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Kokonaisvaltainen varhaiskasvatus

Tervetuloa tutustumaan Siilinjärven kunnan valloittavaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus muodostuu 
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta, jossa painottuu pedagogiikka. Pedagogiikalla tarkoitetaan 
kasvatushenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoitus on edistää 
lapsen hyvinvointia ja oppimista.

❖ Kasvatukseen sisältyy arvojen, tapojen ja normien siirtämistä sekä esimerkiksi taitoa oppia havaitsemaan 
oman toiminnan vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. 

❖ Opetuksen tavoitteena on edistää oppimista ja siinä huomioidaan lapsen kehittyvät taidot, mielenkiinnon 
kohteet ja vahvuudet sekä yksilölliset tarpeet. 

❖ Hoito on fyysisistä tarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Lapsi saa kokea yhteyden 
muihin ihmisiin sekä tuntea itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi.

❖ Päivittäiset rutiinit kuten ruokailu, pukeminen ja riisuminen sekä lepo ovat keskeinen osa lapsen 
varhaiskasvatuspäivää ja ne ovat aina myös opetus- ja kasvatustilanteita, joissa harjoitellaan esimerkiksi 
omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.



Varhaiskasvatuksen tavoitteet
• Tukea lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia

• Edistää oppimisen valmiuksia sekä halua oppia

• Tarjota monipuolista, suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, jossa lapsi voi iloita oppimisestaan

• Luoda oppimista edistävä ympäristö, joka houkuttelee leikkimään, tutkimaan ja kokeilemaan

• Kohdata lapsi sensitiivisesti ja kunnioittavasti sekä turvata mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet

• Tarjota lapselle yhdenvertainen mahdollisuus varhaiskasvatukseen sekä edistää sukupuolten välistä tasa-
arvoa

• Opettaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa itseään sekä muita

• Tunnistaa lapsen tuen tarve sekä järjestää tarkoituksenmukainen tuki ja palvelut

• Kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään 
toimintaan

• Tarjota lapselle mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin

• Toimia yhteistyössä huoltajien kanssa ja tukea huoltajia heidän kasvatustyössään



Toimintaamme ohjaavat arvot

Arvomme pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin

❖ Lapsen etu: 
mikä on lapselle parhaaksi

❖ Lapsella on oikeus voida hyvin ja 
saada osakseen huolenpitoa ja suojelua

❖ Lapsella on kokemus siitä, että hänet ja 
hänen mielipiteensä otetaan huomioon  

❖ Lasta kohdellaan tasa-arvoisesti ja 
hän tulee hyväksytyksi omana itsenään 



Siilinjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Perustuu varhaiskasvatuslakiin sekä valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin

Velvoittava asiakirja, jota meidän tulee arvioida ja kehittää säännöllisesti

Ohjaa päivittäistä työtämme ja on työväline kasvatushenkilöstömme osaamisen päivittämiseen

Laadittu osallisuuden periaatteella: huoltajien ja henkilöstön näkemykset huomioitu

❖ Ensisijalla lapsen hyvinvointi

❖ Huoltajien osallisuus, vuoropuhelu ja luottamuksellisuus sekä säännöllinen yhteistyö

❖ Yhteisöllisyys, yhdessä toimimisen kulttuuri

❖ Paikallisuus ja kotiseutu

❖ Lapsuuden ainutkertaisuus



Kasvatusyhteistyö ja huoltajien osallisuus

Meidän varhaiskasvattajien ja kodin välisen yhteistyön tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lapsen 
hyvinvoinnin edistämiseen. Kasvatusyhteistyö on prosessi jota pidämme suuressa arvossa ja joka alkaa 
tutustumisesta ja syventyy huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhteistoiminnan myötä. Jaetussa 
kasvatustehtävässä yhdistyvät huoltajan oman lapsen tuntemus sekä henkilökuntamme asiantuntijuus. 
Tehtävänämme on luoda luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutussuhde, jossa huoltajien aloitteita, 
näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Vahvistamme huoltajien osallisuutta tarjoamalla mahdollisuuden 
osallistua toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Arjessa:

• Kuulemme ja huomioimme vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan

• Keskustelemme päivittäin, vanhempainilloissa, vasu-keskusteluissa

• Järjestämme tapahtumia: vanhempainillat, juhlat, toiminnalliset tapahtumat

• Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua: kyselyt, äänestys, vierailut



Lapsen VASU eli henkilökohtainen 
varhaiskasvatussuunnitelma

Ennen aloitusta:

Tutustumiskäynnit kotona 

ja varhaiskasvatuspaikassa 

lapsen ja huoltajien 

toiveiden ja tarpeiden 

mukaan

Lapsi aloittaa 

varhaiskasvatuspaikassa -> 

Noin 2 kuukauden 

kuluttua VASU-keskustelu

”Vanhempainvartti”, jossa 

suunnitelma päivitetään ja 

tavoitteet arvioidaan 

(yleensä keväisin) 

• Laadimme jokaiselle lapselle henkilökohtainen VASU:n
• Tavoitteenamme on tukea lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista
• VASU:un kirjataan henkilöstön sekä vanhempien havaintoja lapsesta
• Huomioimme suunnitelmassa myös lapsen ajatukset, toiveet ja mielipiteet
• Kirjaamme suunnitelmat sähköisesti  Muksunettiin, jonne myös huoltajien tulee kirjautua
• Perhepäivähoidossa laadimme suunnitelman paperikaavakkeelle
• Päivitämme tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa 

https://www.edwise.se/NewLoginPage.aspx?UICulture=fi-FI


Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppiminen

• Opettelemme hankkimaan sekä jäsentämään 
tietoa ja luomaan uutta

• Iloitsemme, oivallamme ja opimme yhdessä!

• Kannustamme lasta luovaan ja kriittiseen 
ajatteluun, keskustelemme ja pohdimme 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• Vahvistamme hyvinvointiin ja turvallisuuteen 
liittyviä taitoja: opettelemme pukeutumaan sään 
mukaan, ruokailemaan monipuolisesti sekä 
lepäämään riittävästi

• Korostamme kestävän elämäntavan merkitystä: 
kierrätämme ja liikumme luontoa kunnioittaen

Kokonaisuus johon kuuluvat tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto sekä 
kyky hyödyntää niitä erilaisissa tilanteissa. Laaja-alaisen osaamisen 
kehittyminen edistää lapsen yksilöllistä kasvua yksilönä ja yhteisönsä 
jäsenenä.



Monilukutaito ja viestintä-teknologian osaaminen

• Harjoittelemme tulkitsemaan ja tuottamaan 
erilaisia viestejä: puhe, kuvat, videot, tekstit

Osallistuminen ja vaikuttaminen

• Tuemme lapsen itseluottamusta sekä uskoa 
omiin kykyihin ja kannustamme osallistumaan, 
jolloin lapselle syntyy luottamus omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Tuemme lapsen vuorovaikutustaitojen kehitystä, 
esimerkiksi opettelemme keinoja ristiriitojen 
ratkaisuun

• Opimme ilmaisemaan itseämme

• Harjoittelemme kykyä kuunnella ja ymmärtää 
muita

• Opettelemme taitoa tarkastella omia 
arvojamme ja asenteitamme



Oppimisen alueet

Ovat toimintamme keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Jokaisella                                                      
lapsella on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen                                     
alueista. Yhdistelemme ja sovellamme oppimisen alueita lasten                                      
kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen mukaisesti. 

Kielten rikas maailma

• Tuemme kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä

• Keskustelemme, nimeämme, luemme ja kerromme satuja, loruttelemme ja laulamme

Ilmaisun monet muodot

• Soitamme, laulamme, tanssimme, piirrämme ja muovailemme

• Tavoitteenamme on että lapsi oppii nauttimaan omasta ilmaisustaan



Minä ja meidän yhteisömme

• Kunnioitamme jokaisen perheen omaa toimintakulttuuria ja arvoja

• Tutustumme toisenlaisiin tapoihin ajatella ja toimia

• Pohdimme valintojemme merkitystä ja harjoittelemme tunnetaitoja

• Mediakasvatuksessa harjoittelemme vastuullista sekä turvallista median käyttöä ja hyödynnämme 
sitä oppimisessa

Kasvan, liikun ja kehityn

• Tarjoamme lapselle monipuolisia mahdollisuuksia liikkua sisällä, ulkona sekä lähiympäristössä

• Harjoittelemme hyviä ruokailutapoja sekä tutustumme uusiin makuihin

• Ohjaamme terveelliseen ja turvalliseen elämäntapaan: omasta hygieniasta huolehtiminen, 
liikennekasvatus

Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Matemaattinen ajattelu: laskemme, luokittelemme, sarjoitamme, rakentelemme, harjoittelemme 
ongelmanratkaisua

• Liikumme luonnossa ja havainnoimme vuodenaikojen vaihtumista

• Kannustamme lapsia tutkimaan ja kokeilemaan

• Rohkaisemme lapsia esittämään kysymyksiä ja etsimme yhdessä vastauksia



Leikki on lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähde

Leikkiessään lapsi oppii:

• sosiaalisia taitoja

• tunteiden säätelyä

• pettymysten sietoa

• ongelmanratkaisua

• motorisia taitoja

• kielellisiä taitoja

• joustavuutta

• suunnitelmallisuutta

• havainnointia

• luovuuden ja mielikuvituksen 
käyttöä

Aikuisen rooli leikissä:

❖ Kehitämme leikkiä ja leikkiympäristöjä

❖ Annamme lapsille mahdollisuuden kokea 
yhdessä aikuisten kanssa tekemisen ja 
leikin iloa

❖ Kannustamme kekseliäisyyteen, 
mielikuvituksen käyttöön, omaan 
ilmaisuun ja luovuuteen

❖ Leikillä on lupa näkyä ja kuulua!

❖ Annamme leikille tilaa, aikaa ja rauhaa

❖ Tuemme lasten ystävyyssuhteiden 
syntymistä ja niiden vaalimista



Lapsen osallisuus

Toimintakulttuurimme edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja kehitämme sitä tukevia 

toimintatapoja. Lapsi saa kokemuksen siitä, että hänen aloitteitaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään 

arvostetaan. Kohtaamme lapsen sensitiivisesti ja luomme myönteisen kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi 

tulemisesta. Otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

Arjessa:

• Me aikuiset olemme läsnä ja lasten saatavilla, keskustelemme ja pohdimme yhdessä

• Huomioimme lasten mielipiteet ja toiveet toiminnan suunnittelussa

• Lapsi saa tehdä valintoja ikänsä ja kehitystasonsa mukaan

• Yhteisistä asioista voimme esimerkiksi äänestää, jolloin kaikilla on mahdollisuus osallistua                     
ja vaikuttaa päätöksentekoon



Esiopetus on osa varhaiskasvatusta

❖ 1.8.2015 esiopetuksesta tuli velvoittavaa
Kuusivuotiailla, seuraavana syksynä peruskoulunsa
aloittavilla lapsilla on velvollisuus osallistua                                                                             
maksuttomaan esiopetukseen

❖ Esiopetuksessa lapsi saa kokea omanikäisen lapsiryhmän 
merkityksen oppimisessa

❖ Lapsi kokee oppimisen iloa ja harjoittelee kohtaamaan uusia 
haasteita rohkeasti ja luovasti

❖ Esiopetuksen ydin on leikki ja sen avulla oppiminen on 
keskeistä

❖ Tavoitteena on edistää lapsen 
persoonallisuuden kehittymistä, herättää 
ja ylläpitää uteliaisuutta ympärillä oleviin 
asioihin sekä motivoida oppimiseen

❖ Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus 
muodostavat lapsen kannalta 
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden

❖ Huoltajat vastaavat yhdessä esiopetuksen 
henkilöstön kanssa lapsen säännöllisestä 
osallistumisesta esiopetukseen

❖ Esiopetuksen onnistumisen edellytys on 
yhteistyö huoltajien kanssa



Reseptimme lapsen hyvään päivään:

❖ Turvallisuus: sylittelemme ja lohdutamme, annamme hellyyttä, huomiota ja läheisyyttä

❖ Myönteinen kohtaaminen: lapsi saa osakseen lämmintä vuorovaikutusta ja tulee kuulluksi

❖ Leikki: vaalimme kaverisuhteita sekä tarjoamme monipuolisia materiaaleja ja välineitä. 
Huolehdimme että leikillä on aikaa ja rauhaa, jokaiseen päiväämme kuuluu sekä vapaata 
että ohjattua leikkiä.

❖ Lapsen osallisuus: Tarjoamme mieluista tekemistä jossa huomioimme lapsen mielenkiinnon 
kohteet ja toiveet. Hän saa tehdä valintoja kehitystasonsa mukaisesti ja otamme lapsen 
mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä annamme mahdollisuuden vaikuttaa 
itseä koskeviin asioihin. Lisäksi otamme lapset yksilöllisesti huomioon.
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https://www.siilinjarvi.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/yhteystiedot/
https://www.siilinjarvi.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatussuunnitelma/
https://www.siilinjarvi.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/lomakkeet/


Tämä tuote on osa sosionomi (YAMK) tutkintooni liittyvää 
kehittämistyötä, ja se on laadittu yhteistyössä Siilinjärven 

kunnan varhaiskasvatustyöryhmän kanssa. Oppaan on 
kuvittanut Silja Ruokokoski ja työn ohjaajana toimi lehtori 

Anne-Leena Juntunen. Lämmin kiitos kaikille 
kehittämistyössä mukana olleille!

Karoliina Pöksyläinen
karoliina.poksylainen@siilinjarvi.fi


