varhaiskasvatuksen arvojen työstäminen lähti liikkeelle kun päivähoidon henki-

lökunta kokoontui pohtimaan päivähoidon arvoja. Päivähoidon arvot esiteltiin 

vanhempaintyöryhmälle, joka pohti niitä vanhempien näkökulmasta. Yhdessä päi-

vähoidon ja vanhempaintyöryhmän tuloksena syntyivät päivähoidon arvot. Esi-

opetuksen ja seurakunnan tultua mukaan vasutyöryhmään, alettiin pohtia yhtei-

siä varhaiskasvatuksen arvoja.  
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Tuloksena syntyivät seuraavat, koko Hirvensalmen varhaiskasvatuksen yhteiset 

arvot: 

 

Lapsilähtöisyys 
 

 Lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on 

 Lapset ovat yksilöllisiä 

 Lasta kannustetaan 

 Lapsi kokee hyväksytyksi tulemisen omana yksilöllisenä persoonanaan 

 

Turvallisuus 
 

 Fyysinen turvallisuus: lapsella täytyy olla ikäkaudelle sopiva kasvu- ja leik-

kiympäristö sekä leikkivälineistö 

 Henkinen turvallisuus: hyvät kaverisuhteet, hyvät kasvattajasuhteet ja var-

haiskasvatusympäristön turvalliset vaikutteet 

 Ei liian paljon liian varhain 

 

Sitoutuminen 
 

 Eri varhaiskasvatustahot: vanhemmat, päivähoito, seurakunta, esiopetus, 

terveydenhoito (mm. neuvola, psykologi, terapeutit), erityis-opettaja ja 

ryhmä- tai henkilökohtaiset avustajat sitoutuvat lapsen tarpeista lähteviin 

päämääriin 

 

Lapsen kokonaisvaltainen kasvu myönteisessä ilmapiirissä 
 

 Lapsi kasvaa ja kehittyy ihmisenä ja persoonana 

 Myönteisen minäkuvan vahvistuminen 

 Uuden oppiminen 

 

Kunnioittaminen 
 

 Kodin vakaumuksen ja eettisten periaatteiden arvostaminen ja huomioonot-

taminen lapsen arjessa 

 Toisten kunnioittaminen 
 Luonnon kunnioittaminen 
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Miten arvot näkyvät Hirvensalmen päivähoidon arjessa? 
 

  Lapsilähtöisyys 
 

Lapsilähtöinen kasvatuskulttuuri perustuu näkökulmaan, jossa lasten aktiivi-

suutta ja heidän persoonallisuutensa kehittymistä tuetaan aikuisen toiminnan 

kautta. Kasvatuskäytännöissä ja toiminnan suunnittelussa heijastuu tällöin las-

ten näkökulma. 

 

Lapsilähtöisessä toiminnassa kasvattajalle on tärkeää lasten omat tuntemukset, 

ideat ja ajatukset. Kasvattajalta vaaditaan mm. kykyä kuunnella ja kuulla lasta, 

jotta kiinnostuksen kohteet tulisi huomattua ja näiden pohjalta toimintaa voi-

taisiin suunnitella yhdessä lasten kanssa. Tärkeää onkin arjen kiireettömyys ja 

joustavuus. Lapsilähtöisessä toiminnassa tulokset saavat olla ”lapsen näköisiä”. 

 

     
 

Lapsen vasussa sovitaan jokaisen lapsen kasvatustavoitteet henkilökohtaisesti. 

Jokaista lasta huomioidaan mahdollisimman yksilöllisesti, huomioiden erityisesti 

omaan vasuun kirjatut sopimukset. Päivähoidossa pyritään kannustavaan ilmapii-

riin, jotta lapsi saa kokea hyväksytyksi tulemista omana itsenään. 

 

Vasun tekemisen myötä lapsilähtöisyys nousi esille. Keskustelu päivähoidossa 

jatkuu, miten voisimme työskennellä lapsilähtöisemmin. Lapsilähtöinen toiminta 

vaatii työntekijöiltä uudenlaista ajattelua.  
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Turvallisuus 
 

Lapsen turvallisuus koostuu fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta sekä fyy-

sisestä koskemattomuudesta.  

 

Fyysisen turvallisuuden takaaminen on tärkeää. Siinä tulee ottaa huomioon lap-

sen ikäkaudelle sopivat turvalliset kasvu- ja leikkiympäristöt sekä leikkivälineis-

töt. Myös riittävä hoitohenkilöstön mitoitus huomioidaan. 

 

Henkisestä turvallisuudesta puhuttaessa nousevat esille hyvät kaveri- ja kas-

vattajasuhteet. Kaverit ovat tärkeitä lapsille ja aikuisten esimerkillä ja tuella 

lapsi oppii toimimaan turvallisesti kavereidensa kanssa. Kasvattajat puuttuvat 

kaikenlaiseen kiusaamiseen ja muihinkin lasten keskinäisten kanssakäymisten 

ongelmiin. Tällä taataan lapsen henkinen turvallisuus, jolloin lapsi ei pääse tun-

temaan oloaan yksinäiseksi vaan kokee olevansa hyväksytty.   

 

Tärkeää on myös huomioida pienet, hiljaiset, kiltit tytöt ja pojat, jotka huo-

maamattomuudellaan jäävät helposti yksin. Kiitetään ja kehutaan paljon pienistä 

asioista ja onnistumisista. Jokainen lapsi tarvitsee oman pienen hetkensä aikui-

sen kanssa päivän aikana. Tuemme hiljaisia, ujoja ja arkoja lapsia kannustaen 

heitä yhteisiin leikkeihin sekä muihin arjen toimintoihin. 

 

Lapsen annetaan olla lapsi, sillä lapsi ei ole pieni aikuinen. Aikuisten tulee ottaa 

huomioon lapsen ikä- ja kehitystaso. 

 

-Ei liian paljon liian varhain.- 

 

Sitoutuminen 
 

Sitoutuminen näkyy siinä, että pidetään kiinni koko päivähoidon yhteisesti sovi-

tuista tärkeistä asioista. Sitoudutaan tietoisesti toimimaan yhdessä lapsen kas-

vun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Myös eri yhteistyökumppaneiden 

kanssa sovitaan keinoja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 

 

Sitoutuminen vaatii keskustelua ja hyvää uusien työntekijöiden perehdyttämis-

tä. Tiedonkulku on tärkeää niin työyksikön kuin eri yhteistyötahojen kesken. 
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Lapsen kokonaisvaltainen kasvu myönteisessä ilmapiirissä 
 

Myönteinen ilmapiiri on aikuisten vastuulla ja sen saavuttamiseen tarvitaan var-

haiskasvatuksen arvojen toteutumista. Päivähoitopaikan ilmapiirillä ja johdon-

mukaisella, sitoutuneella henkilöstöllä on suuri merkitys lapsen kokonaisvaltai-

seen kasvuun ja kehitykseen. 

 

Ympäristön vaikutuksella on myös sijansa lapsen myönteisen minäkuvan vahvis-

tumiseen. Kasvattajan rooli on erittäin tärkeä. Systemaattisella havainnoinnilla, 

arvioinnilla ja uusien tavoitteiden asettamisella saadaan kokonaisvaltaisesti tu-

ettua lapsen kasvua.  

 

 
 

Kunnioittaminen 
 

Lapsen kunnioittaminen perustuu lapsilähtöisyyteen ja turvallisuuden luomiseen 

sekä toisten kunnioittamiseen. Varhaiskasvatushenkilöstö ottaa huomioon per-

heiden vakaumukset ja kunnioittaa vanhempien toiveita suhteessa päivähoitoon 

ja siinä oleviin tapahtumiin ja toimintoihin. 

 

Lasta kasvatetaan kunnioittamaan omaa itseään, toisia ihmisiä sekä vaalimaan 

ympäristöä ja luontoa. 
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2.3 Kasvatuspäämäärät 

 
Varhaiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta, 
vaalia lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatuksen toi-
mintaa suuntaavat yksittäisten kasvatus- ja sisältötavoitteiden yläpuolelle si-
joittuvat kokoavat kasvatuspäämäärät. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia, et-
tä seuraavat koko elämää koskevat ihmisenä kasvamisen kolme kasvatuspäämää-
rää viitoittavat toimintaa tasapainoisesti ja riittävän syvällisesti: 
 
- henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen 
- toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvis-

taminen 
- itsenäisyyden asteittainen lisääminen 

 
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on, että jokaisen lapsen 
yksilöllisyyttä kunnioitetaan. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisellä luo-
daan perusta sille, että kukin lapsi voi toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena 
persoonallisuutenaan. 
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Toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistami-
nen tarkoittaa kasvatuspäämääränä sitä, että jokainen lapsi oppii ottamaan mui-
ta huomioon ja välittämään toisista. Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toi-
siin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin. Varhaiskasvatus luo omalta 
osaltaan edellytyksiä hyvän yhteiskunnan ja yhteisen maailman muodostumiselle. 
 
Itsenäisyyden asteittaisen lisäämisen päämääränä on auttaa lasta kasvamaan si-
ten, että hän aikuisena kykenee huolehtimaan itsestään ja läheisistään ja teke-
mään elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja. Lapsi saa iloita oppiessaan huo-
lehtimaan itsestään ja hän saa luottaa omaan osaamiseensa. Hän saa oppia oma-
toimisuutta niin, että tarpeellinen huolenpito ja turva ovat kuitenkin koko ajan 
lähellä. 
 

Lapsen siirtyessä kasvatusympäristöstä toiseen turvataan hänen henkilökoh-

taista hyvinvointiaan ja mahdollisimman sujuvaa siirtymistään pitämällä siirtopa-

laveri (kts. siirtopalaverit 6.2) yhteistyötahojen kesken. Erittäin tärkeänä osa-

puolena ovat lapsen vanhemmat, jotka ovat lastensa parhaimmat asiantuntijat. 

 

 
 

  
5-v.tyttö 
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3 HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS 

 
 

3.1 Varhaiskasvatuksen lapsikäsitys 
 

Päivähoito, esiopetus ja seurakunta miettivät aluksi omilla tahoillaan, mitä lapsi-

käsitys on. Tämän jälkeen kokoonnuttiin ja koottiin yhteen, mitä lapsikäsitys 

varhaiskasvatuksessa tarkoittaa. 

 

Lähtökohtana on kokonaisvaltainen käsitys lapsesta. Lapsi on utelias ja elämän 

ilmiöitä aktiivisesti tutkiva. Lapsi kohtaa elämäänsä koskettavat asiat kaikki 

aistit avoinna ennakkoluulottomasti. 

 

Tämä antaa varhaiskasvatuksen toimijoille rikkaat mahdollisuudet, mutta toi-

saalta korostaa vastuuta lapsen turvallisesta ja yksilöllisestä kasvusta. Lapsi 

tarvitsee kehittyäkseen turvallisen ja kannustavan ympäristön. 

Lapsella on oikeus olla lapsi ja oma itsensä.  

 

Haluamme, että hirvensalmelaisista lapsista kasvaa vastuullisia, luottavaisia se-

kä toisia ihmisiä arvostavia ja elämän arjessa selviytyviä ihmisiä. 

 

 

3.2 Varhaiskasvatuspalvelut Hirvensalmen kunnassa 
 

Hirvensalmella varhaiskasvatuspalveluita ovat päivähoito, koulun esiopetus seu-

rakunnan lapsityö, yksityinen perhepäivähoito sekä lasten kotihoidontuki. 
 

Päivähoito 
 

Toiminta-ajatus 
 

Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoi-

don tarpeisiin. Hirvensalmen päivähoidon tavoitteena on: 

 

- tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen 

- turvata päivähoitolapsille turvallinen ja tasapainoinen lapsuus ja kasvuympä-

ristö 

- huomioida lapset yksilöllisesti 

- antaa aikaa ja tilaa leikeille 

- tukea sekä lapsen että perheen hyvinvointia 



 

 

16 

- luoda myönteinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa sekä lasten että ai-

kuisten on hyvä olla 
 

 
   

Vuoropäiväkoti Omppu 
 

Vuoropäiväkoti Omppu on 25-paikkainen ja avarat tilat (386 m2) mahdollistavat 

lapsille monipuoliset leikit ja pienryhmätoiminnat.  

 

Vuoropäiväkoti on aloittanut toimintansa nykyisissä tiloissa vuoden 2009 alusta. 

Rakennus, jossa päiväkoti sijaitsee, on rakennettu vuonna 1977. Alun perin tilat 

toimivat terveyskeskuksen vuodeosastona. Edelleen talon toisessa päässä toimii 

terveyskeskus, neuvola ja hammaslääkäri. 

 

Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy lasten hoidon tarpeen mukaan. 
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Perhepäivähoito 
 

Kunnallinen perhepäivähoito on Hirvensalmen kunnan ylläpitämää yksityisessä 

kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jolle ominaista on turvallinen kotiympä-

ristössä tapahtuva toiminta. 

 

Perhepäivähoitoa järjestetään tällä hetkellä kirkonkylällä, Kilkinkylällä sekä 

Lahnaniemellä. 
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Esiopetus 
 

Esiopetuksen toiminta-ajatus on olla kasvatuksellinen ja opetuksellinen linkki 

kodin/hoitopaikan ja perusopetuksen välillä. Olennaisiksi painotusalueiksi nouse-

vat kouluvalmiuksien kehittäminen ja mahdollisten kehitysviivästymien umpeen 

kurominen. Oppimisprosessissa leikki, kaikki aistit, havainnollisuus ja kokemuk-

sellisuus ovat keskeisiä. Oppijat ovat erilaisia ja koulun tulisi entisestään kehit-

tyä siten, että erilaiset oppijat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Yhteistyö kodin 

kanssa on perusedellytys esiopetuksen onnistumiselle. 

 

Esiopetus toteutuu siten, että Elomaan koulun ja Kissakosken koulun esioppilaat 

saavat esiopetusta yhdistetyssä ryhmässä Elomaan koululla neljänä päivänä vii-

kossa. Esikoulussa työskentelevät esiopettaja ja tarpeen mukaan koulunkäyn-

tiavustaja. 

 

Lahnaniemellä esiopetus toteutetaan alkuopetusluokassa (1-2 luokan) ja opetuk-

sesta vastaa pääosin luokanopettaja. Opetusta annetaan neljänä päivänä viikos-

sa. Koululla on käytettävissä koulunkäyntiavustaja. 

 

Malvaan koululla esioppilaat opiskelevat yhdessä 1-2 luokan kanssa neljänä päi-

vänä viikossa luokanopettajan johdolla.  

 

Suonsalmen koululla on erillinen esiopetusryhmä ja sitä opettaa esikoulu-

opettaja neljänä päivänä viikossa.  

 

Ikäluokkien pienenemisestä johtuen esiopetusjärjestelyt ja esiopetuksen tarve 

vaihtelevat kyläkouluilla vuosittain. Kouluilla on käytettävissä tarpeen mukaan 

koulupsykologi sekä kiertävä erityisopettaja. 

 

Opetuksen taustatukena ja pohjana on esiopetussuunnitelma, joka on päivitetty 

vuosina 2001–2002. 

 

 

Seurakunta 
 

Kirkon lapsityön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Mark. 10:13–16) 

että lasten evankeliumista (Mark. 10:13–16). Näihin Kristuksen sanoihin perus-

tuen kirkko edistää lasten ja heidän kotiensa mahdollisuuksia kohdata ilman eh-

toja armollinen Jumala. 
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Seurakunnan järjestämän varhaiskasvatustoiminnan tavoite on, että lapsi saa 

kasvaa seurakunnan yhteydessä niin että hän saa hyvän ja turvallisen pohjan 

elämälleen. Lasta arvostetaan ainutlaatuisena yksilönä ja hänen kasvuaan tue-

taan kokonaisvaltaisesti. 

 

Päiväkerho 
 

Päiväkerho on suunniteltua, tavoitteellista ja ohjattua aikuisjohtoista ja lapsi-

lähtöistä toimintaa 3-5 -vuotiaille lapsille. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 

kahden tunnin ajan. Toimipisteitä on kirkonkylällä ja haja-asutusalueilla. 
 

 
 

Perhekerho 
 

Perhekerho kokoaa yhteen lapsia ja heitä hoitavia aikuisia; äitejä, isiä, isovan-

hempia ja päivähoitajia kerran viikossa seurakuntakodilla 1,5 tunnin ajan. Per-

hekerhon ohjelma on perheiden toiveista lähtöisin, niitä toteutetaan yhdessä ja 

erikseen lasten kanssa. Kerhon yhteydessä on myös hartaus. Perhekerhoon tuli-

jat voivat keskustella toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja toi-

minta tarjoaa eväitä arjessa jaksamiseen.  
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Koululaisten iltapäivätoiminta 
 

Ip-toiminta järjestetään ostopalvelusopimukseen perustuen tarkoittaen että 

kunta on yhteistyössä seurakunnan kanssa. Toimintaa tarjotaan esikoululaisille, 

1- ja 2- luokkalaisille sekä erityisopetuksen piirissä oleville 3-9 –luokkalaisille 

seurakuntakodilla aina koulun päätyttyä klo 17 asti.   

 

Toiminta on maksullista sisältäen mm. Palvelukeskuksen keittiöstä tulevan väli-

palan. Ip-toiminta tarjoaa lapselle huolenpitoa, aikuisen turvaa ja ohjausta. 

Toiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. 

 

Pyhäkoulutyö 
 

Päiväkerhojen kautta seurakunta tukee perhettä lapsen kristillisen kasvatuksen 

toteuttamisessa. Pyhäkoulussa lapsi kasvaa oman ikäkautensa ja omien edelly-

tystensä mukaisesti seurakunnan yhteyteen, sen jumalanpalveluselämään ja yh-

teiseen uskoon. Lapselle halutaan antaa pyhäkoulussa tilaa ihmetellä ja kokea 

juhlaa ja pyhyyttä. Tällä hetkellä pyhäkoulutyö toimii kirkonkylällä sunnuntaisin 

klo. 10.30 päiväkerhotiloissa.  

 

Varhaisiän musiikki 
 

Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa, joka ke-

hittää lapsen musiikillista ja henkistä kasvua sekä tukee musiikillisin keinoin 

perhettä kasvamaan seurakuntayhteydessä. 

Musiikkikasvatuksen perusta/tavoitteet: 

 

A Musiikin rakkauden herättäminen ja vaaliminen 

B Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja kasvun tukeminen musiikin avulla 

C Lapsen musiikillisen ajattelin ja ilmaisun kehittäminen 

D Lapsen uskonnollisen ja yhteisöllisen kasvun tukeminen musiikin avulla 

 

Vastuu musiikkikasvatuksesta on kanttoreilla, käytännössä sitä toteuttavat 

myös muut seurakunnan työntekijät kuten lapsi ja nuorisotyöntekijät. Eri taho-

jen kesken tapahtuva yhteistyö luo parhaat edellytykset musiikkikasvatuksessa. 

Ip-toiminta, nuoret, lapsille ja perheille suunnatut juhlat ja kirkot pohjautuvat 

vahvasti musiikkiin. 
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Leiritoiminta 
 

Kesällä lapsille ja perheille järjestetään leirejä seurakunnan kesäkodille Leiri-

niemeen. Lasten leiritoiminta on suunniteltua, tavoitteellista ja ohjattua lapsi-

lähtöistä toimintaa. Leireillä lapsi saa elämyksiä ja uusia kokemuksia, jotka tu-

kevat hänen kehitystään kokonaisvaltaisesti. Perheleirillä ohjelma on heidän 

toiveistaan lähtöisin, ”kasvatuskumppanuus” tarjoaa eväitä arjessa jaksamiseen. 

 

 
 

Yksityinen perhepäivähoito 
 

Vaihtoehtona varhaiskasvatuspalveluissa on yksityinen perhepäivähoito. Se on 

valvottua, yksityisessä kodissa tapahtuvaa toimintaa ja siitä vastaa päivähoidon 

ohjaaja. Tällä hetkellä Hirvensalmella ei ole yhtään yksityistä perhepäivähoita-

jaa. 

 

Lasten kotihoidon tuki 
 

Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle, mikäli 

lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi 

kunta voi maksaa kotihoidon tuen kunnallista lisää, mutta Hirvensalmella koti-

hoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä. Hirvensalmella lasten yksityisen hoidon 

tuki maksetaan kunnallisella lisällä korotettuna, joka on 100 e/kk lasta kohden. 
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Vauvaraha 

 

Vauvarahaa maksetaan 300 euroa vastasyntyneestä uudesta kuntalaisesta. 

Avustus myönnetään kertaluontoisena syntyneelle lapselle ja sitä tulee hakea 

sosiaalitoimistosta. 
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4 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN HIRVEN-

SALMEN KUNNASSA 

 

 

4.1 Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 

 
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltais-
ta hyvinvointia. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, op-
pimisen ja kehittymisen edellytykset. Hän nauttii yhdessäolosta lasten ja kas-
vattajien yhteisössä, sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja 
turvallisessa ilmapiirissä. Lapsi on kiinnostunut ympäristöstään, ja hän voi suun-
nata energiansa leikkiin, oppimiseen ja arjen toimiin itselleen sopivin haastein. 
 
Hyvinvoinnin edistämiseksi lapsen terveyttä ja toimintakykyä vaalitaan ja lapsen 
perustarpeista huolehditaan. Lapsi kokee, että häntä arvostetaan, hänet hyväk-
sytään omana itsenään, hän tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa vahvistusta 
terveelle itsetunnolle. Lapsi uskaltaa yrittää ja oppii sosiaalisia taitoja. Lapsi 
kohdataan yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja perhekulttuurinsa mu-
kaisesti ja hän kokee olevansa tasa-arvoinen riippumatta sukupuolestaan, sosi-
aalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai etnisestä alkuperästään. 
 
Lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa edistävät mahdollisimman pysyvät ja 
turvalliset ihmissuhteet. Lapsen suhteita vanhempiin, kasvattajiin ja muihin lap-
siin vaalitaan, ja hän kokee kuuluvansa vertaisryhmään. 

 

 
”Lapset olivat hoitotädin kanssa Hirvensalmella metsäretkellä. Lapset leikkivät in-
noissaan kävyillä yms. Lopulta jokainen kellahti sammalmättäälle ja 4-vuotias poika 
huokaisi: ”Voi pojat, tämä se vasta on elämää!” 

 

 

 

4.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 

 
Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, kasvatus ja opetus ni-
voutuvat toisiinsa. Nämä varhaiskasvatuksen ulottuvuudet painottuvat eri tavoin 
eri-ikäisillä lapsilla. Samoin niiden merkitys vaihtelee erilaisissa tilanteissa. Mi-
tä pienempi lapsi on, sitä suurempi osa kasvattajan ja lapsen vuorovaikutuksesta 
tapahtuu hoitotilanteissa. Ne ovat myös kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen 
tilanteita, joilla on merkitystä sekä lapsen yleiselle hyvinvoinnille että oppimi-
selle. 
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Hyvä hoito muodostaa perustan kaikelle toiminnalle varhaiskasvatuksessa. Hyvin 
hoidetun lapsen perustarpeista on huolehdittu, ja lapsi voi suunnata mielenkiin-
tonsa toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan. Mitä pienempi lapsi on, sitä 
enemmän hän tarvitsee aikuisen huolenpitoa. 
 
Hyvällä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudella voidaan edistää lap-
sen myönteistä minäkäsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajat-
telun kehittymistä. Lapsen päivä muodostuu erilaisista arkeen liittyvistä tilan-
teista, jotka ovat selkeän mutta tarvittaessa joustavan päivärytmin perusta. 
Lapsen päivään kuuluvat hoito- ja muut vuorovaikutustilanteet sekä pienet työ-
tehtävät ovat tärkeitä kasvun ja oppimisen tilanteita. Kasvattajat tuovat lapsen 
päivän eri vaiheisiin opetuksen ulottuvuuden. 
 

 

4.3 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa 
 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön, 
jonka toiminta pohjautuu suomalaisen yhteiskunnan määrittelemissä asiakirjois-
sa oleviin ja yhteisesti sovittuihin arvoihin ja toimintatapoihin. Neuvotellessaan 
arvoista ja toimintatavoista kasvattajayhteisö rakentaa yhteistä toimintakult-
tuuria. Kasvattajan työssä on tärkeää tiedostaa oma kasvattajuus ja sen taus-
talla olevat arvot ja eettiset periaatteet. Oman työn pohtiminen ja arviointi 
auttavat kasvattajaa toimimaan tietoisesti eettisesti ja ammatillisesti kestävi-
en toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
 
Kasvattajalta edellytetään sitoutuneisuutta, herkkyyttä ja kykyä reagoida lap-
sen tunteisiin ja tarpeisiin. Kasvattajat mahdollistavat aikuisten ja lasten yh-
teisössä hyvän ilmapiirin, jossa lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osalli-
suutta. Kasvattajat vaalivat lapsen ystävyyssuhteiden ja hoito- ja kasvatussuh-
teiden jatkuvuutta. 

 
Tietoinen ja tavoitteellinen kasvatus ja opetus merkitsevät kasvattajalle ja 
kasvattajayhteisölle valintojen tekemistä. Kasvattajien tehtävänä on suunnitella 
toimintaa ja rakentaa ympäristö, jossa näkyvät sekä lapsille ominaisin tapa toi-
mia että sisällölliset orientaatiot. Näkemys hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuudesta ohjaa kasvattajan toimintaa, ja kasvattaja tiedostaa lapsen 
kasvun ja oppimisen mahdollisuudet. Kasvattaja kannustaa lasta omatoimisuu-
teen niin, että lapsi kokee iloa osaamisestaan, mutta saa myös tarpeen mukaisen 
avun. Kasvattajat myös välittävät lapsille ympäristön avulla ja yhteisessä toi-
minnassa aiempien sukupolvien kokemuksia ja kulttuuriperintöä sekä eri tie-



 

 

25 

teenalojen tuottamaa tietoa. 
 
Kasvattajat kunnioittavat lapsen, lapsen vanhempien ja toistensa kokemuksia ja 
mielipiteitä ja työskentelevät kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. 
 
Ammatillinen ja koulutuksen tuottama tieto ja kokemus luovat perustan osaami-
selle. Kasvattajayhteisö dokumentoi, arvioi ja pyrkii jatkuvasti kehittämän toi-
mintaansa. Kasvattajat ylläpitävät ja kehittävät ammatillista osaamistaan ja 
tiedostavat varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet. Kasvattajat tiedostavat 
teknologisen kehityksen uudet mahdollisuudet sekä ottavat harkiten huomioon 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyt ja mahdollisuudet työssä. 
 
Lapsen kannustaminen vaatii varhaiskasvattajalta paneutumista sekä lapsen yk-

silöllisyyden aitoa hyväksymistä ja arvostamista. Kasvattajalta edellytetään ak-

tiivista havainnointia ja läsnäoloa, kykyä tunnistaa lasten kehityksellisiä tarpei-

ta sekä kykyä rajata puitteet, jonka sisällä lapsi voi omaehtoisesti ja turvalli-

sesti toimia. 

 

Hirvensalmen päivähoidossa arvioimme omaa toimintaamme ja tarkastelemme 

lähemmin päivittäisiä toimintojamme. Yhteisesti sovituilla tavoitteilla ja keinoil-

la sekä kasvattajan sitoutumisella on suuri merkitys arjen sujuvuuteen. 

 

Päivähoidon laadusta saamme tietoa laadunarviointiohjelman Tutki, arvioi, kehi-

tä (TAK) avulla. 

 

Hirvensalmella tehdään joka toinen vuosi TAK:iin pohjautuen  

asiakastyytyväisyyskysely lasten vanhemmille sekä 4-5–vuotiaille lapsille. Saa-

tujen tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme. 
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4.4 Varhaiskasvatusympäristö 
 

Varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten te-
kijöiden kokonaisuudesta. Varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennetut ti-
lat, lähiympäristö sekä toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja so-
siaaliset ympäristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet. Kun ympäristö suunni-
tellaan joustavaksi, sitä voidaan muuttaa ajan tarpeiden mukaan. Oppimiseen in-
nostava monipuolinen ja joustava ympäristö herättää lapsissa mielenkiintoa, ko-
keilunhalua ja uteliaisuutta ja kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään. 
Ympäristö tuo myös lasten ja kasvattajien yhteiseen toimintaan erilaisia tiedol-
lisia, taidollisia ja kokemuksellisia aineksia. 
 
Varhaiskasvatusympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä toiminnal-
liset että esteettiset näkökulmat. Hyvin rakennettu ympäristö on viihtyisä sekä 
kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan it-
seään monin eri tavoin. Lapset voivat osallistua tilojen ja välineiden suunniteluun 
osana erilaisten sisältöjen ja teemojen toteuttamista.  
 
Varhaiskasvatusympäristön ilmapiirin tulee olla myönteinen. Sen tulee olla tur-
vallinen ja ottaa huomioon lasten terveyteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvät 
tekijät. 
 
Tilojen suunnittelulla voidaan edesauttaa erilaisten ja erikokoisten vertaisryh-
mien toimintaa sekä vaikuttaa lasten ja kasvattajien väliseen vuorovaikutuk-
seen. Hyvin suunniteltu varhaiskasvatusympäristö kannustaa toimimaan pien-
ryhmissä, joissa jokaiselle on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vuorovai-
kutukseen. 
 
Fyysiseen ympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, ulkotilat sekä luonto, joka 

Hirvensalmella on ainutlaatuista ja lähellä lasta. Sisä- ja ulkotilojen monipuoli-

nen käyttö materiaaleineen ja välineistöineen antaa haasteita lapsen kehityksen 

etenemiselle. 

 

Psyykkinen ympäristö tarkoittaa lapsen hoitopaikassa vallitsevaa ilmapiiriä. 

Kasvattajan aito kiinnostus lapsesta ja hänen kysymyksistään tuovat lapselle 

myönteistä kokemusta ja iloa omasta itsestään. Rauhallinen ja kiireetön ilmapiiri 

tuo turvallisuuden tunteen ja antaa mahdollisuuden lapsen itsetunnon vahvistu-

miselle sekä ryhmään sopeutumiselle. 
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Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat onnistuneet ja toimivat vuorovaikutussuh-

teet niin kasvattajien kuin lasten kesken. Ne mahdollistavat yhteistyökyvyn, 

empatian, toisen kuuntelemisen sekä itseilmaisun jatkuvan kehittymisen. 

 

 

4.5 Oppimisen ilo 
 

Lapsi on synnynnäisesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrata ja toistaa asioi-
ta. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Lapsi harjoittelee ja op-
pii erilaisia taitoja, ja kohdatessaan uusia asioita lapsi käyttää oppimisensa apu-
na kaikkia aistejaan. Toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten 
kanssa lapset liittävät asioita ja tilanteita omiin kokemuksiinsa, tuntemuksiinsa 
ja käsiterakenteisiinsa. Lapsi oppii parhaiten ollessaan aktiivinen ja kiinnostu-
nut. Toimiessaan mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla lapsi voi kokea oppi-
misen ja onnistumisen iloa. 
 
Turvalliset ihmissuhteet ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen 
perusta. Kasvattajan sitoutuminen kasvatus- ja oppimistapahtumaan näkyy 
herkkyytenä lapsen tunteille ja emotionaaliselle hyvinvoinnille. Kasvattaja kuun-
telee lasta ja antaa lapselle mahdollisuuksia tehdä aloitteita, valita toiminto-
jaan, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan. Varhaiskasvatuksessa 
luodaan myönteiset asenteet oppimiselle. 
 
 
 
”Kyllä mä opin ärrän, kunhan se on mun mielessä. 
Kaikki ei voi olla mielessä.” 

 4-vuotias tyttö 
 
 
 
”Mä oon sitä varte täälä hoidossa, että mä piän noile pienile tukiopetusta” 

 4-vuotias poika 
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4.6 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 
 

Pieni lapsi on alusta lähtien kiinnostunut ympäristöstään ja rakentaa kuvaa ym-
päröivästä maailmasta ja paikastaan siinä. Tässä prosessissa kielen merkitys on 
keskeinen. Kieli tukee lapsen ajattelutoimintojen kehitystä ja kommunikaation 
kehitystä merkitysten välittäjänä. Kielen tehtävä ajattelutoimintojen tukena 
korostuu lapsen kasvaessa, jolloin se liittyy ongelmanratkaisun, loogisen ajatte-
lun ja kuvittelun alueille. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana op-
pimisvalmiuksille. 
 
Leikillä ja saduilla on varhaislapsuudessa erityinen merkitys lapsen kielen kehi-
tykselle ja maailmankuvan syntymiselle. Kielen oppiminen on aina luova ja per-
soonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä on tärkeä merkitys. Aikuis- ja vertais-
suhteissa lapset oppivat kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja ja kommunikaatiomal-
leja. 
 
Aluksi pieni lapsi ilmaisee aikomuksiaan kokonaisvaltaisesti elein, ilmein ja liik-
keiden avulla. Pieni lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee lapsen yk-
silöllisen tavan kommunikoida. Kasvattaja eläytyy ja reagoi lapsen kontaktialoit-
teisiin ja näin rohkaisee lapsen halua vuorovaikutukseen. Samalla hän vahvistaa 
lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsensä hyväksymistä. Vähitellen lapsi oppii luo-
kittelemaan asioita käsittein ja ymmärtämään niiden välisiä suhteita. Lapsi oppii 
kysymään ja vastaamaan.   
 
Päivittäiset toimintarutiinit opettavat pienille lapsille eri tilanteisiin liittyvää 
kieltä. Kasvaessaan lapset liittävät leikissään kielen toimintaan, jolloin omien 
kokemusten, erityisesti leikin, merkitys kielen oppimisessa korostuu. Kielen 
avulla lapset muotoilevat leikkinsä tarkoitusta, kuvailevat sen etenemistä ja 
säätelevät suhteitaan. 
 
Lapsella on luontainen taipumus sanoilla leikittelyyn. Riimittelyt ja hassut mer-
kityksettömät sanat ohjaavat lapsen huomiota merkityksestä kielen muotoon ja 
harjaannuttavat kielellisen tietoisuuden aluetta. Lapset pitävät myös tarinoista. 
Lapsen itsensä keksimät tarinat sekä luova toiminta kasvattajan kertomien sa-
tujen ja tarinoiden pohjalta kasvattavat luottamusta omiin kykyihin ja jatku-
vaan itsensä ilmaisemiseen. Kirjallisuuden eri lajit kuuluvat alusta lähtien pien-
ten lasten maailmaan. Ne tutustuttavat lasta monipuolisesti ympäröivään maail-
maan, kielen rikkauksiin ja harjoittavat kuuntelutaitoja. 
 
Kasvattaja ohjaa lapsen havaintoja, opettaa toimintatapoja sekä kuvailee ja se-
littää tapahtumia. Lapselle tarjotaan malleja kielen ja käsitteiden oppimiseen ja 
puhetta, jota hän ymmärtää. Lapsi tarvitsee kielen kehitystä tukevan virikkeel-
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lisen ja toiminnallisen kasvuympäristön, jossa hän voi havainnoida sekä puhuttua 
että kirjoitettua kieltä. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja 
symbolista viestintää kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. 
 
Kielellä on keskeinen merkitys lapselle ominaisessa tavassa toimia. Lapsi tarvit-
see kieltä toiminnassaan ja kieli kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen 
sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. 
 
Lapsen päivä rakentuu monenlaisista vuorovaikutustilanteista niin toisten lasten 

kuin aikuistenkin kanssa. Hyvässä varhaiskasvatusympäristössä lapselle tarjou-

tuu mahdollisuus uteliaisuuteen, aktiivisuuteen, puhumiseen, kuuntelemiseen, 

luovaan ilmaisuun, lukemiseen, kirjoittamiseen sekä kirjallisuuteen.  

 

Lapsella voi olla kielellisiä häiriöitä, esim. vaikeuksia r- ja s-äänteissä. Tuemme 

lapsen kielellistä kehitystä päivähoidon arjessa eri toiminnoissa kuten pukemis-

tilanteissa, leikeissä ja pienryhmän kokoontumisissa esim. lorujen, riimittelyjen, 

sadutuksen ja pelien avulla. 

 
”Nuuskuttelee tuoksuja, sit löytää tuolta sillan. 
Sit menee siitä sillan yli ja haju johtaa kuoppaan. 
Näkee tiellä myyrän tekemässä hommia ja kurkistaa: 
kaksi ötökkää. Sit se kulkee tuolla pois ja menee kanin 
puutarhalle. Kanin puutarhassa paljon ötököitä, jotka 
tykkää porkkanoista. Tuoksu johtaa pyykkinarulle ja Nalle Puh 
tipahti veteen kun vaatteeseen tuli reikä. Se löysi puun, 
et kiipes siihen ja löysi oksan, souteli kotiin. Tuli putous, 
-se näki unta. Sit se sitte tuoksutteli, tuli Ruun kotonta. 
Se jotain paisto, en mä tiiä. Sitte kaikki tuli 
Ruun kotiin syömään Sit loppu! 
 5-vuotias tyttö 
 
 
“Olipa kerran kisuli, hänellä oli äiti, mutta äiti kielsi häntä menemästä ulos. Hän 
meni huoneeseen ja avasi ikkunan ja karkasi. Ja sitten kun hän meni kotiin hän 
sanoi, että “Minä kielsin sinua menemästä ulos!” Sitten hän sanoi, että “Nyt leikit 
huoneessasi ja olet kotiarestissa viikon.” Silloin kissa näki linnun ja oravan, he leikki 
hänen kanssaan. Sillon kissa näki koiran hän pelkäsi ja sanoi äiskälle, että älä 
mene koskaan ulos jos siellä on koira. Koira karkasi ja kissa karkasi ulos. Sitten se 
leikki muiden kavereiden luona metsässä. Kaikilla oli hauskaa. Ne meni kotiin ja 
leikki barbeilla ikiajoiksi. Että oli kivaa! Kun tuli kesä he poimivat äidille kaikki kukat, 
keräsi. Kun ne näkivät vielä yhden kukan ne keräsi sen ja sitten tuli mansikka. He 
söivät sen ja tuli pulleiksi. Pulleat kissat meni kotiin ja meni kattomaan lintua ja 
oravaa, ne pelkäsi niitä. Pupu sanoi heidän olevan kilttejä. Ne näkivät mansikan 
mikä oli pieni, tuli pieni pullukka masu. Sitten he löysivät hiiren ja viisi pikku kissaa 
jahtasi sitä. Niille tuli rottamaha. Onnellisia.. Loppu satu!” 
  5-vuotias tyttö- 
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4.7 Lapselle ominainen tapa toimia 
 

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen 
ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vah-
vistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistu-
mismahdollisuuksiaan. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi myös il-
mentää ajatteluaan ja tunteitaan. Kun kasvattajat toimivat ja keskustelevat 
yhdessä lasten kanssa sekä havainnoivat lasten toimintaa, heille avautuu kanava 
lasten ajatteluun ja maailmaan. 
 
Lapselle ominaiset toiminnan tavat otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa 
ja toteutuksen muodoissa ja ne ohjaavat kasvattajayhteisön tapaa toimia lasten 
kanssa. Niissä toteutuvat kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot ja lapsen 
oppiminen. Varhaiskasvatusta kehitetään kokonaisvaltaisesti lapsen ja kasvatta-
jayhteisön toimintaa sekä varhaiskasvatusympäristöä arvioimalla. 

 

Leikkiminen 
  

 Lapselle merkitykselliset kokemukset 
 
Lapset leikkivät leikkimisen itsensä vuoksi ja parhaimmillaan se tuottaa heille 
syvää tyydytystä. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. 
Leikki on pikemminkin asenne kuin määrätynlaista toimintaa, ja sama toiminta 
voi olla toiselle lapselle leikkiä, toiselle ei. Koska leikki on luonteeltaan sosiaalis-
ta, vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kulkuun.  
 
Pienimpien lasten leikki toteutuu vuorovaikutuksessa aikuisen tai isomman lap-
sen kanssa. Lapset aloittavat varhain myös esineympäristönsä aktiivisen tutki-
misen, mikä osaltaan pohjustaa kuvitteluleikkiin siirtymistä. Kuvitteluleikit mer-
kitsevät tästä hetkestä irtaantumista ja mielikuvituksen sekä abstraktin ajat-
telun alkua. Sääntöleikit houkuttelevat erityisesti isompia lapsia. 
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Lapset käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja koke-
maansa. Leikkiessään lapset jäljittelevät ja luovat uutta. Reaalimaailman sekä 
fantasian ja fiktion piiristä he poimivat itselleen merkityksellisiä asioita, jotka 
kääntävät leikin kielelle. Kaikki, mikä näkyy leikissä, on lapselle merkityksellistä, 
vaikka kaikki lapselle merkityksellinen ei leikissä näykään. 
 

Kasvattajayhteisön toiminta 
 
Tyydytystä tuova leikki on usein riippuvainen kasvattajien toiminnasta. Lasten 
leikin tukeminen vaatii huolellista havainnointia ja kykyä eritellä leikkitilanteita. 
Sensitiiviset ja sitoutuneet kasvattajat tunnistavat lasten sanallisia ja sanat-
tomia aloitteita ja aikomuksia ja vastaavat niihin. Kasvattajat antavat leikkiville 
lapsille vapautta, mutta onnistunut leikki vaatii usein myös suoraa ja epäsuoraa 
ohjausta. Lasten iästä, leikkimisen taidoista, leikin lajista ja muista tilanneteki-
jöistä riippuen kasvattajan tehtävä vaihtelee leikkiin osallistumisesta ulkopuoli-
seen havainnoimiseen. Epäsuoran ohjauksen tavoitteena on rikastuttaa leikkiä 
esimerkiksi mielikuvin tai välinein. 
 
Kasvattajat ymmärtävät vertaisryhmän merkityksen lasten omaehtoisen leikin 
mahdollistajana. He osoittavat arvostustaan leikkiä kohtaan kuuntelemalla lap-
sia, mikä merkitsee sekä leikin havainnointia että kielellistä kommunikointia las-
ten kanssa. Kasvattajat tutustuvat myös siihen todellisuuteen, jota lasten leikit 
heijastavat. Kasvattajat seuraavat esimerkiksi lasten populaarikulttuuria, johon 
media kuuluu nykypäivänä oleellisena osana. 
 
Kasvattajat osaavat eritellä leikkejä myös oppimisen näkökulmasta. He ymmär-
tävät leikin merkityksen esimerkiksi kuvittelun kyvyn, toisen asemaan asettumi-
sen, sosiaalisten taitojen, kielen oppimisen ja liikunnallisten taitojen kannalta. 
Kasvattajat tiedostavat ja osaavat käyttää hyväkseen leikin kytkentöjä kaikkiin 
toiminnan osa-alueisiin, mutta he antavat tilaa myös lapsesta lähteville hetkelli-
sesti rajuillekin leikki-ideoille. 
 

Varhaiskasvatusympäristö 
 
Leikkiympäristön tietoinen luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen ovat olennai-
nen osa varhaiskasvatusta. Rikkaan leikkiympäristön rakentaminen perustuu 
kasvattajien asiantuntemukseen lasten leikin kehitysvaiheista ja leikkikulttuu-
rista. Leikkiympäristön muokkaamisessa otetaan huomioon 
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myös lasten ajankohtaiset kiinnostuksen aiheet. Lapset osallistuvat ympäristön 
ylläpitämiseen ja uudistamiseen kykyjensä mukaan. Leikkiympäristön rikastut-
taminen tarjoaa luontevan yhteistyömah-dollisuuden myös vanhemmille. 
 
Sekä sisä- että ulkotilojen suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä ja kehi-
tys sekä erilaisten leikkien vaatimat aika-, tila- ja välineratkaisut. Välineiden 
tulee olla monipuolisia sekä muunneltavia, ja niitä tulee olla riittävästi. Leik-
kiympäristöä laajennetaan lähiympäristöön ja luontoon mahdollisuuksien mukaan. 
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"OLETTEKO TE VAIN LEIKKINEET TÄNÄÄN?" 

 
 

 KARKEAMOTORIIKKA                      HIENOMOTORIIKKA                           SUKUPUOLIROOLIT 

 

 

KÄSITTEENMUODOSTAMINEN                 KESKITTYMINEN                            ITSEHILLINTÄ 

 

  

RISTIRIITOJEN SELVITTÄMINEN             ITSENÄISYYS                         HUOMAAVAISUUS             

 

 

SUUNNITTELEMINEN                 ONGELMANRATKAISU                            AISTIHAVAINNOT         

 

 

ITSENÄISYYS                         SÄÄNNÖT JA NORMIT                                      ELÄYTYMINEN 

 

  

YSTÄVYYS     “IRROTTELU” 

 

LUOVUUS  LEIKKI           IDENTITEETTI 

 

 

MIELIKUVITUS               TURVALLISUUS                     HAVAINNOIMINEN          

 

 

KOMMUNIKAATIO                           AJATTELU                            KEHON HAHMOTTAMINEN         

 

 

JOUSTAVUUS               VASTUUN OTTAMINEN                 PETTYMYS                             KIELI     

 

 

TASA-ARVOISUUS                          TILAN HAHMOTTAMINEN                   ILO                             

 

  

 

 

LEIKISSÄ LAPSEN ULKOINEN JA SISÄINEN MAAILMA KOHTAAVAT! 
 

 

Alkuperäinen lähde tuntematon. Kuvan idea 

tukholmalaisesta päiväkodista. Käännös ja 

muokkaus: Varttua/Stakes 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Leikin kautta lapsi oppii hahmottamaan omaa elämäänsä ja elämän-kokemustaan. 
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Leikki sisältää yhteisöllisyyttä ja ystävyyttä, mielikuvitusta, intoa ja erilaisten 

asioiden tutkimista. Leikki on ennen kaikkea elämän pelisääntöjen oppimista. 

Leikkimällä lapsi toistaa omaa arkeaan, näin ollen lasten leikkejä seuraamalla 

kasvattajat voivat nähdä, millaisen arjen he tarjoavat lapsille.  

 

Toisten kanssa leikkiessään lapsi oppii vuorovaikutustaitoja, miten tullaan toi-

meen oman tahdon kanssa, miten tunteita kontrolloidaan ja käytetään ja mitä 

vaikutuksia niillä on toisiin lapsiin ja yhdessä leikkimiseen. 
 

 

 
 

Leikin myötä lapsi oppii myös hahmottamaan omaa kehoaan ja ottamaan haltuun-

sa oman fyysisen olemuksensa. Lapsen kehittyessä hänen kehonsa muuttuu ja 

sen hallitsemista lapsi opettelee leikkimisen kautta. 

 

Leikeissä vuorottelevat järjestys ja kaaos ja siihen kuuluu myös hyvän ja pahan 

taistelu. Kasvattajat osaavat huomioida lasten leikkien tarpeet ja antavat heille 

mahdollisuuden myös rajuihin, mutta turvallisiin leikkeihin. 

 

Hirvensalmen päivähoidossa pyritään luomaan niin aikaa kuin tilaakin leikeille si-

sällä sekä ulkona huomioiden myös asianmukaisen leikkivälineistön. Hirvensalmen 

päivähoidossa on käytössä myös “Theraplay” -menetelmään perustuva leikkiker-

hotoiminta. 

 

Ryhmätheraplay on vuorovaikutuksellinen, hoivaava ja kuntouttava hoitomene-
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telmä, jonka käyttö on voimakkaasti leviämässä varhaiskasvatuksessa. Ryhmät-

heraplaysta käytetään myös suomenkielistä nimeä ”vuorovaikutusleikki”. Ryh-

mätheraplayn tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus rakentaa toimiva yhte-

ys sekä ohjaajiin että kanssaleikkijöihin. Hänellä on vapaus kehittyä leikkien 

avulla muiden leikkijöiden kanssa riemuiten yhdessä tekemisistä ja omasta it-

sestään ryhmän jäsenenä. Ryhmän hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä lapsi 

saa harjoitella muiden huomioon ottamista, itse myönteisen huomion kohteena 

olemista sekä turvallisuutta luovien, yhteisten sääntöjen noudattamisen tärke-

yttä. Näissä leikeissä on yksinkertaiset säännöt: ”Pysytään yhdessä”, ”Kavereis-

ta huolehditaan”, ”Pidetään hauskaa” ja ”Aikuinen johtaa”. (Suomen Theraplay-

yhdistys ry, www.theraplay.fi .) 

 

Leikin ei tarvitse eikä sen pidäkään loppua leikki-ikään, vaan sen on hyvä 

 jatkua läpi koko ihmisen elämän. 

 

 

“Emme lopeta leikkimistä siksi, 

että vanhenemme. 

Vanhenemme siksi, 

että lopetamme leikkimisen.” 

 

Liikkuminen 
 

Lapselle merkitykselliset kokemukset 
 
Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liik-
kuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta. Liikkumi-
nen on myös vauhtia ja elämyksiä, hikeä ja hengästymistä. Liikunnallisen elämän-
tavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. 
Liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja 
ympäristöönsä. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo poh-
jaa terveelle itsetunnolle. 
 
 
 
 

http://www.theraplay.fi/
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Kasvattajayhteisön toiminta 
 
Kasvattajayhteisön toiminnassa ja arjen valinnoissa on tärkeää, että lapsille an-
netaan mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen. Kasvattajien tehtävänä on luoda 
lapsille liikuntaan virittävä ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja 
opettaa turvallista liikkumista lapsen toimintaympäristössä. Vähän liikkuvien 
lasten kannustaminen liikkumiseen on tärkeää. 
 
Säännöllisellä ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle ja motoriselle oppimiselle. On tärkeää, että kasvattaja osaavat 
hyödyntää rinnakkain erilaisia opetustyylejä ja että jokaisen lapsen motorista 
kehittymistä havainnoidaan säännöllisesti. Motorisen aktiivisuuden yhdistäminen 
toimintaan ja opetukseen lisää lasten oppimisen mahdollisuuksia.  
 
Kasvattajayhteisön yhteinen pohdinta liikunnan merkityksestä lasten oppimisel-
le luo perustan laadukkaalle liikunta- ja terveyskasvatuksen toteutukselle ja lii-
kuntamyönteiselle toimintakulttuurille. 
 

Varhaiskasvatusympäristö 
 
Hyvä varhaiskasvatusympäristö vahvistaa lapsen luonnollista liikkumisen halua, 
herättää lapsessa halun oppia uusia asioita ja innostaa kehittämään omia taito-
jaan. Ympäristön tulee olla sopivan haasteellinen, liikkumaan ja leikkimään moti-
voiva. Piha on lapsen keskeisin liikuntapaikka, joten sen tulee olla liikkumiseen 
houkutteleva. Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä myös omaehtoi-
sen liikunnan ja leikin aikana. Ympäröivän luonnon ja alueen liikuntapaikkojen 
mahdollisuudet hyödynnetään. 
Tilojen suunnittelussa ja käytössä avainsana on muunneltavuus, sillä liikkuva lap-
si tarvitsee tilaa. Lapsilla tulee olla sisätiloissa mahdollisuus myös vauhdikkaa-
seen liikkumiseen, leikkiin ja peliin.  
 
Liikkuessaan ja tutustuessaan ympäristöönsä lapsi kokee erilaisia tunteita, ku-

ten mielihyvää, iloa, uupumusta sekä energisyyttä. Lapsi saa näiden tuntemusten 

kautta uskoa ja rohkeutta omiin taitoihinsa ja toteuttaa samalla itseään. 

 

Kasvattajan tulee tarjota lapselle mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan.  

Hirvensalmen päivähoidossa ulkoilemme päivittäin, teemme retkiä lähimetsiin ja 

kesäisin uimaan. Käytössämme ovat säännöllisesti myös Elomaan koulun liikunta-

sali sekä Seuratalon sali. 
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Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 
  

 Lapselle merkitykselliset kokemukset 
 
Taiteelliset peruskokemukset syntyvät musiikillista, kuvallista, tanssillista ja 
draamallista toimintaa, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta vaalivassa lapsen 
kasvuympäristössä. Taiteellisten kokemusten intensiivisyys ja lumous virittävät 
lapsen toiminnallisuuden ja tempaavat mukaansa. Taidetta tekevän ja kokevan 
lapsen esteettisessä maailmassa on oppimisen iloa, taiteellista draamaa, muoto-
ja ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistialueiden kokemusten yhdis-
telmiä. Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailma, jossa 
kaikki on mahdollista ja leikisti totta. 
 
Taiteeseen sisältyy myös lapsen oppimiseen ja harjoitteluun liittyvää säännön-
mukaisuutta. Lapsi nauttii taiteesta, taidoista ja ilmaisusta sekä tehdessään yk-
sin että osallistuessaan erilaisiin tuotoksiin yhdessä muiden kanssa. Taiteellisen 
kokemisen ja tekemisen kautta lapsi kehittyy yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Var-
haislapsuudessa saatujen taiteellisten perus-kokemusten varaan rakentuvat 
lapsen myöhemmät taidemieltymykset ja valinnat sekä hänen kulttuuriset ar-
vostuksensa. 
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Kasvattajayhteisön toiminta 
 
Kasvattajayhteisö mahdollistaa lapsen taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen 
lapsen omia persoonallisia valintoja ja havaintoja kunnioittaen. Kasvattaja antaa 
tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Luovat ideat 
ja ilo yhdessä tekemisestä ohjaavat kokonaisvaltaisten toiminnan prosessien to-
teutusta ja ajankäyttöä. Lapsella tulee olla mahdollisuus toimia monipuolisesti 
taiteen eri alueilla, ja hänen tulee saada esimerkiksi maalata, piirtää, soittaa, 
laulaa, rakentaa, näytellä, tanssia, nikkaroida, askarrella, ommella, kuunnella tai 
keksiä satuja ja runoja. 
 
Kasvattaja ohjaa lasta teknisessä osaamisessa ja myös harjoittelussa, jossa 
keskitytään lapsen itsensä asettamiin arvokkaisiin tavoitteisiin. Kasvattaja do-
kumentoi lasten taiteellista toimintaa ja järjestää tilaisuuksia lasten taiteellis-
ten tuotosten esittämiseen. Kasvattajayhteisön tulee keskuudessaan tukea 
myös kasvattajien erilaisia ammatillisia taitoja, luovuutta, spontaanisuutta ja 
uskallusta improvisointiin. Kasvattaja löytää taiteesta myös välineen ihmisyy-
teen kasvamisessa ja kasvattamisessa. 
 

Varhaiskasvatusympäristö 
 
Varhaiskasvatusympäristössä lapsella on mahdollisuus kokea taiteellisia elämyk-
siä sekä aikaa ja tilaa tutkia vapaasti taiteellisia materiaaleja, ideoita ja käsit-
teitä ja harjoittaa monipuolisesti taitojaan. Ympäristön esteettisyys sellaise-
naan voi olla lapselle taide-elämys. Varhais-kasvatusympäristössä lapsen taiteel-
linen ilmaisu ja osaaminen tuodaan esille. 
 
Taiteellisen asiantuntemuksen laatua voidaan rikastuttaa yhteistyössä paikalli-
sen kulttuuritoimen tai muiden lastenkulttuuria edistävien asiantuntijoiden 
kanssa. Taiteesta iloitseva ja nauttiva kasvattaja luo ympäristössään innostavan 
ilmapiirin ja antaa samalla esikuvan taiteeseen suhtautumisen tavoista. 
 
Lapselle on tärkeää, että kasvattaja on aidosti kiinnostunut hänen tekemisis-

tään ja saavutuksistaan. Lasten omat näyttelyt tuovat lapselle tunteen, että 

hänen tekemisillään on merkitystä. Lapsen taiteellisista taidoista ja töistä do-

kumentoidaan myös lapsen omaan kasvun kansioon. Hirvensalmella järjestetään 

lapsille erilaisia taidekokemuksia mm. nukketeatterin ja lastenkonserttien muo-

dossa. 
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Tutkiminen 
 

Lapselle merkitykselliset kokemukset 
 
Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä saakka luontaista. Tutkiessaan lapsi 
tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillään olevaan maailmaan ja 
yhteisöön. Lapsen oma kokemusmaailma sekä vuorovaikutus muiden lasten ja ai-
kuisten sekä lähiympäristön kanssa toimivat eri-ikäisten lasten oman tutkimisen 
innoittajina. Lapsi kokee, että hänen tutkiva ihmettelynsä, kysymyksensä, poh-
dintansa ja toimintansa on merkityksellistä. Hän voi itse sekä yhdessä muiden 
kanssa rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita. Yrityksen, erehdyksen ja oival-
luksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. 
 

Kasvattajayhteisön toiminta 
 
Kasvattajat luovat tutkimiselle innostavan, avoimen ja kannustavan ilmapiirin 
omilla asenteillaan ja toiminnallaan. Kasvattajat mahdollistavat lapsille monipuo-
lisia, lasten omaa mielenkiintoa ylläpitäviä kokemuksia ja antavat aikaa tutkimi-
selle ja ihmettelylle. Yhdessä lasten kanssa oppien ja tutkien kasvattajat oh-
jaavat ja kannustavat lapsia erilaisissa hoivan, kasvatuksen ja opetuksen tilan-
teissa kokeilemaan, etsimään selityksiä maailman ilmiöihin. Omalla toiminnallaan 
kasvattajat mahdollistavat ja kannustavat lasten omaa ajattelua, ongelmanrat-
kaisua ja mielikuvitusta. 
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Varhaiskasvatusympäristö 
 
Myönteinen ja kannustava varhaiskasvatusympäristö tukee lapsen tutkivaa toi-
mintaa. Tutkimiseen innostava varhaiskasvatusympäristö on monipuolinen. Se 
tarjoaa lasten käyttöön runsaasti erilaisia lasten mielenkiintoa herättäviä ma-
teriaaleja ja välineitä. Lähiympäristö ja luonto ovat oleellinen osa tutkimisen 
ympäristöä. Ympäristö myös tuo lasten ja kasvattajien yhteiseen toimintaan 
tiedollisia ja kokemuksellisia aineksia. Monipuolinen ja joustava varhaiskasva-
tusympäristö mahdollistaa kaikkien aistien ja koko kehon käytön tutkimisen, ko-
keilemisen ja oivalluksen välineinä. 
 

Hirvensalmella luonto ja lähiympäristö ovat lähellä. Yhdessä tutkiminen ja vas-

tausten etsiminen ovat tärkeitä asioita lapselle. Luontoa tutkittaessa lapsella 

voi olla esim. oma luontovihko, johon kasvattaja sekä lapsi itse kirjaavat lapsen 

luonnosta tekemiä havaintoja. 

 

 
 

“Ei vaaleenpunasia perhosia oo olemassakaan. Se on vaa ihmisen mielenkuvastus-
ta!” 

 5,5-vuotias poika 
 
 
”Etsimme hoitopaikkamme lähistöltä polkua, jonka olin kuullut vievän rantaan. 
Polkuja löytyi paljon, mutta rantaa ei löytynyt. Harmittelin kovasti ja pyysin 3- ja 4-
vuotiailta pojilta anteeksi, ettei rantaa löytynytkään, vaikka olin niin luvannut. 4-
vuotias poika otti kädestäni kiinni ja sanoi: ”Ei se haittaa. Ei tyttöjen tarviikaan 
löytää sitä. Jos isi olis ollu mukana, ni kyllä se olis löytyny.” ” 
   perhepäivähoitaja 

  
 

4.8 Sisällölliset orientaatiot 
 
Lapset oppivat koko ajan erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Toimiessaan 
vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa lapset käsittelevät ja jäsen-
tävät tietoa olemassa olevien käsiterakenteidensa avulla ja ovat aktiivisia oppi-
joita. Kasvattaminen toimintana edellyttää kasvattajalta aina arvovalintoja, mi-
kä näkyy esimerkiksi varhaiskasvatus-ympäristön rakentamisessa tehdyissä va-
linnoissa. 
 
Varhaiskasvatuksessa lasten erilaisten toimintojen kirjossa on tarpeen saavut-
taa kehityksellinen tasapaino niin, että kasvattajalla on selvä kuva siitä, miten 
kunkin lapsen kasvutapahtuma etenee. 
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Lapsen varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt rakentuvat seuraavien orientaati-
oiden muodostaman kokonaisuuden varaan: 
 

- matemaattinen orientaatio 
- luonnontieteellinen orientaatio 
- historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 
- esteettinen orientaatio 
- eettinen orientaatio 
- uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 

 
Orientaation käsitteellä korostetaan sitä, että tarkoituksena ei ole oppiainei-
den sisältöjen opiskelu vaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloit-
taminen, joiden avulla lapsi vähitellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja ko-
kemaan ympäröivän maailman monimuotoisia ilmiöitä. 

 

Matemaattinen orientaatio 
 

Matemaattinen orientaatio perustuu suljetussa käsitejärjestelmässä tapahtu-
vaan vertaamiseen, päättelemiseen ja laskemiseen. Varhaiskasvatuksessa ver-
taaminen, päätteleminen ja laskeminen tapahtuvat arkielämän tilanteissa lei-
kinomaisesti konkreettisten lapsille tuttujen ja heitä kiinnostavien materiaali-
en, esineiden ja välineiden avulla.  
 

Varhaiskasvatuksessa lasta ohjataan kiinnittämään huomiota arkipäivän tilan-

teissa esiintyviin matemaattisiin peruskäsitteisiin kuten lukumääriin, muotoihin, 

pituuksiin jne. Matemaattisia valmiuksia opitaan leikinomaisesti lapselle tuttu-

jen materiaalien, esineiden ja välineiden avulla.  

 

Lasta kannustetaan tutkimaan, pohtimaan, vertailemaan ja kokeilemaan. Toimin-

taympäristö ja – tilanteet suunnitellaan kiinnostaviksi ja innostaviksi siten, että 

lapsi kokee leikin ja uuden oppimisen myös matematiikan käsitteillä. 

 

Luonnontieteellinen orientaatio 
 

Havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla syvennytään elollisen luonnon ilmiöi-
hin. Tämänkin orientaation aiheet moninaisine ilmiöineen, eläimineen ja kasvei-
neen eri vuodenaikoina ovat lapsen lähiympäristössä sisällä ja ulkona 
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Luonnontieteelliselle orientaatiolle on ominaista kokeellisen menetelmän käyttö. 
Kontrolloiduissa olosuhteissa perehdytään syy-seuraustyyppisiin vaikutussuh-
teisiin, joiden kautta luonnon ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät alkavat vähitel-
len avautua lapsille. 

  

Päivähoidon tarkoituksena on opettaa lapsi arvostamaan luontoa ja nauttimaan 

luonnosta eri vuodenaikoina. Tutustumalla omaan ympäristöön lapsi oppii tunte-

maan luonnon ilmiöitä, kasveja ja eläimistöä.   

 

Kestävää kehitystä opetetaan luonnonsuojelun, kierrätyksen ja jätteiden lajit-

telun kautta. Lapselle opetetaan myös oman kotiseudun merkitystä jokapäiväi-

sessä elämässä. Hirvensalmen päivähoitoon on opinnäytetyönä tehty Kestävän 

kehityksen toimintaohjelma. 
 

”Se on oksapuu.” (mänty) 
   4-vuotias tyttö- 
 
 

 

 
 

 

Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 
 

Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa rakennetaan lasten kanssa kuvaa 
menneisyydestä samoin kuin nykyisyydestä niistä kertovien esineiden ja doku-
menttien avulla. Lähiympäristön ja kotiseudun kohteet ja nähtävyydet saavat 
aika-ulottuvuuden merkityksiä. Näkökulmia menneisiin tapahtumiin ja siltaa niis-
tä nykyaikaan voivat avata myös vanhemmat ihmiset, lasten vanhemmat ja lap-
set itse. 
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Menneisyyteen sekä nyky-yhteiskuntaan tutustuttaminen ja kansallisen identi-

teetin vahvistaminen voidaan selvittää lapsille satujen, lorujen, kertomusten ja 

valokuvien avulla. Myös vanhempien ja isovanhempien kokemuksien hyödyntämi-

nen ja kotiseudun kulttuuriympäristön hyödyntäminen ovat merkittävässä osas-

sa. 

 

Esteettinen orientaatio 
 

Esteettinen orientaatio on laaja ja monitahoinen. Se avautuu havaitsemisen, 
kuuntelemisen, tuntemisen ja luomisen, mutta myös kuvittelun ja intuition avul-
la. Orientaation kohteista ja sen kohteisiin lapsille syntyy kauneuden, harmoni-
an, melodian, rytmin, tyylin, jännityksen ja ilon, mutta myös niiden vastakohtien 
kautta omakohtaisia aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Lapsen arvostuk-
set, asennoituminen ja näkemykset alkavat hahmottua. Ihmisenä ja ihmisyyteen 
kasvun kannalta samastuminen on yksi orientaation tärkeä prosessi. 
 
Päivähoidossa esteettisyyttä toteutetaan ohjaamalla lasta havaitsemaan, tun-

temaan, kuulemaan, luomaan uutta sekä ilmaisemaan itseään. Lapselle tarjotaan 

kokemuksia ja elämyksiä kuvataiteen, musiikin, teatterin sekä Hirvensalmen 

kauniin luonnon kautta. 

 
”Olipa kerran.. Hannu ja Kerttu. He lähtivät metsään marjalle. He löysivät mökin, se 
oli tyhjä. Sitten se mökki oli suklaata, he söivät sitä. Ne jäi asumaan sinne. Sitten 
lähti äiti ja isä ettimään, he löysivät ne. Sitten ne maistoi taloa ja päätti jäädä asu-
maan Hannun ja Kertun kanssa sinne. Sieltä löytyi kymmenen kissanpoikasta. Niillä 
oli kova nälkä, ne antoivat talosta palasen. Sitten tuli velho. He pyysivät tuhat mil-
joonia miljardeja rahaa velholta. sitten sen jälkeen vielä pyysivät tuhat rahaa ja suk-
laata perään. Tuhat miljardia karkkia ja suklaata. Sitten niille tuli koti-ikävä, he otti-
vat kaikki mukaan. Sitten tulikin yö, he nukkuivat. Seuraavana aamuna he lähtivät 
marjaan. He palasivat kotiin ja äiti oli saanut viisituhatsataa lasta. Sitten tuli talvi. He 
saivat kanan. Kana sai tuhatsataa lasta. Sitten tuli koira ja se sai viisi lasta. Varis tu-
li niille, se sai yhden vauvalinnun. Sitten tuli vielä käärme, käärme sai tuhatmiljardia, 
miljardia, miljardia, miljardia, miljoonia lasta. Ne elivät elämänsä loppuun saakka!” 

 7-vuotias poika- 
 
 

Eettinen orientaatio 
 

Eettisessä orientaatiossa tarkastellaan arvo- ja normimaailman kysymyk-siä. 
Lasten jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voi-daan poh-
tia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkö-
kulmista. Myös oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, kunnioituk-sen ja vapauden 
kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti päivittäisten tapahtumien yhteydessä. 
Olennaista on ottaa huomioon lasten kehitystaso. Pelot, ahdistus ja syyllisyys 
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kuuluvat myös lasten elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin, että lapsi voi 
tuntea olonsa turvalliseksi. 
 

Lähtökohtanamme on, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja itsensä hy-

väksytyksi. Lapsi oppii erottamaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän. Lapsi oppii 

myös toisten kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä yhteisön hyväk-

symiä käyttäytymismalleja esim. hyviä tapoja. 

 

Turvallisessa kasvuympäristössä lapsi voi turvallisin mielin käydä läpi niin pet-

tymyksen, pelon kuin surun tunnetiloja. 

 

Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 
 

Uskonnollis-katsomuksellisen orientaation ytimen muodostavat uskonnolliset, 
hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen 
perinteeseen sekä tapoihin ja käytäntöihin perehdytään. Lapselle tarjotaan 
mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen 
herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunnioitetaan, tuetaan 
ja vahvistetaan. Lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten ta-
poihin tutustutaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien 
kanssa uskonnollis-katsomuksellisen orientaation lapsikohtaisesta sisällöstä. 
 
Päivähoidon arkeen kuuluu kirkollisten juhlapyhien huomioon ottaminen. Lapsille 

annetaan tietoa juhlapyhien merkityksestä sekä tarjotaan mahdollisuus kysymi-

seen ja pohtimiseen. Asioista keskustellaan avoimesti perheiden vakaumuksia 

kunnioittaen. 

 

Yhteistyö seurakunnan kanssa kuuluu olennaisena osana päivähoidon arkeen.  
 
 
”Nyt sytytämme kynttilän, 
me odotamme Jeesusta, 
meidän herrasmiestä.” 

4-vuotias poika- 
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5 KASVATUSKUMPPANUUS  

 
 

Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja hen-
kilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja 
oppimisen prosessien tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, ta-
savertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on lastensa ensisijai-
nen kasvatusoikeus ja –vastuu ja oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on kou-
lutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskump-
panuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten luomisesta. 
 
Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, ja varhaiskasvatuksen toimintaa 
ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. Kasvatus-kumppanuudessa yh-
distyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien ja varhaiskasvatuksen kas-
vattajien tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien tiedot lapsesta 
luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Kasva-
tuskumppanuuteen liittyvistä arvoista, näkemyksistä ja vastuista tulee keskus-
tella sekä kasvattajayhteisön kesken että vanhempien kanssa.  
 
Kasvatuskumppanuudessa on kysymys paitsi vanhempien ja henkilöstön asennoi-
tumisesta yhteiseen kasvatustehtävään myös sen konkreettisesta organisoin-
nista ja sopimisesta molemmille osapuolille sopivalla tavalla. Henkilöstöllä on en-
sisijainen vastuu sisällyttää alusta alkaen perhekohtaisesti kasvatuskumppanuus 
luontevaksi osaksi lapsen varhaiskasvatusta. Vanhemmille järjestetään mahdol-
lisuuksia kasvatus-keskusteluihin paitsi oman lapsen osalta myös yhdessä mui-
den vanhempien ja koko henkilöstön kanssa. Kasvatuskumppanuuden yhtenä ta-
voitteena on myös edistää vanhempien keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapo-
ja. 
 
Kasvatuskumppanuuden yhtenä tavoitteena on tunnistaa herkästi ja mahdolli-
simman varhain lapsen jollakin kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella mahdol-
linen tuen tarve ja luoda yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa yhteinen toi-
mintastrategia lapsen tukemiseksi. Myös ongelmatilanteissa lapsen vanhempien 
ja henkilöstön väliselle yhteis-työsuhteelle tulee luoda kasvatuskumppanuuden 
ilmapiiri. 
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5.1 Miten kasvatuskumppanuus toteutuu Hirvensalmella? 
 

Päivähoito 
 

Kasvatuskumppanuus alkaa päivähoitoon tutustumisesta ja syvenee vanhempien 

ja kasvattajien päivittäisissä kohtaamisissa. Kun sekä vanhempien että kasvat-

tajien näkemykset, kokemukset ja arvomaailma huomioidaan, saadaan hyvät 

edellytykset toimivalle kasvatuskumppanuudelle. 

 

Vanhemmat ja kasvattajat keskustelevat ja rakentavat yhteistä ymmärrystä 

lapsen kasvatuksesta kasvatuspäämäärien, -arvojen ja -menetelmien sekä kas-

vatuksellisen toiminnan, lapsi- ja ihmiskäsitysten pohjalta. 

 

Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyö kannattelee lasta kodin ja päivä-

hoidon kasvatusympäristöissä.  

 

 
 

Lapsi toimii ja käyttäytyy joskus eri tavoin kotona ja päivähoidossa. Vanhemmat 

ja kasvattajat saavat laajemman, syvemmän ja monipuolisemman käsityksen lap-

sesta eri kasvuympäristöissä kuulemalla, tallentamalla ja välittämällä lapsen ko-

kemuksia. Kasvatuskumppanuudessa lapsen kahden kasvupaikan tulee muodostaa 

lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista eheyttä vahvistava kokonaisuus. 

Kasvatuskumppanuudessa kasvattajan ammatillisessa asiantuntemuksessa kiin-

nitetään huomiota siihen, millä tavalla kasvattaja tuo omaa osaamistaan, tieto-

aan, taitoaan ja ymmärrystään vanhempien ja lasten käyttöön. Kasvattajan on 

tärkeää huomioida, että vanhemman oman lapsensa tuntemus tulee kuulluksi, 

vastaanotetuksi, keskustelluksi ja arvioiduksi. 
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Hirvensalmen päivähoidossa on käytössä ns. pehmeä lasku. Lapsen aloittaessa 

päivähoidon on tavoitteena, että vanhemmat tulevat ensin tutustumaan lapsensa 

hoitopaikkaan sekä lapsensa omaan hoitajaan. Tällöin keskustellaan kaikesta 

lapseen liittyvästä sekä myös yleisistä käytännön asioista. Lapsen ja vanhempien 

yhteisiä tutustumiskäyntejä pyritään järjestämään mahdollisimman useita. Tä-

män pehmeän laskun aikana lapsi saa kokemuksia yhdessä vanhempiensa kanssa 

kaikista päivähoidon arjen eri tilanteista, kuten ruokailusta, ulkoilusta, lepohet-

kestä jne. Samalla lapsi tutustuu omaan hoitajaansa, muuhun henkilökuntaan se-

kä muihin lapsiin. 

 

Kunnassamme jokaiselle lapselle järjestetään varahoitopaikka tarpeen niin vaa-

tiessa. Jos vanhemmat pystyvät järjestämään lapsensa varahoidon itse perhe-

päivähoitajan vuosiloman tai muun poissaolon vuoksi, kunta hyvittää tämän van-

hemmille päivähoitomaksuissa. 

 

 

Kirjallisilla tiedotteilla viestitetään vanhemmille päivähoidon tärkeitä asioita. 

Vanhempainilloilla ja erilaisilla yhteisillä tapahtumilla pidetään yllä yhteistyötä. 

Erityisen tärkeitä ovat päivittäiset keskustelut hoito-henkilöstön ja vanhempi-

en välillä lapsen päivän kulusta. 
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Esiopetus 
 

Esiopetus on Hirvensalmen kunnassa tärkeä linkki kotihoidon/päivähoidon ja pe-

rusopetuksen välillä. Juuri tästä asetelmasta on johdettavissa esiopetuksen 

kannalta olennaisimmat yhteistyötahot eli kasvatus-kumppanit. 

 

Varsinaiset lapsen koulunkäyntiä koskevat keskustelut käydään heti esikoulun 

alettua syys-lokakuun aikana. Esikoulun aikana tärkeimmät kasvatuskumppanit 

ovat lapsen huoltajat. Yhteistyö on lähes päivittäistä ja se keskittyy lapsen op-

pimisen kannalta keskeisiin teemoihin. Tärkeitä tahoja ovat neuvola, koulun eri-

tyisopettaja, kiertävä erityisopettaja, koulupsykologi, koululääkäri, opetusryh-

mässä mahdollisesti toimiva koulunkäyntiavustaja ja tietyssä mielessä koko kou-

luyhteisön henkilökunta ja kaikki opettajat. Myös tukioppilaat ja kummioppilas-

toiminta voi joidenkin oppilaiden kohdalla olla olennainen kasvatuskumppani, joka 

helpottaa oppijan tietä kouluyhteisössä eteenpäin.  

 

Tuleva opettaja- ensimmäisen luokan opettaja- on hyvin tärkeä kasvatuskump-

pani, koska siirtymistä ensimmäiselle luokalle tulee valmistella pitkällä aikavälillä 

ja useita tutustumismahdollisuuksia järjestäen. Tutustumistilanteisiin tulee 

kiinnittää erityistä huomiota siinä tapauksessa, että esiopetus ja ensimmäinen 

luokka sijaitsevat kaukana toisistaan. Oppilasta koskevan tiedon ja arkikoke-

muksen välittyminen esiopettajalta ensimmäisen luokan opettajalle tulee turva-

ta. 

 

Esiopetuksessa kasvatuskumppanuus on tasavertaista lapsen kasvun ja oppimi-

sen haasteisiin keskittyvää vuorovaikutusta edellä mainittujen tahojen kesken. 

Kaikessa lasta ja hänen valmiuksiaan ja kykyjään koskevassa tarkastelussa sekä 

vuorovaikutuksessa tulee muistaa luottamuksellisuus sekä vaitiolovelvollisuus. 

Huoltajien tulee aina olla tietoisia lasta koskevista keskusteluista ja opetusjär-

jestelyistä.  

 

Kaiken tulee tähdätä lapsen oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja elämänhallin-

nan sekä lapsen hyvinvoinnin lisääntymiseen. 
 

Seurakunta 
 

Kirkon varhaiskasvatukseen liittyy kasvatuskumppanuus lapsen perheen kanssa. 

Lapsen syntyessä perheeseen seurakunta lähettää lapsen vanhemmille rekiste-

röintikaavakkeen lasta varten. Kun vanhemmat ottavat yhteyttä seurakuntaan 

ja sopivat lapsen kastejuhlasta, alkaa kastekumppanuus. Kastaessaan lapsen 

seurakunta sitoutuu tukemaan lasta, hänen vanhempiaan ja kummejaan kristilli-

sessä kasvatuksessa sekä lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Seurakunta lä-
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hettää syntymäpäivätervehdyskortin kotiin 1-5 vuotta täyttäville. 

 

Perhekerhossa, jonne voi tulla jo pienen lapsen kanssa, keskustellaan kaikista 

lapsen hoitoon ja perheeseen liittyvistä kysymyksistä.  

 

Päiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan yhteydessä lastenohjaaja kohtaa myös van-

hemmat, kun he tuovat tai hakevat lasta. Pyhäkoulut toteutuvat perheitten ja 

pyhäkoulunopettajan yhteistyöllä sekä perhejuma-lanpalveluksissa, vanhem-

painilloissa ja juhlissa ollaan yhdessä koko perheen kanssa. 

 

Kirkon diakoniatyö tukee perheitä eri tavoin. Omaisensa menettäneille lapsiper-

heille järjestetään erikseen rovastikunnallisia sururyhmiä. Parisuhdekursseja 
järjestetään puolestaan puolisoitten suhdetta tukemaan. 

 

Seurakunta on yhteistyössä myös muiden varhaiskasvatuksen kasvattajatahojen 

kanssa. Yhteistyötä tehdään kunnan kanssa esim. päiväkotivierailut, hartaudet 

kirkossa, perhepäivähoitajien osallistuminen mm. perhekerhoon. Yhteydenpitoa 

on myös esikoululaisia opettavien opettajien kanssa. Myös varhaiskasvatus-

kysely, perhe- ja koululais-jumalanpalvelukset kuuluvat seurakunnan yhteistyö-

muotoihin. 

 

Sosiaalityö 
 

Sosiaalityön peruslähtökohtana on näkemys siitä, että vanhemmilla on ensisijai-

nen vastuu lapsen kasvattamisesta ja huolenpidosta. Sosiaalityön tehtävä on tu-

kea vanhempia omassa kasvatusroolissaan. Vanhempien kanssa tehtävä yhteis-

työ perustuu keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen rakentamiseen. Yhteis-

työhön kuuluu yhteinen näkemys työskentelyn tavoitteista ja pitkäaikaisesta 

yhteistyöstä, josta laaditaan aina suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.  

 

Perhetyö on yksi keskeinen sosiaalityön muoto. Perhetyö on monimuotoisen tuen 

antamista perhekohtaisesti. Perhetyössä pyritään vahvistamaan perheen omia 

voimavaroja vanhemmuudessa, kasvatuksessa, parisuhteessa ja muissa arkipäi-

vänä vastaan tulevissa haasteissa. Perhetyöntekijä opastaa ja tukee vanhempia 

parantamaan omaa elämänhallintaa, työskentelee yhdessä vanhempien ja lasten 

kanssa. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Perhetyöntekijä tekee 

yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja on yksi verkoston työntekijä. Mm. päi-

vähoidon kanssa perhetyöntekijä tekee yhteistyötä. Hän on mukana päivähoidon 

yhteisissä tapahtumissa sekä vierailee vuoropäiväkoti Ompussa mahdollisuuksi-

en puitteissa. 
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Neuvola 
 

Kasvatuskumppanuus alkaa äitiysneuvolakäynneillä raskauden alusta alkaen. Pik-

kuhiljaa valmistaudutaan vanhemmuuteen ja mahdollisesti molemmat vanhemmat 

ovat mukana neuvolakäynneillä. 

 

Perhevalmennuksella on tärkeä sija kasvatustehtävässä vanhemmuuteen. Se 

kohdistuu raskauden loppuun synnytyksen lähestyessä. 

 

Kotikäynneillä lapsen synnyttyä kartoitetaan perheen tilanne kotona ja huomioi-

daan erityisesti perheen olosuhteet ja voimavarat sekä tuki-verkosto (ystävät, 

sukulaiset).  

 

Lasten neuvolakäynnit tapahtuvat neuvolassa sekä tarpeen mukaan kotona. Alle 

vuoden iässä neuvolakäynnit ovat kuukausittain. Vanhemmuutta tuetaan yksilöl-

lisesti lapsen normaalia kehitystä seuraten ja vanhemmille annetaan aikaa kes-

kusteluun ja kuunteluun. 

 

Jo usean vuoden ajan on 5-vuotiaille tehty syvennettyä terveystarkastusta, jo-

ta varten päivähoidossa täytetään yhteistyölomake. 2010 vuoden alusta on myös 

4-vuotiaille aloitettu tehdä vastaavanlaista tarkastusta. Toistaiseksi ei 4-

vuotiaille ole vielä yhteistyölomaketta päivähoidon kanssa mutta asia on työn al-

la ja viimeistään 2011 on myös 4-vuotiaille käytössä oma lomake. 

 

Neuvolatiimiin kuuluvat terveydenhoitajat, neuvolalääkäri, terveys-

keskuspsykologi sekä erityistyöntekijät tarpeen mukaan. 

 

 
”Hoitopaikan kissa naukui kovasti, joten päästin sen ulos ja sanoin: ”Onko sinulla 
paha olo? Käypäs vähän haukkaamassa raitista ilmaa.” 3-vuotias poika kysyi heti: 
”Lähtikö se yksin lääkäriin?” ” 

perhepäivähoitaja 
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6 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

 

 

6.1 Päivähoidon välinen yhteistyö 
 

Lapsen siirtyessä päivähoitopaikasta toiseen on erittäin tärkeää henkilökunnan 

johdonmukainen toiminta yhteisesti sovituilla tavoilla. Tiedonsiirto palaverein ja 

keskusteluin on silloin tärkeässä asemassa, jotta lapsi tulee huomioiduksi koko-

naisvaltaisesti. Lapsen päivähoitopaikka voi muuttua kesken toimintakauden 

 

Kaikki päivähoidon työntekijät kokoontuvat säännöllisesti yhteisiin palavereihin, 

jossa suunnitellaan, linjataan ja arvioidaan päivähoidon arkea ja kasvatuskäy-

täntöjä sekä jaetaan koulutuksista saatua tietoa. Yhteistyötä toteutetaan myös 

erilaisilla yhteisillä tapahtumilla. 

 

 

6.2 Siirtopalaverit 

 
Tapauksissa, joissa lapsi siirtyy päivähoitopaikasta toiseen, on käytössä siirto-

palaverit. Näissä ovat mukana lapsen vanhemmat, oma vasuvastaava entisestä 

sekä tulevasta päivähoitopaikasta. Tapaamisessa käydään läpi lapseen liittyviä 

asioita. 

  

Jos perheessä on tuen tarvetta (esim. perhetyö, sosiaalityö), järjestetään yh-

teispalaveri, jossa ovat mukana lapsen vanhemmat, lapsen vasuvastaava sekä 

tarvittavat yhteistyötahot. Palaverissa keskustellaan lapsen perheen tilantee-

seen liittyvistä asioista, jotka tulevan hoitosuhteen kannalta on hyvä tietää. 

 

Lapsen siirtyessä koti- tai päivähoidosta esiopetuksen piiriin on huolehdittava 

lapsen kokonaishyvinvoinnin kannalta olennaisen tiedon ja kasvatuksellisen ko-

kemuksen siirtymisestä esiopettajalle. Tämä varmistetaan keväisin järjestämäl-

lä tiedonsiirtopalaverit, joissa ovat mukana lapsen vanhemmat, tuleva esiopetta-

ja, lapsen vasuvastaava sekä lisäksi iltapäiväkerhon ohjaaja, jos lapsi on syksyllä 

menossa iltapäivätoimintaan. Keskustelun pohjana käytetään tiedonsiirtoloma-

ketta.  

 

Lapsen vanhempiin ollaan yhteydessä esikoulua edeltävänä keväänä, jolloin jär-

jestetään tutustuminen esikouluun. 

 

Lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen pyritään siihen, että lapsi tutus-

tuu esikouluun mahdollisimman ajoissa ennen sen alkamista. Tutustumiskäyntejä 
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järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin esikoulusta päivähoitoon kuin päivä-

hoidosta esikouluun yhteisillä retkillä tai muilla tapahtumilla minieskarivuoden 

aikana.   

 

Aktiivista yhteistyötä koulun erityisopettajien kanssa tehdään lapsen siirtyessä 

päivähoidosta esiopetukseen. 

 

6.3 5-vuotislomake 
 

Hirvensalmen kunnassa halutaan lisätä ja kehittää yhteistyötä kodin, päivähoi-

don, seurakunnan päiväkerhotoiminnan, koulun ja neuvolan kesken. Olemme yh-

teistyössä suunnitelleet kyselylomakkeen (liite 1), jota käytetään lapsen 5-

vuotistarkastuksessa neuvolassa.  

 

Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä perheiden kanssa lapsen 

kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja seuraamiseksi. Lomakkeeseen kootaan tie-

toa lapsen selviytymisestä päivittäistoiminnoista, motoriikasta, kielellisistä ja 

tiedollisista valmiuksista sekä siitä miten lapsi toimii ryhmän jäsenenä. Lomake 

toimii yhteistyön välineenä kaikkien osapuolien kesken. 

 

Lomake täytetään hoitopaikassa yhdessä vanhempien kanssa, jonka jälkeen van-

hemmat vievät lomakkeen neuvolaan 5-vuotistarkastuksen keskustelun pohjaksi. 

Keskustelun pohjalta neuvola kirjaa lomakkeeseen palautteen hoitopaikalle lap-

sen yksilöllisen hoidon järjestämiseksi. Palautetta ei anneta ilman vanhempien 

suostumusta. Joko terveydenhoitaja tai vanhemmat palauttavat lomakkeen päi-

vähoitoon.  

 

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti vanhempien, lapsen hoitopaikan, koulun ja 

neuvolan kesken. Tätä lomaketta käytetään tiedonsiirtopalaverin pohjana lapsen 

siirtyessä esiopetukseen. 

 

6.4 Hoitopolkutyöryhmä 

 

Työryhmä aloitti toimintansa Hirvensalmen kunnassa syksyllä 2004. Sen ko-

koonpanoon kuuluvat perusturvajohtaja, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, 

neuvolan terveydenhoitajat, päivähoidonohjaaja sekä edustajat päiväkodista, 

ryhmiksestä ja perhepäivähoidossa. Alussa työryhmässä oli mukana myös kier-

tävä erityislastentarhanopettaja (kelto) Mikkelistä. 

 

Työryhmän tavoitteena on yhteistyön kehittäminen sosiaalityön, neuvolan ja 

päivähoidon välillä. Tavoitteena on myös, että työntekijöillä on valmius puheeksi 
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ottoon ja varhaiseen puuttumiseen siinä vaiheessa, kun työntekijällä on huoli 

lapsesta, mutta asiat eivät ole vielä kehittyneet hankaliksi. Lapsen ja perheen 

tilannetta arvioitaessa työntekijä käyttää apunaan ns. huolen portaat –

asteikkoa. Sen avulla voidaan miettiä mihin toimenpiteisiin työntekijän tulisi 

ryhtyä lasta auttaakseen.  

 

Hoitopolkutyöryhmä on työstänyt päivähoidon työvälineeksi hoitopolku-kaavion 

(liite 2). 

 

Huolen portaat: 

 
EI HUOLTA LAP-
SESTA 

PIENI  
HUOLI 

HARMAA VYÖHYKE SUURI  
HUOLI 

LAPSI  
VÄLITTÖMÄSSÄ 
VAARASSA 

1 2 3 4 5 
 
Ei huolta lainkaan. 

 
Pieni huoli käynyt mie-
lessä, mutta luottamus 
omiin mahdollisuuksiin 
vielä hyvä. 
 

 
Huoli on lisääntynyt. 
Oma kyky selvitä tilan-
teesta on epävarma. 
Erityisten järjestelyjen 
ja keskustelujen kaut-
ta ei ole saatu muu-
tosta tilanteeseen. 
Työntekijä keskuste-
lee perheen kanssa 
konkreettisesti esiintu-
levista ongelmista. 
 

 
Työntekijällä ei keinoa 
yksin selviytyä tilan-
teesta. Moniammatilli-
nen yhteistyö ei ole 
käynnistynyt tai ole ol-
lut mahdollista. Mo-
niammatillinen yhteis-
työ ei ole tuonut toivot-
tua muutosta asioihin. 

 
Muutos lapsen tilan-
teeseen saatava heti ja 
välittömästi puututtava 
asioihin. 
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7 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VA-

SU) 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) laaditaan jokaiselle päivähoi-
dossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteu-
tumista arvioidaan säännöllisesti.  
 
Yksittäisen lapsen varhaiskasvatus perustuu henkilöstön ja vanhempien yhdessä 
hoitosuhteen alussa laatimaan lapsen varhaiskasva-tussuunnitelmaan, jonka ta-
voitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottami-
nen toiminnan järjestämisessä. Suunnitelman perusteella koko henkilöstö voi 
toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. Henkilöstön 
tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä systemaattisesti ja tietoisesti sekä 
ottaa havainnointitieto huomioon toiminnan suunnittelussa ja yhdessä vanhem-
pien kanssa tehtävissä lapsikohtaisissa varhaiskasvatus-suunnitelmissa. 
 
Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja 
tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksi-
lölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa vanhempien kanssa kiinnite-
tään erityistä huomiota lapsen kehitystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. Lapsen 
hyvinvointiin liittyvät huolen aiheet ja ongelmat tuodaan esille mahdollisimman 
konkreettisina ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien kanssa. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa yhteistyön toimin-
tatavoista. Lapsi voi myös itse osallistua varhaiskasva-tussuunnitelman laatimi-
seen ja arviointiin vanhempien ja henkilöstön yhdessä sopimalla tavalla. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutu-mista seurataan ja arvioidaan säännölli-
sesti sekä henkilöstön kesken että vanhempien kanssa. 
 
Henkilöstön tulee huolehtia siitä, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja 
lapsen esiopetuksen suunnitelma muodostavat toimivan kokonaisuuden. 
 
Kaikille Hirvensalmen päivähoidossa oleville lapsille laaditaan henkilökoh-tainen 

varhaiskasvatussuunnitelma.  

 

Lapsen vasun laatiminen on päivähoidon ja vanhempien välistä kasvatuskump-

panuutta. Lapsen vasun laatiminen alkaa päivähoitopaikkaan tutustumisen eli ns. 

pehmeän laskun aikana. Ensimmäisellä kerralla, jolloin vanhemmat tutustuvat 

lapsensa hoitopaikkaan, täytetään Lapsen päivähoitosuunnitelmalomake. Samalla 

käyntikerralla vanhemmat saavat kotona täytettäväkseen Lapsemme –

lomakkeen, jossa he kuvailevat omaa lastaan. Vanhemmat palauttavat lomakkeen 
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hoitopaikkaan, kun tulevat yhdessä lapsensa kanssa tutustumaan hoitopaikkaan. 

Samalla Lapsemme -lomake käydään yhdessä läpi, jolloin päivähoidon henkilöstö 

saa tärkeää tietoa lapsesta 

 

Kun lapsen päivähoito on alkanut, sovitaan lapsen vanhempien kanssa aika lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten. Suunnitelmaa tekemässä ovat 

lapsen vanhemmat sekä vasuvastaava. Joka ikäkaudelle on oma lomakkeisto.  

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa. 

Lapsen vasu käydään läpi syksyllä, jolloin sovitaan lapsen henkilökohtaiset kas-

vun ja kehityksen tavoitteet tulevalle toimintakaudelle ja keväällä käydään läpi, 

missä vaiheessa lapsi omassa kasvussaan on. 

 

 

    

 

5-v. tyttö 
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8 ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

8.1 Lapsen tuen tarve ja sen arviointi 

 
Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhem-
pien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin 
todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, tai-
dollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aiko-
ja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat 
tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään. 
 
Vanhempien kanssa keskustellaan aina esille tulleista huolen aiheista ja mieti-

tään yhdessä, ovatko ne normaaliin kehitykseen kuuluvaa vai tarvitsevatko ne 

erityistä tukea.  

 

Päivähoidon normaaliin arkeen sisältyy erilaisia kehitystä tukevia käytäntöjä, 

esim. lapsen kehitystaso huomioidaan päivittäisissä toiminnoissa, lapsen päivä-

järjestystä selkiytetään kuvien avulla ja toimitaan pienryhmissä. Käytännöt 

suunnitellaan kaikkia lapsia palveleviksi.  

 

Jos päivähoidon arjessa toteutettavat kehitystä tukevat käytännöt eivät riitä 

lapsen kehityksen turvaamiseksi, kasvattajat keskustelevat vanhempien kanssa, 

miten lapsen kehitystä voidaan vielä enemmän tukea ja tarvitaanko yhteistyö-

hön asiantuntijoiden apua.   

 
Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmu-

kaisen asiantuntijan lausunto. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tar-

peen kasautumista ja pitkittymistä.  

 

 

8.2 Erityistuen toteuttaminen 
 

Varhaiskasvatuksen periaatteena on, että kaikilla lapsilla on oikeus tulla hyväk-

sytyksi ja erityiskasvatus toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten var-

haiskasvatuspalveluiden yhteydessä. 
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Erityisen tuen tarpeeseen puututaan jo heti arjessa. Varhaiskasvatuksen kasva-

tukselliset tukitoimet ovat niitä keinoja, joilla ympäristöä ja toimintaa muoka-

taan lasten tarpeita vastaaviksi. Näitä keinoja ovat: 

- kasvatuskumppanuuden vahvistaminen  

- pienryhmätoiminta ja toiminnan suunnittelu lapsen kehitystason 

mukaan eli mukauttaminen 

- kuntoutuksellisten elementtien käyttö: struktuurin eli järjestyk-

sen luominen päivähoitoympäristöön, minkä tehtävänä on auttaa 

lasta ennakoimaan ja oppimaan tapahtumien kulkua ja selviyty-

mään arjen tilanteista  

- opetus-, leikki- ja kuntoutusmateriaalien sekä apuvälineiden tar-

koituksenmukainen käyttö mm. oikeiden pelien ja välineiden va-

linta tilanteiden mukaan 
 

Muita tukitoimenpiteitä ovat mm: 
 

- ryhmäkoon alentaminen  

- avustajien käyttö 

- kuntoutus- ja toimintasuunnitelman laatiminen 

 

Kasvattajat voivat omalla tietotaidollaan ja pedagogisilla ratkaisuillaan tehdä 

paljon lapsen hyväksi. Ajan, tilan ja sosiaalisen ympäristön strukturointi auttaa 

monia lapsia ennakoimaan tulevaa, rauhoittumaan ja toimimaan arjessa parem-

min. Lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja yksilöllinen ohjaaminen ja opettaminen 

esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa auttavat lasta selviytymään hänelle vaikeis-

sa tilanteissa. Luottamuksellinen ja hyvään vuorovaikutussuhteeseen perustuva, 

tavoitteellinen, yhteisiä sopimuksia noudattava ja pedagogisesti mietitty var-

haiskasvatus on merkittävin osa lapsen jokapäiväistä kuntoutusta. Lapsella voi 

olla vaikeuksia keskittyä satuhetkeen suuressa ryhmässä. Silloin lapsi voi siirtyä 

aikuisen kanssa toiseen huoneeseen omalle satuhetkelleen. Kun henkilökunta 

vahvistaa kasvatuskumppanuutta, mukauttaa toimintaansa pedagogisesti ja toi-

mii lapsen kanssa yhdessä vanhempien ja terapeuttien kanssa sovitulla tavalla, 

on lapsen tuen tarve otettu erittäin hyvin huomioon.  

 

Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tulee lakisääteisesti (Laki lasten 

päivähoidosta §7a) laatia kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus- ja toimintasuunni-

telmassa määritellään se, miten asiantuntija-arviossa esitetyt suositukset ja 

tukitoimet liitetään tuettuun varhaiskasvatukseen. Suunnitelmassa huomioidaan 

tuen järjestämisen edellyttämät muutokset lapsen ympäristössä, käytettävät 

menetelmät, välineet ja tarvittavat tukipalvelut sekä asiantuntijat. Suunnitel-

man laativat yhdessä lapsen vanhemmat, kasvatushenkilöstö, koulun erityisopet-

taja sekä muut lapsen kanssa työskentelevät tahot. Suunnitelmaa päivitetään 

säännöllisesti.  
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Hirvensalmella tuki järjestetään pääsääntöisesti varhaiskasvatus-palvelujen yh-

teydessä ja siinä hoitopaikassa missä lapsi on. Lapsi toimii ryhmän jäsenenä 

muiden lasten kanssa ja hänen tuen tarpeensa huomioidaan tässä ryhmässä. 

 

 

 

 

 
6-v. poika 
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9 ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET 

VARHAISKASVATUKSESSA 

 
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitetaan tässä sekä saamelaisia, 
romaneja ja viittomakielisiä sekä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kulttuurivä-
hemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. 
Varhaiskasvatus järjestetään tavallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä 
siten, että lapsi kuuluu lapsiryhmään ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä 
tuetaan. 
 
Varhaiskasvatuksessa lapsen omaan kulttuuriin, elämäntapoihin ja historiaan pe-
rehdytään, niitä arvostetaan ja ne näkyvät varhais-kasvatuksen arkipäivässä. 
Yhteistyössä vanhempien ja eri kulttuuri-yhteisöjen kanssa edistetään lapsen 
kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa 
kulttuuritaustaansa varhais-kasvatuksessa. Näin tuetaan lasten oman identitee-
tin vahvistumista. 
 

Hirvensalmella eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrä on tällä hetkellä 

pieni. Jos varhaiskasvatuksen piiriin tulee eri kieli- ja kulttuuritaustan omaava 

lapsi, hänen kielensä ja kulttuurinsa tukemisesta sovitaan yhdessä vanhempien 

kanssa. Vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tarvittaessa 

tulkkipalveluita mahdollisuuksien mukaan. Samalla käydään läpi toimintatavat, 

joilla tuetaan perheen omaa kulttuuria ja kuinka lasta tutustutetaan suomalai-

seen kulttuuriin.  

 

 

    
 

 
     5-v. poika 

   

 
 
 
 
 
 
 
”Kasvatuksen tehtävänä 
on saada jokaisella lapsella 
oleva nuppu puhkeamaan 
kukkaan ja kukoistamaan.” 
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LAPSEN 5-VUOTISSEURANTALOMAKE 

 

Hirvensalmen kunnassa halutaan lisätä ja kehittää yhteistyötä kodin, 

päivähoidon, seurakunnan päiväkerhotoiminnan, koulun ja neuvolan 

kesken. Olemme yhteistyössä suunnitelleet oheisen kyselylomakkeen, 

jota käytetään lapsen 5-vuotistarkastuksessa neuvolassa. 

 

Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä perheiden kanssa 

lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja seuraamiseksi. 

Lomakkeeseen kootaan tietoa lapsen selviytymisestä 

päivittäistoiminnoista, motoriikasta, kielellisistä ja tiedollisista 

valmiuksista sekä siitä, miten lapsi toimii ryhmän jäsenenä.  

Lomake toimii yhteistyön välineenä kaikkien osapuolien kesken. 

 

Lomake täytetään kotona, jonka jälkeen se käydään läpi hoitopaikassa 

yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat vievät lomakkeen neuvolaan 

5-vuotistarkastuksen keskustelun pohjaksi. Keskustelun pohjalta 

neuvola kirjaa lomakkeeseen palautteen hoitopaikalle lapsen 

yksilöllisen hoidon järjestämiseksi. Palautetta ei anneta ilman 

vanhempien suostumusta. Joko terveydenhoitaja tai vanhemmat 

palauttavat lomakkeen päivähoitoon. 

 

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti vanhempien, lapsen hoitopaikan, 

koulun ja neuvolan kesken. 

 

Tätä lomaketta käytetään tiedonsiirtopalaverin pohjana lapsen 

siirtyessä esiopetukseen. 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Päivähoito, Seurakunnan päiväkerhotoiminta, Koulu ja Neuvola 

 

 

Pvm _____________________ 
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HIRVENSALMEN KUNTA   Lapsen 5-vuotisseuranta 

 Vanhempia, päivähoitoa, 

päiväkerhoa, koulua ja neuvolaa 

varten 

 

 

Lapsen nimi:_________________________________  Syntymäaika:_______________________ 

Hoitopaikka ja puhelinnumero: ____________________________________________________ 

Aloittanut hoitopaikassa: _________________________________________________________ 

 

LAPSEN PÄIVITTÄISTOIMINNAT 
1. Syöminen  

    osaa        kehittymässä  tarvitsee tukea 

 selviytyy ruokailusta itse                                                      

 käyttää ruokailuvälineitä                         

 syö monipuolisesti                                                   

   

Tarkenna, jos kehittymässä tai tarvitsee tukea:  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Pukeutuminen 

  osaa        kehittymässä tarvitsee tukea 

 pukee ja riisuu itse                                      

 

Kuvaile, miten itsenäisesti lapsi pukeutuu: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

3. Siisteys 

   osaa         kehittymässä tarvitsee tukea 

 selviytyy WC-käynneistä itse                                     

 pesee kätensä itsenäisesti                                     

 

Tarkenna, jos kehittymässä tai tarvitsee tukea:  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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4. Lepo ja unentarve 

  omassa sängyssä                   vanhempien välissä 

 Missä lapsi nukkuu?                                           

 

Miten lapsi nukahtaa, heräileekö hän öisin? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Onko hänellä pelkoja? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Kuinka monta tuntia lapsi nukkuu yössä? Mistä mihin (klo aika)? ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nukkuuko lapsi päiväunet? __________________________________________________________ 

 

Muuta: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

LAPSEN MOTORIIKKA 

 

Karkeamotoriikka  
 

  Lapsi kävelee portaita vuoroaskelin    Lapsi ei kävele portaita vuoroaskelin 

  Tasapainottelutehtävät sujuvat helposti   Tasapainottelu hankalaa 

  Kävely, juoksu sujuvaa    Liikkuminen yleisesti kömpelöä 

  Lapsi liikkuu rohkeasti     Lapsi on arka liikkumaan 

  Lapsi osaa luistella jonkin verran    Lapsi osaa hiihtää tasaisessa maastossa 

  Lapsi on tottunut veteen    Lapsi pelkää vettä 

  Lapsi ei osaa varoa     Lapsi on tapaturma-altis 

  Lapsi saa pallon kiinni 

 

Liikkuuko lapsi mielellään? __________________________________________________________ 

 

Eksyykö lapsi helposti? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Hienomotoriikka 

   osaa        tarvitsee tukea 

kynäote                                      

  oikea             vasen  vaihtaa kättä 

kätisyys                                      

 

 
  Lapsi on kiinnostunut kynänkäytöstä   Lapsi ei ole kiinnostunut kynänkäytöstä 

  Saksien käyttö on sujuvaa    Saksien käyttö on kömpelöä 

  Lapsi piirtää selkeitä, tunnistettavia hahmoja   Piirrokset epäselviä ja sekavia 

 

 

HAHMOTTAMINEN 

 

  Lapsi on kiinnostunut/osaa tehdä palapelejä   Lapsi on innokas rakentelija (legot, palikat) 

  Lapsi hahmottaa määriä paljon/vähän   Lapsi nimeää ruumiin osia 
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OMA KUVA 
 -  lapsi voi piirtää tähän kuvan itsestään
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LAPSEN KIELELLISET JA TIEDOLLISET VALMIUDET 

 

       osaa        kehittymässä tarvitsee tukea 

 lapsi pystyy nimeämään   

nopeasti tuttuja sanoja ja asioita                                     

 ymmärtää tavallista puhetta                                     

 puhe on ymmärrettävää                                     

 käyttää kokonaisia  

lauseita puhuessaan                                     

 käyttää aikamuotoja ja ajallisia 

käsitteitä puheessaan  

(eilen – tänään)                                      

 hallitsee kielen vaikeimmat 

äänteet (R,S,K,Ä,Ö,L)                                     

 osaa luokitella ja ryhmitellä  

asioita isompiin ja pienempiin 

kokonaisuuksiin                                      

 ymmärtää lukukäsitteet (1-5)                                     

 tuntee ja osaa nimetä värit 

(pun, sin, kelt, vih, musta, valk)                                     

 omien tunteiden ilmaisu sanoin                                     

 

   kyllä               ei 

Luetaanko satuja kotona?                                      

Ymmärtääkö lapsi sadun?                                      

Lapsi muistaa ja pystyy kertomaan  

päivän kulusta                               

Lapsi muistaa annetun ohjeen                              

Lapsi on kiinnostunut ja  

pelaa muistipelejä                               

Lapsella on vilkas mielikuvitus                              

 

Mikä lastasi kiinnostaa:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

LAPSI RYHMÄN JÄSENENÄ  
 osaa        kehittymässä tarvitsee tukea 

 ilmaisee tunteitaan sanoilla                                     

 odottaa vuoroaan                                       

 ymmärtää sääntöjä ja 



 

 

67 

pyrkii noudattamaan niitä                                     

 ottaa toiset lapset huomioon                                     

 osaa ratkaista ongelmatilanteen                                     

 leikkii keskittyneesti                                     

 keskittyy ryhmässä lukemisen 

kuunteluun                                      

 

 

 osaa        kehittymässä tarvitsee tukea 

 kestää pettymyksiä                                     

 rohkeus tilanteisiin                                     

 osaa leikkiä                                     

 suunnittelee itse leikkiä                                    

 osaa toimia itsenäisesti                                    

 

Mitä lapsi leikkii mielellään? ___________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Minun lapseni osaa: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Paikka ja päivämäärä____________________________________________________________ 

 

Lomakkeen täytti  

______________________________________________ 

Annan luvan tietojen siirtämiseen    

Vanhemman/vanhempien allekirjoitus ja nimenselvennys:  

______________________________________________ 

______________________________________________
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NEUVOLAN YHTEENVETO PÄIVÄHOIDOLLE: 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä: ____________________________________________________________ 

Terveydenhoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Lastenneuvola ja päivähoito saavat käyttää tässä kuvauksessa olevia tietoja lastani koskevissa 

yhteistyökysymyksissä. 

 

 

 

Päivämäärä: ____________________________________________________________________ 

 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:  

 

________________________________________________________________________________ 
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LIITE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PÄIVÄHOIDON HUOLENPOLKU 

 

 
 

 

                           
              

                                            
         
     

                           

                         

             

                                 
              

                         

HUOLI LAPSESTA 

KESKUSTELU 

TYÖYHTEISÖSSÄ  

SEKÄ VANHEMPIEN 

KANSSA MITEN 

TOIMITAAN        

ARJESSA                                   

HUOLI 

HÄVIÄÄ 

PERHE OHJATAAN 

MUIDEN 

PALVELUIDEN 

PIIRIIN 

MONIAMMATIL- 

LINEN YHTEISTYÖ 

VANHEMPIEN 

LUVALLA                                                           

SOVITAAN 

TOIMINTA- 

KÄYTÄNNÖT         
 

HUOLI  

HÄVIÄÄ 
SEURANTA 

EI YHTEISTÄ 

NÄKEMYSTÄ 

LASTENSUOJELUN 

TOIMENPITEET 

JATKOTOI-

MENPITEET 

ERILAISET 

TERAPIAT 

PSYKOLOGIN 

PALVELUT 

YHTEYS LASTENSUOJELUUN: 

HUOLI LAPSESTA, JOKA EI 

OLE RATKAISTAVISSA PÄIVÄ-

HOIDON KEINOIN 

LASTENSUOJELUILMOITUS 

SEURATAAN 

TILANTEEN 

KEHITTYMISTÄ 


