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JOHDANTO
Haminan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 2017 perustuu varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirjaan. Se velvoittaa päiväkotien, perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatustoiminnan ja yksityisten päiväkotien henkilöstöä sekä kaupungin varhaiskasvatuksen päätöksentekoa ja järjestämistä.
Vasua työstämään perustettiin moniammatillinen työryhmä, joka kokoontui säännöllisesti. Koko
henkilöstö on osallistunut tekemällä aktiivisesti vasutehtäviä. Huoltajille tehtiin asiakaskysely, johon pyydettiin myös lasten mielipiteitä. Yhteistyökumppanien kanssa järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia ja heille tehtiin kysely yhteistyöstä.
Uudistunut valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018- asiakirja julkaistiin joulukuussa 2018, jonka pohjalta Haminan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin keväällä 2019. Päivityksen teki moniammatillinen työryhmä. Henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentointiin päivitysvaiheessa.
Vasun teksti koostuu osittain valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöstä
sekä paikallisista näkökohdista, ominaispiirteistä ja toimintatavoista, joita koko henkilöstö on työstänyt.
Vasu on opetussuunnitelma sekä laadun ohjausväline. Suunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa sekä toimintakulttuurin kehittämistä. Vasu tarkistetaan vuosittain ja parannetaan
sen laatua ja toimivuutta. Toiminnan tarpeet ja kehittämistyön tulokset ohjaavat arviointia.
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Haminan varhaiskasvatussuunnitelman viitekehys

VALTAKUNNALLISET
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET

LAPSEN OSALLISUUS
HUOLTAJIEN
OSALLISUUS

KEHITTYVÄ TOIMINTAKULTTUURI;
TOIMIVA TYÖYHTEISÖ,
JOHTAMINEN
KASVATTAJAT

HAMINAN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
LAPSEN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEDAGOGIIKKA;
LASTEN TARPEET JA
MIELENKIINNON KOHTEET, LAAJA-ALAINEN
OSAAMINEN SEKÄ
DOKUMENTOINTI

ARVIOINTI JA
KEHITTÄMINEN

YKSIKÖN
VUOSISUUNNITELMA

HYVINVOIVA
PIENI
HAMINALAINEN

1 VARHAISKASVATUSTOIMINTA

1.1 Toimintaa ohjaavat periaatteet
Tavoitteet
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia, jolloin lapsella on parhaat mahdollisuudet kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja elinikäiselle
oppimiselle. Tavoitteena on, että lapsi tuntee olevansa tärkeä ja hänen tarpeisiinsa vastataan. Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii ottamaan toiset huomioon ja osaa toimia ryhmän jäsenenä. Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittyminen lisäävät lapsen itseluottamusta ja luottamusta myös toisiin
lapsiin ja aikuisiin. Erilaisten tietojen ja taitojen oppiminen sekä kyky ottaa vastuuta kasvattavat
kohti hyvää aikuisuutta.
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Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasaarvon toteuttamista;
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;
4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet
lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa
yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;
7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;
8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;
9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa
tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.
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Arvot
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisten perusteiden arvoperusta

Haminan varhaiskasvatuksen arvot perustuvat kaupunkistrategiaan
ASUKAS- JA YRITYSLÄHTÖISYYS

Toimimme lapsi- ja perhelähtöisesti, arvostamme lapsuuden ainutkertaisuutta
Rakennamme pohjaa luottamukselle keskustellen ja yhdessä tehden
Luomme mahdollisuuksia lasten ja perheiden osallisuuteen ja verkostoitumiseen
Olemme läsnä olevia, välittäviä, lasta kuuntelevia ja huomioivia aikuisia sekä luomme
kiireettömän ilmapiirin
Vastaamme lapsen tarpeisiin, annamme läheisyyttä ja hoivaa sekä elämyksiä ja iloa lapsen arkeen
Kunnioitamme yksilöllisyyttä, hyväksymme erilaisuuden, annamme tilaa vahvuuksille
Toimimme avoimesti, tasa-arvoisesti ja toiset huomioiden
Ymmärrämme leikin merkityksen ja luomme leikille puitteet
Toimimme palveluhenkisesti, tiedotamme monipuolisesti eri kanavien kautta
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TULEVAISUUSLÄHTÖISYYS

Pidämme osaamisemme ajan tasalla, haluamme ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoamme
Rakennamme positiivista ja nykyaikaista varhaiskasvatusta
Sitoudumme työhön, keskitymme työaikana työasioihin, pidämme huolta jaksamisestamme
Ennakoimme tulevaa, arvioimme ja kehitämme toimintaamme
Haluamme verkostoitua ja toimia moniammatillisesti
Sitoudumme yhteisiin ohjeisiin ja sääntöihin
Ennakoimme toimintaympäristön turvallisuutta ja ehkäisemme vaaratilanteita
Noudatamme ja opetamme kestävän elämäntavan periaatteita

ROHKEUS

Huolehdimme lapsen edun esiin tuomisesta Haminassa
Puhumme lapsen puolesta ja suojelemme häntä aikuisten maailmassa
Olemme avoimia ja rehellisiä, puutumme epäkohtiin varhaisessa vaiheessa ja ratkaisulähtöisesti
Kokeilemme uusia toimintatapoja ennakkoluulottomasti
Ilmaisemme mielipiteemme suoraan, jokainen kantaa vastuun tekemisistään
Uskallamme tehdä päätöksiä ja vastata niistä
Valitsemme myönteisen asenteen ongelmakeskeisyyden sijaan, vastaamme jokainen
työyhteisön myönteisestä ilmapiiristä
Puutumme heti epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen
Annamme sekä myönteistä että korjaavaa palautetta

Oppimiskäsitys
Varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksen mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Lapset ovat synnynnäisesti aktiivisia toimijoita, uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja
sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset
kokemukset ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa
ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien,
erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa.
Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapset oppivat parhaiten
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voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään
oppijana.
Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa
tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja
lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Toiminta-ajatus
Haminan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lasten ja perheiden tarpeiden mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta. Keskeisenä periaatteena on lapsen
ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden luominen yhteistyössä huoltajien kanssa. Kasvatus, opetus ja hoito varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tavoitteellista, suunnitelmallista ja
toimintaa arvioidaan jatkuvasti.

Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisella osaamisella
tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.
Tarve osaamiselle nousee ympäröivän maailman muutoksista. Osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi
elämän. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.
Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Osaamisen kehittymiseen
vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä käytetään sekä
miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Tavoitteet osaamiselle otetaan huomioon toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa.
Laaja-alaisen osaamisen alueita suunnitellaan ja toteutumista arvioidaan vuosittain osana varhaiskasvatuksen yhteistä arviointijärjestelmää.
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Laaja-alainen osaaminen
O

OSALLISTUMINEN

AJATTELU JA
OPPIMINEN

JA VAIKUTTAMINEN

KULTTUURINEN OSAAMINEN,
VUOROVAIKUTUS JA
ILMAISU

MONILUKUTAITO
JA TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNOLOGINEN
OSAAMINEN

ITSESTÄ
HUOLEHTIMINEN JA
ARJEN
TAIDOT

SALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

Ajattelu ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. Ajattelun ja oppimisen
taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jäsentäminen ja
uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten
avulla. Ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa.
Kaiken oppimisen edellytyksenä on, että lapsi pystyy monipuolisesti havainnoimaan ympäristöään.
Kehittyäkseen hän tarvitsee omalle ikäkaudelleen sopivia haasteita sekä mahdollisuuksia toistaa oppimiaan asioita, vapautta tutkia ja yrittää, erehtyä ja korjata erehdyksensä. Oppimisen perustana
ovat lapsen luontainen uteliaisuus, kiinnostuksen kohteet, kokemukset ja lähiympäristö, jotka innostavat oppimaan ja kokemaan uusia asioita. Annetaan riittävästi aikaa havainnoida ympäristöä,
ihmetellä, pohtia ja esittää kysymyksiä. Yrityksen, erehdyksen, onnistumisen ja oivalluksen kokemus
ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimiseniloa. Elämykset ovat tärkeitä.
Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan
ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan iän
ja kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja
olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan
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suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus tukee
lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa
omiin kykyihinsä.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja
ilmaisutaitojaan. Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista.
Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina
lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Yhteistyöhön perustuva
toiminta luo mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten
ihmisten kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa
saadut kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää
ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen ympäristöön.
Erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin tutustutaan varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä. Kieliin tutustuminen ja kulttuureihin liittyvät tavat ovat osa varhaiskasvatuksen toimintaa. Eri kulttuurit huomioidaan arjen toiminnassa. Perheiden oman asiantuntijuuden ja vasukeskusteluiden avulla saadaan
puolin ja toisin tietoa kulttuuritaustoista ja niihin liittyvistä tavoista. Suomalaisen kulttuurin perinteet ja juhlat ovat osa toimintaa.
Haminan varhaiskasvatuksessa noudatettavia
periaatteita
 lasten itsetunnon kasvun tukeminen
 leikkikulttuurin tukeminen
 kaikkien tunteiden salliminen
 kannustava, salliva ilmapiiri
 eri kulttuurien kunnioittaminen
 suvaitsevaisuuteen kasvaminen perheiden kanssa
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esimerkkejä keinoista
 lauluhetket, sadut, lorut => sisällytetään monikulttuurisuutta
 lasten kulttuuri; lasten omat näytelmät, nukketeatterit, sadut, lorut, riimit sadutus, roolileikit, lasten laulut ja musiikki, aistiseikkailu
 perinteet, kalenteri, juhlapyhät (kattaukset, koristeet)
 Suomi toisena kielenä- opetus
 hyödynnetään lähiympäristön kulttuuriantia (kirjasto, erilaiset näyttelyt ja tapahtumat)
 hyvien käytöstapojen tukeminen
 toisten kuunteleminen
 suomalaisten kulttuurin vaaliminen => perinneleikit, juhlapyhät ym.
 opetellaan turvataidot, ehkäistään kiusaaminen
 yksilöllinen huomioiminen => synttärit, arvostus itseään kohtaan
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä
ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat tärkeitä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen.
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Heitä autetaan ja kannustetaan pyytämään
apua sitä tarvitessaan. Yhdessä harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä
henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä sekä lähiluonnossa ja liikenteessä. Heidän kanssaan käsitellään hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan
ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Heitä ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.
Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen harjoittelussa on tärkeää yhteistyö huoltajien kanssa. Toimintatavoista tulee olla yhtenäinen ymmärrys huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.
Lapset oppivat jokapäiväisissä arjen tilanteissa. Arjen tilanteet ovat leikin ja erilaisten opetustuokioiden rinnalla tärkeitä pedagogisia mahdollisuuksia ja niitä hyödynnetään oppimistilanteina.

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologista
osaamisen kehittymistä. Näitä taitoja tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Sillä tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja
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tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten
kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten
tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja
tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa
käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan
taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.
Monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologia Haminan varhaiskasvatuksen arjessa

Kaiken
sanoittaminen

Lasten
osallistaminen,
opetuspelit,
valokuvaus,
videointi,
äänittäminen

Innostus,
huumori, leikki
ja leikillisyys,
ilo

Katsomme
maailmaa
avoimin silmin
kaikkialle ja
koko ajan

Kehon kielen
viestien
tulkitseminen

Kirjaimet,
numerot, kuvat
ja symbolit
näkyviin,
kirjallisuus,
runot, lorut

Dokumentointi,
valokuvaus,
kirjaaminen,
äänittäminen,
sadutus, omat
tarinat

Välineet ja
laiteet,
osaaminen ja
koulutus,
mobiilivastaavat
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Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisessä hyödynnetään lähiympäristöä ja yhteistyökumppaneita, esimerkiksi kirjastoa ja kulttuuripalveluita sekä lasten mielenkiinnon kohteita. Myös kansallisia teemaviikkoja, kuten mediataitoviikkoa, hyödynnetään aktiivisesti.
Monilukutaidossa varhaiskasvatuksessa korostuu erilaisten sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, tulkinta ja toisten kanssa toimiminen. Omien ja toisten ihmisten tunnetilojen, kasvonilmeiden ja muiden kehollistenviestien tulkitsemisen harjoittelu on osa monilukutaitoa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen
Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä
kannustaa oma-aloitteisuuteen. Osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle
ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan
sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen
ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa.
Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat
toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten
sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella
on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.
Osallistuminen mahdollistaa itsensä ilmaisemisen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen sekä yhteisiin asioihin vaikuttamisen. Lasten osallistumista edistetään antamalla heidän tehdä aloitteita ja
suunnitella yhteistä toimintaa. Lapsille annetaan runsaasti mahdollisuuksia vertaistoimintaan ja yhdessä tekemiseen aikuisen kanssa. Aikuiset tukevat lasten ilmaisua ja luovuutta ja antavat tilaa spontaanille toiminnalle ja heittäytymiselle. Yhteiset onnistumisen kokemukset ja elämykset edistävät
osallisuutta.
Varhaiskasvatuksen toimintamuotona on pienryhmätoiminta. Sen avulla tuetaan osallistumista,
osallisuutta, vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja itseilmaisua. Työskentely pienryhmissä edistää kasvattajan tutustumista jokaiseen lapseen yksilönä.
Lasten osallistuminen edellyttää aikuisilta
 turvallisen oppimisympäristön luomista, suunnittelua ja arviointia yhdessä
 lasten tarpeisiin vastaamista
 aitoa kuuntelua, lapsen kuulluksi tulemista
 ajan antamista ja läsnäoloa
 tilan antamista lasten keskinäiselle aktiivisuudelle ja yhteistoiminnalle
 positiivisten osallistumiskokemusten tarjoamista ja vahvistamista
 havainnointia, lasten yksilöllistä huomiointia
 lapsen auttamista tekemään itse
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lasten osallistamista toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, dokumentointia
oman ryhmän sääntöjen yhdessä sopimista
lasten osallistumista vasukeskusteluun
lapsen vasuista esiin nousevien tarpeiden huomioimista

1.2 Toimintamuodot
Haminassa varhaiskasvatus kuuluu kaupungin Vahvana elämään- palveluprosessiin, jota johtaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Varhaiskasvatusta annetaan perhepäivähoidossa, päiväkodeissa,
avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä esiopetuksen hoidon osuudessa.
Haminan varhaiskasvatus on jaettu neljään alueeseen, joita johtavat varhaiskasvatuksen esimiehet.
Perhepäivähoito sisältyy näistä yhteen. Avoimen toiminnan esimiehenä toimii koordinaattori. Varhaiskasvatuksen yksiköissä on tiimivastaavana varhaiskasvatuksen opettaja.
Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta, jota järjestetään perhepäivähoitajan kotona. Lapsiryhmän muodostamisessa kiinnitetään huomiota muun muassa lasten
tarpeisiin, ikään ja hoitoaikaan. Perhepäivähoitaja vastaa oman lapsiryhmän toiminnasta. Johtaminen tukee perhepäivähoitajien tavoitteellisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Perhepäivähoidon ominaispiirteitä arvostetaan ja kehitetään.
Perhepäivähoitajalla on hoidossaan pääsääntöisesti neljä alle kouluikäistä lasta, omat lapset mukaan lukien. Perhepäivähoitajia on eri puolilla kaupunkia ja he tekevät alueellista yhteistyötä.
Päiväkodit ja esiopetus
Päiväkotien toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lasten
ikä, sisarussuhteet, sekä hoidon ja tuen tarve. Ryhmät suunnitellaan pedagogisesti toimiviksi. Varhaiskasvatusta toteutetaan pienryhmätoimintana. Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on
laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara kun vastuut, tehtävät, ammattiroolit ja osaaminen toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla.
Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna 6.30 – 17.00. Satunnaisista vanhempien työstä johtuvista
tarpeissa joustetaan, mikäli mahdollista.
Vuorohoitoa ja pidennettyä hoitoa järjestetään huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvista syistä.
Vuorohoidossa noudatetaan linjauksia, jotka on hyväksytty valiokunnassa.
Esiopetusyksiköistä osa on päiväkotien yhteydessä, osa toimii erillisenä yksikkönä koulujen yhteydessä.
Avoin varhaiskasvatustoiminta
Kaupunki järjestää avointa ohjattua varhaiskasvatustoimintaa alle kouluikäisille kotihoidossa oleville
lapsille Linnoituksen päiväkodilla. Erilaista kerhotoimintaa järjestetään myös perheille omana toimintana sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Esimerkiksi yhteistyössä seurakunnan kanssa
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toteutetaan lapsiperheille toimintaa, joka mahdollistaa vertaistukea vanhemmille ja lapsille ohjattua ryhmätoimintaa. Toiminta suunnitellaan vuosittain perheiden tarpeita vastaavaksi sekä muokataan tarpeen vaatiessa toimintakauden aikana.
Avoin varhaiskasvatus on ennaltaehkäisevää toimintaa. Se tukee perheiden jaksamista, tarjoaa kevyemmän hoitomuodon ja helpottaa arkea. Toiminta helpottaa lasten siirtymistä kotoa päivähoitoon tai esikouluun. Vanhemmuuden tukeminen on oleellinen osa toimintaa, jota tehdään yhteistyössä eri yhteistyökumppanien kanssa.
Yksityinen päiväkotitoiminta
Yksityistä päiväkotitoimintaa tuetaan kuntalisällä, joka antaa perheille mahdollisuuden valita yksityisen päivähoidon riippumatta perheen tuloista. Haminassa on toimintakauden 2019 alussa kaksi
yksityistä päiväkotia.

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Kaikille lapsille päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)
yhdessä huoltajien kanssa. Vasu ohjaa lapsikohtaisesti varhaiskasvatuksen toteutumista ja sen tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja lapsen sekä huoltajien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä. Lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lasten vasuista nousevat tavoitteet otetaan huomioon
lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Suunnitelmaa tarkennetaan lapsen tarpeiden mukaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa1. Suunnitelma on kuitenkin tarkistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista
johtuva syy. Aloite suunnitelman tarkistamiseksi voi tulla henkilöstöltä, lapsen huoltajalta tai muulta
viranomaiselta, jonka kanssa lapsen asioissa on tehty yhteistyötä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioitaessa arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen.
Vasussa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeet. Suunnitelmassa nostetaan esille yhteisiä kasvatustavoitteita ja
sovitaan huoltajien kanssa, miten he voivat olla osallisina ryhmän toiminnassa ja tapahtumissa.
Alkuperäinen lapsen vasu siirtyy lapsen mukana, jos varhaiskasvatuspaikka vaihtuu oman kunnan
alueella tai saman varhaiskasvatusyksikön sisällä toiseen lapsiryhmään. Kun lapsi aloittaa esiopetuksen tai siirtyy varhaiskasvatuksen piiriin toisen kunnan alueelle, vasu päivitetään ennen hoidon loppumista ja kopio siitä siirretään esiopetukseen tai uuteen varhaiskasvatusyksikköön huoltajan suostumuksella. Alkuperäinen lapsen vasu arkistoidaan lapsen varhaiskasvatusyksikössä. Vastuu tiedonsiirrosta on lapsen ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla, perhepäivähoitajalla tai avoimen varhaiskasvatustoiminnan kerhon ohjaajalla. Jos lapselle ei ole laadittu varhaiskasvatussuunnitelmaa,

1
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käytetään tiedonsiirtolomaketta. Huoltajia kannustetaan aktiivisuuteen tiedon siirrossa, sillä on lapsen edun mukaista, että tarvittava tieto siirtyy. Lapsen hoidon ja opetuksen kannalta välttämätön
tieto on kuitenkin siirrettävä riippumatta huoltajien suostumuksesta.
Päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsen vasujen tekemisestä. Kasvattajat kokoavat
yhdessä huomioitaan, lapsen vahvuuksia sekä huoltajilta saatuja huomioita. Yhdessä sovitaan, kuka
käy keskustelun huoltajien kanssa. Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja laatii lasten vasut. Esimies auttaa perhepäivähoitajia vasujen laatimisessa ja toiminnan tavoitteiden asettamisessa sekä
seuraa niiden toteutumista. Tarvittaessa vasun ja toiminnan tavoitteiden laatimisessa käytetään
varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä muiden asiantuntijoiden osaamista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen
sekä Suomi toisena kielenä- opetuksen tavoitteet. Lasten vasujen pohjalta nousevista tavoitteista
rakentuu ryhmävasu.

Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa, laaditaan hänelle terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, kirjataan ne lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Haminan varhaiskasvatuksessa on käytössä lääkehoitosuunnitelmalomake, joka laaditaan
aina pitkäaikaissairaalle lapselle.

Lapsen vasu rakentuu yhteisesti sovitun toimintakäytännön mukaisesti

PÄIVÄHOITO
PAIKAN
HAKEMINEN

PALVELUOHJAA
JA ETSII
PÄIVÄHOITOPAI
KAN

PERHE OTTAA
YHTEYTTÄ
PÄIVÄHOITOPAIKK
AAN;
SOVITAAN
YHDESSÄ
TUTUSTUMISKÄYN
NEISTÄ

TUTUSTUMISKÄYNTEJÄ
YKSILÖLLISESTI LAPSEN
TARPEIDEN MUKAAN;
TUTUSTUMISKÄYNTIEN
AIKANA KÄYDÄÄN
ALOITUSKESKUSTELU
(LAPSEN OMAN VASUN
LAATIMINEN
ALOITETAAN)

LAPSI
ALOITTAA
PÄIVÄHOIDON

N. 2KK HOIDON
ALOITUKSEN
JÄLKEEN VASUKESKUSTELU
YHDESSÄ
PERHEEN
KANSSA

LAPSEN
OMAA VASUA
PÄIVTETÄÄN
TARPEEN
MUKAAN,
VÄHINTÄÄN
KERRAN
VUODESSA

TIEDONSIIRTO
ESIKOULUUN
JA KOULUUN
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LAPSEN VASU-PROSESSIN ERI VAIHEET

PÄIVÄHOITOPAIKAN
HAKEMINEN




Perheen toiveet pyritään ottamaan huomioon päivähoitopaikkaa etsittäessä. Toiveet
voi esittää hakuvaiheessa.



Sovitaan yhdessä tutustumiskäynneistä; tutustumiskäyntien määrä yksilöllinen, miel.
vähintään 2-3 kertaa ennen hoidon alkua.



Ensimmäisellä tutustumiskäynnillä käydään
aloituskeskustelu (käydään läpi vasun aloituslomake --> tulee perheille postitse kotiin).
Yhdessä käydään läpi myös päiväkodin arjen käytännöt.
Lapsi tutustuu päiväkotiin yhdessä huoltajan/huoltajien kanssa.

PALVELUOHJAAJA
ETSII PÄIVÄHOITOPAIKAN

PERHE OTTAA YHTEYTTÄ PÄIVÄKOTIIN

TUTUSTUMINEN






HOIDON ALOITUS





LAPSEN VASUKESKUSTELU




LAPSEN VASUN PÄIVITTÄMINEN

Päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään 4 kk
ennen hoidontarpeen alkua.
Kiireellisissä tapauksissa päivähoitopaikka
järjestyy kahdessa viikossa.

Lapsi aloittaa hoidon omassa ryhmässään,
jossa ryhmän henkilöstö saattaa lasta uuteen arkeen; sanoittaa, kulkee rinnalla ja
lohduttaa.
Hoidon aloitus on lapselle suuri elämänmuutos, johon kannattaa antaa aikaa.
Noin 2kk hoidon aloituksen jälkeen käydään
lapsen vasu-keskustelu yhdessä huoltajien
kanssa.
Keskustelussa on tavoitteena
- löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja
kehityksen tukemisesta
- oppia tuntemaan lapsi paremmin
- löytää tapoja tukea lapsen hyvinvointia
Vasua päivitetään säännöllisesti, vähintään
kerran vuodessa.
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1.4 Yksikön vuosisuunnitelma
Varhaiskasvatuksen yksiköt laativat oman vuosisuunnitelman yhteiselle lomakepohjalle. Varhaiskasvatuksen esimiehet linjaavat toimintakauden yhteisen painopistealueen. Vuosisuunnitelman rakenne noudattaa arvioinnin näkökulmia, jotka ovat lapsen osallisuus, huoltajien osallisuus, työyhteisö ja toimintakulttuuri, pedagoginen toiminta sekä kestävä kehitys ja kustannustietoisuus. Siinä
määritellään pedagoginen toiminta, työyhteisön pelisäännöt ja se pohjautuu ryhmän lasten vasuihin
kirjattuihin toiminnan tavoitteisiin. Toimintakauden arviointi tehdään vuosisuunnitelman avulla ja
siitä muodostuu toimintakertomus. Vuosiympyrä on toimiva suunnittelun välineenä ja toimintakertomuksen liitteenä.

2 TOIMINTAKULTTUURI
2.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet
Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä
osa toimintakulttuurin kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä
osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. Lapsen etu on kaiken kehittämisen lähtökohta. Lapset ja huoltajat ovat
mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa.
Toimintakulttuuriin vaikuttaa keskeisesti johtaminen. Varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtana
on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Toimintakulttuurin kehittämiseen sisältyy pedagogiikan johtaminen, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittämistä. Siihen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset henkilöstön hyville työolosuhteille, ammatillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyntämiselle ja kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle. Esimies edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. Lisäksi esimies rohkaisee työyhteisöä
säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakulttuuria. Esimies tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Esimies vastaa siitä, että yhteisiä
työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.
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Varhaiskasvatuksen johtaminen on osallistavaa ja jaettua. Jokaisella on vastuu oman työn johtamisesta yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan ratkaisut tehdään niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla edistävät perustehtävän toteutumista.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Oppiva työyhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Arjessa tulee olla tilaa pedagogiselle luovuudelle ja vapaudelle!
... saa kokeilla... saa erehtyä... ja onnistua!
Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on
varhaiskasvatuksen opettajalla. Varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja
muu henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä.
Henkilöstön rooli on keskeinen. Kaikkien tulee sitoutua yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Jokaisella
on vastuu vuorovaikutusilmapiirin luomisessa sekä vuorovaikutustilanteiden ”mallina” toimimisessa. Monipuolisten työtapojen käyttö ja oppimisen mahdollisuuksien luominen eri tavoin oppiville
lapsille on osa ammattitaitoa. Hyvä ilmapiiri, jonka perustana on avoimuus, myönteisyys, joustavuus
ja välittäminen, edesauttaa työssä jaksamista. Hyvän toiminnan edellytyksiä ovat myös ammatillinen ote työhön, työn kehittäminen, itsensä johtaminen ja alaistaidot. Työnteko on joustavaa ja sujuvaa sekä yhteisöllinen oppiminen on mahdollista. Yhteisen kasvatusnäkemyksen, arvostuksen ja
keskustelun sekä arvioinnin merkitys korostuu tiimissä.
Työyhteisön toiminnan arviointi on systemaattista ja jatkuvaa. Koulutussuunnittelulla varmistetaan
johtamisen kehittämistä, osaamisen varmistamista, toiminnan kehittämistä ja työhyvinvoinnin edistämistä.
Jokaisen kasvattajan tulee ottaa vastuu omista työtehtävistään, ymmärtää toimintansa vaikutus lapseen ja työyhteisöön sekä tiedostaa varhaiskasvatuksen arvot ja eettiset periaatteet. Työhön sitoutuminen näkyy herkkyytenä havaita ja kuulla lapsen ja perheen tarpeita, toiveita ja tunteita. Kasvattajan tehtävänä on luoda myönteinen ilmapiiri ja olla aidosti läsnä, jolloin lapsi saa tarvitsemansa
tuen ja tuntee itsensä hyväksytyksi sekä arvokkaaksi. Varhaiskasvatukselle on laadittu eettiset ohjeet sekä sosiaalisen median ohje.
Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.
Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan
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rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa
arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa
yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.
Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen
kehittymiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista.
Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen.
Haminan varhaiskasvatuksessa oppiva yhteisö kehittyy, kun
 huomioidaan positiivinen vire, avoimuus, palautteen tärkeys,
annetaan aikaa arvokeskusteluille
 arvostetaan omaa työtä
 jaetaan hyviä kokemuksia
 tunnistetaan ja hyödynnetään aikuisten sekä lasten vahvuuksia
 toimintakulttuurissa näkyy keskinäinen kunnioitus
=> yhteinen tavoite, erilaiset työmenetelmät

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja
leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille
annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen
leikkiin.
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat yhteistyötä. Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhteisössä
puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.
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Haminan varhaiskasvatuksessa lasten leikki ja vuorovaikutus kehittyy, kun
 aikuinen mahdollistaa lapsen leikin: ympäristön, välineet ja ajan
=>kiireettömyys, tilat, leikkikavereiden löytyminen
 leikin jatkuminen mahdollistetaan
 lasten toiveita kuullaan
 leikkitaitoja havainnoidaan, mallinnetaan, ohjataan ja tuetaan
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa
toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan.
Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä.
Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vahvistaa
osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä.
Osallisuus on vuorovaikutusta ja toimimista yhdessä, sosiaalisten suhteiden muodostamista, keskinäistä välittämistä ja huolenpitoa sekä koettuja ja toteutuvia mahdollisuuksia. Osallisuus mahdollistaa itsensä ilmaisemisen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen.
Lapsen osallisuutta edistetään antamalla lasten tehdä aloitteita ja suunnitella toimintaa. Lapset tarvitsevat mahdollisuuksia vertaistoimintaan sekä yhdessä tekemiseen aikuisen kanssa. Aikuisten tulee tukea lasten ilmaisua ja luovuutta ja antaa tilaa spontaanille toiminnalle ja heittäytymiselle. Yhteiset onnistumisen kokemukset ja elämykset edesauttavat osallisuutta. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta.
Lasten osallisuus tulee nähdä voimavarana. Se ei murenna aikuisen auktoriteettia vaan vahvistaa
suhdetta aikuiseen. Lapset nähdään oman elämänsä asiantuntijoina. Osallisuuden edistämiseksi tarvitaan yhteistä aikaa kohtaamiseen ja tekemiseen sekä pienryhmätoimintaa. Lapset tarvitsevat toimintamuotoja, joissa voidaan tukea vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä itseilmaisua.
Lasten osallisuus edellyttää aikuisilta turvallisen toimintaympäristön luomista ja lasten tarpeisiin
vastaamista, aitoa kuuntelua, ajan antamista ja läsnäoloa, tilan antamista lasten keskinäiselle aktiivisuudelle ja yhteistoiminnalle sekä positiivisten osallistumiskokemusten tarjoamista ja vahvistamista. Lapsille syntyy kokemuksia kuulluksi tulemisesta.
Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä
tekijöistä. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta
on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä.
Lisäksi tulee pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti välittyvät lapsille. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia te-
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kemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.
Varhaiskasvatukselle laaditaan oma tasa-arvosuunnitelma.

Haminalaisten lasten mielestä kivaa varhaiskasvatuksessa (asiakaskysely 2017)
* kaverit
* leikki
* jumppa/liikunta
* ulkoilu
* ruokailu
* piirtäminen, värittely

Haminalaisten lasten mielestä varhaiskasvatuksessa ei ole kivaa
* nukkuminen. lepohetki
* jos ei oo kavereita
* jos kiusataan

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin,
uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään
suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja
katsomuksellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa toisista kulttuureista ja
erilaisista katsomuksista sekä taitoa nähdä ja ymmärtää asioita monesta näkökulmasta ja asettua
toisen asemaan. Erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan myös
uusia tapoja toimia yhdessä. Samalla edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
Lapset omaksuvat varhaiskasvatuksessa terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Lasten
hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. Kiireetön ruokailu aikuisen toimiessa esimerkkinä on tärkeä osa päiväohjelmaa. Hyvä hygienia edistää lasten terveenä pysymistä. Monipuolinen liikunta sisällä ja ulkona on osa päivittäistä arkea. Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta joustava
päivän rakenne edistää hyvinvointia. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä.
Terveydenedistäminen on arjen tekoja ja luonteva osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja tärkeää lasten tulevaisuuden kanalta. Varhaiskasvatukselle on laadittu oma terveydenedistämissuunnitelma.
Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tämä edellyttää toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvallisuusasiat
hallitsevaa henkilöstöä. Riskien hallinta on ennakoivaa turvallisuustyötä. Toimintaympäristön turvallisuutta arvioidaan jatkuvasti.
Lapsen näkökulmasta tärkeintä turvallisuutta tuovaa ovat syli, lämpö, aito välittäminen, kiireettömyys sekä läsnä oleva, lasta huomioiva, kuunteleva aikuinen. Lapsella on oikeus saada lohdutusta
sitä tarvitessaan.
Koko henkilöstö on velvollinen toimimaan turvallisuutta edistävästi. Turvallisuuden edistämiseen
kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista
ja välineistä huolehtiminen.
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan soveltuvin osin oppilaitoksille laadittua turvallisuussuunnitelmaa. Suunnitelmaa täydentävät yksikkökohtaiset pelastussuunnitelmat. Turvallisuuteen liittyviä toimintaohjeita on laadittu kattavasti ja niitä päivitetään säännöllisesti. Hätätilanteiden ohjeet ja yhteystiedot kootaan yksiköissä SOS- kansioon. Lapsen ensiapu ja alkusammutuskoulutusta järjestetään säännöllisesti.
Kiusaamisen tunnistamiseen, puuttumiseen ja ehkäisemiseen on laadittu kiusaamisen ehkäisyohjelma. Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei sallita. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja
sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Kiusaamisen ehkäisyohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja
rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja
etsitään yhdessä ratkaisuja. Lasta rohkaistaan kertomaan tilanteista, joissa hän kokee tulleensa kiusatuksi ja henkilöstön tehtävänä on käydä ne läpi yhdessä lapsen kanssa. Tunnetaitojen opettelu ja
vahvistaminen ovat tärkeitä kiusaamisen ehkäisyssä. Lasta autetaan tunnistamaan aitoja kiusaamistilanteita.
Keskeisiä tekijöitä ovat lasten vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn vahvistaminen ja olennaista
on tukea lasten myönteisiä vertaissuhteita ja ryhmässä toimimisen taitoja. Varhaiskasvatuksen
työntekijän tehtävä on havainnoida tarkasti ja sensitiivisesti lapsiryhmää ja huolehtia siitä, että jokainen lapsi pääsee ryhmän toimintaan ja leikkiin mukaan.
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Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Tavoitteena on opetella kestävän elämäntavan mukaisia periaatteita: välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä luontevaksi osaksi arkea sekä lapsille että aikuisille.
Kaikkiin varhaiskasvatuksen yksiköihin on koulutettu ekotukihenkilöt, joiden tehtävänä on opastaa
ja motivoida ekotekoihin sekä edistää ympäristön kannalta vastuullista toimintaa. Ekotukitoiminnan
avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa. Ekotukitoiminta on luonteva osa työyhteisön toiminnan
suunnittelua ja arviointia. Toiminta lisää henkilöstön ja lasten ympäristötietoisuutta ja ekologisia
käytäntöjä. Varhaiskasvatukselle on laadittu oma kestävän kehityksen suunnitelma.

2.2 Oppimisympäristöt
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita,
jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja esteetöntä vuorovaikutusta. Oppimisympäristön käsite
sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja
että ne tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu
ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.
Fyysinen ympäristö käsittää tilat, välineet ja materiaalit. Hyvässä oppimisympäristössä tilat antavat
mahdollisuuden turvalliseen, monipuoliseen ja vaihtelevaan toimintaan. Ympäristö herättää lapsen
mielenkiintoa ja mielikuvitusta ja tarjoaa mahdollisuuden pohtimiseen ja tutkimiseen. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat myös piha-alueet ja muu lähiympäristö. Lasten välineiden ja materiaalien tulee
olla heidän ikätasoaan vastaavia ja saatavilla, ulko- ja sisätiloissa.
Psyykkinen ympäristö muodostuu ilmapiiristä. Aikuisten vastuulla on hyvän ilmapiirin luominen.
Turvallinen, kiireetön ilmapiiri edistää hyväksyvää ja myönteistä kasvatuskulttuuria. Aikuisen herkkyys lapsen tarpeille ja aito läsnäolo varmistavat turvallisen ja hyvän oppimisympäristön. Palaute,
kiitos ja kannustus vahvistavat lasten itsetuntoa.
Sosiaalinen ympäristö käsittää kaikki lapsen kanssa toimivat henkilöt. Läheinen vuorovaikutus aikuisten ja lasten kesken lisää yhteistyökykyä, kuuntelutaitoa, ystävyyden kokemista ja kehittää tunneilmaisua. Yhteistyötaitoja ja toisen huomioimista on mahdollisuus harjoitella ryhmissä.
Lasten oppiminen ja ajattelun kehittyminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ympäristön tulee olla turvallinen ja viihtyisä sekä herättää mielenkiinto uusien asioiden tutkimiseen ja
oppimiseen.
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Haminassa varhaiskasvatuksen toimintamuotojen fyysiset oppimisympäristöt ovat hyvin erilaisia.
Eri toimintamuodoissa ja yksiköissä on käytetty luovuutta ja erilaisia tiloja on otettu käyttöön. Oppimisympäristöinä on huomioitu hyvin lähiympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Yhteistyötä
erilaisten toimintamuotojen ja päiväkotien välillä toteutetaan suunnitelmallisesti ja eri alueiden tarpeet huomioiden. Toiminnan pedagogisessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan oppimisympäristön merkitys. Pienryhmätoiminta on tärkeä osa oppimisympäristöä. Toiminta suunnitellaan
niin, että pienryhmätoimintaa on mahdollista toteuttaa.

2.3 Yhteistyö
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. Yhteistyötä toteutetaan monialaisesti.
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.
Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henkilöstön kesken
että huoltajien kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi.
Lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Huoltajan ja henkilöstön havainnot
ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle.
Pohja hyvälle yhteistyölle luodaan jo ennen hoidon alkua tutustumiskäynneillä varhaiskasvatukseen
sekä mahdollisuuksien mukaan lapsen kotiin. Kotikäynti antaa hoitajalle arvokasta tietoa lapsesta ja
hyvän tilaisuuden kuunnella perhettä. Varhaiskasvatuksen aloituksesta on laadittu toimintaohjeet.
Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa: varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä
tai lapsen aloittaessa esiopetuksen.
Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteistyön merkitys huoltajien kanssa korostuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan lasten kehityksen ja
oppimisen tukea. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajien ja henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista.
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Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön
tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteiset tapahtumat, joissa
vanhemmilla on mahdollisuus tavata myös toisiaan, antavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja
antavat tukea henkilöstön työlle.

Haminalaisten huoltajien mielestä asiat, joista lasten
hyvä päivä varhaiskasvatuksessa koostuu (asiakaskysely 2017)
* selkeä päivärytmi
* leikki, ulkoilu, lepo ja ravinto
* lämmin ja välittävä ilmapiiri
* luontosuhde
* kaverisuhteiden opettelu ja leikkikaverit
* turvallinen hoitopäivä ja ympäristö
* kiireettömyys ja syli
* lämmin vastaanotto ja huomiointi
* turvalliset ja pysyvät aikuiset
* monipuolisuus toiminnassa
Haminalaisten huoltajien mielestä yhteistyössä on tärkeää
* päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteessa
* vasu-keskustelut
* vanhempainillat
* joulu- ja kevätjuhlat
* erilaiset tapahtumat ja talkoot
* koulun kanssa tehtävä yhteistyö esim. jokin pihatapahtuma
* tapahtumista olisi mukavaa tietää ajoissa, jotta ehtii sanoa mielipiteensä
* kasvatuskumppanuus, lasten taitojen ja kehityksen tukeminen yhdessä päivä
hoidon kanssa.

Monialainen yhteistyö
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat yhteistyörakenteet.
Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia ja paikallisia toimijoita, joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi opetuksesta,
liikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. Muita
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varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja ovat esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt, seurakunnat, poliisi,
pelastuslaitos sekä ravitsemus- ja siivouspalvelut.
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan välille tulee kehittää työmuotoja, jotka mahdollistavat lapsen kasvun ja oppimisen jatkumon. Yhteinen käsitys lapsen oppimaan oppimisesta, sosiaalisista taidoista, kasvatuksen ja opetuksen sisällöistä ja lapsen tuen tarpeesta mahdollistaa tämän.
Vasun tulee olla yhteneväisessä linjassa esiopetussuunnitelman ja edelleen opetussuunnitelman
kanssa. Nivelkohtien toimivuuteen tulee panostaa ja rakentaa käytännön toimien kautta lapselle
mahdollisimman tasalaatuinen polku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun. Yhteisiä toimintatapoja kehitetään esim. yhteistyöhön huoltajien kanssa, tukitoimiin, tiedottamiseen ja päätöksentekoon.
Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon
ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista
herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.
Lastenneuvolan toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea jokaisen lapsen mahdollisimman tervettä kehitystä ja kasvua sekä vanhempien jaksamista ja edistää koko perheen hyvinvointia. 4 vuotiaiden lasten laajaan terveystarkastukseen sisältyy varhaiskasvatuksen henkilöstön arvio lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista huoltajan suostumuksella. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöltä toivotaan matalaa kynnystä, yhteydenottoja huoltajien luvalla pienistäkin huolista, ennen
kuin ongelmat ovat liian isoja. Terveydenhoitajien vierailut varhaiskasvatuksessa mahdollisuuksien
mukaan edistäisivät näkemystä lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista.
Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää ja lyhytkestoista tukea perheille. Yhteistyön tavoitteena
on perheen omien voimavarojen vahvistaminen vanhemmuudessa, kasvatuksessa sekä muissa arjen haasteissa.
Perheneuvolan ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö toteutuu konsultaatioiden ja asiakkaiden
kanssa pidettävien neuvottelujen muodossa, joissa käsitellään lapsen ongelmatilanteiden kohtaamista, sovitaan yhteisistä tukitoimenpiteistä ja seurataan niiden vaikutusta varhaiskasvatuksen arjessa.
Lasten- ja perheiden sosiaalityön kanssa tehtävään yhteistyöhön on laadittu yhteiset toimintaohjeet.
Yhteistyö kulttuuripalvelujen ja kirjaston kanssa tukee varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatustyötä
ja vahvistaa haminalaista lastenkulttuuria. Lasten kulttuuriviikot, satuviikot, kuntataiteilijatoiminta
ovat perinteisiä yhteistyömuotoja, joita kehitetään edelleen.
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Vapaa-aikapalvelut monipuolistavat päivähoidon toimintaa mm. erilaiset liikuntaan liittyvät yhteistyömuodot.
Kaupungin eri hallintokuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Osa laadukasta varhaiskasvatuspalvelua ovat ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamat palvelut. Ruokapalvelujen palvelut ja yhteistyö
on kirjattu toimintakäsikirjaan sekä ravitsemuskäsikirja on tekeillä.
Yhteistyö teknisen toimen kanssa varmistaa turvallisen toimintaympäristön.
Seurakunta
Seurakunnan varhaiskasvatus toimii varhaiskasvatuksessa yhtenä oppimisympäristönä ollen osa
yleissivistävää opetusta esim. kirkkorakennukset ja kirkkovuoteen tutustuminen. Uskontoon viittaavat perinteiset juhlat ja juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, ja niissä on tärkeää yhteisöllisyys ja kunnioittavan läsnäolon periaate. Seurakunnan varhaiskasvatus pyrkii omalta osaltaan tukemaan lapsen kasvua ja hyvinvointia kunnioittaen uskontojen ja katsomusten kirjoa ja olemalla
kumppani esimerkiksi kriisiyhteistyössä.
Seurakunnan lastenohjaajat vierailevat päivähoitoyksiköissä pitämässä tuokioita, joissa tuetaan varhaiskasvatustyötä paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.
Seurakunta järjestää päiväkerhoja 3-6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteena on yhdessäolon ja hiljentymisen oppiminen sekä kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perhepäivähoitolasten on mahdollista osallistua toimintaan vanhempien niin halutessa. Avoin varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa toimintaa perheille.
Järjestöjen kanssa toteutetaan yhteistyössä erilaista toimintaa, mm. MLL:n kanssa Haminan kaupungilla on kumppanuussopimus.

3. PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja
oppimisen toteutumiseksi.
Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus,
opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin
eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa.
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Kasvatus on toimintaa, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja
uudistuvat. Tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja traditioita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.
Sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin muotoutumista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lasten
kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös toisten hyväksi.
Opetuksen lähtökohtana on oppimiskäsitys. Tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia
luomaan merkityksiä itsestään, toisista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Lapsia innostetaan
ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja.
Opetus tukee ja siinä hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua. Opetuksessa
otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä lasten yksilölliset tuen tarpeet.
Hoito on perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on, että lapsi
tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat
perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Päivittäin toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen
ja riisuminen, lepo ja hygieniasta huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen päivää. Hoitotilanteet
ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia.

3.1 Pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtia
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta on tietoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lähtökohtana toiminnassa ovat lasten kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, kehittyvät valmiudet sekä oppimisen alueet. Pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on
edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden.
Suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen ovat laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytys.
Varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan lasten tarpeista lähtien. Suunnittelussa käytetään lasten vasuja suunnittelun pohjana ja yhteistä suunnittelua tehdään toimintakausittain. Suunnitelmissa hyödynnetään edellisen toimintakauden arviointeja ja asiakaspalautteita. Varhaiskasvatuksessa on käytössä yhteinen suunnittelu- ja arviointimateriaali. Suunnitelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa arviointipäivissä.
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3.2 Pedagoginen dokumentointi
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden
vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen
dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun
ja kehittämiseen. Havainnoimalla lasta tunnistetaan lasten yksilölliset tavat toimia ja oppia.




Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia.
Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarpeiden arvioinnissa.
Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia.
Dokumentoinnin välineitä Haminassa
 lapsen vasu
 kasvun kansio
 valokuvaaminen
 videointi
 leikin havainnointi ja kirjaaminen
 blogit, facebook, whatsapp
 sadutus, lasten omat tarinat
 yhteisten havaintojen kirjaaminen
 huoltajien havainnot

3.3. Monipuoliset työtavat
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä,
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen
ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että
opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään
erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.
Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa
ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia
ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista.
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Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. Lapsilla
tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia
työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen
käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.
Varhaiskasvatusta toteutetaan erikokoisissa ryhmissä. Tarkoituksenmukaiset, pedagogisesti mietityt pienryhmät mahdollistavat lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja lasten osallisuuden. Toiminnan
mukaan joustavat pienryhmät ovat tärkeä osa pedagogisia menetelmiä varhaiskasvatuksessa.

3.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä
Leikki on lapsen luontainen tapa toimia, lapset eivät leiki oppiakseen he oppivat leikkiessään. Luonteeltaan leikki on sosiaalista, todellisuuden ja mielikuvituksen välisen rajan etsimistä. Leikissä lapsi
oppii huomaamattaan sosiaalisia ja tunne-elämän taitoja, keskittymistä ja itsekuria, kieltä ja ajattelua, sääntöjä sekä normeja. Leikissä lapsi työstää asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja ajankohtaisia.
Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa ja ohjata leikkiä. Leikinohjaus lähtee lapsen leikkitaitojen havainnoinnista. Tavoite on, että lapsi oppii leikkimään muiden lasten kanssa. Leikin merkityksen ymmärtävä ja sitä arvostava aikuinen huolehtii siitä, että lapselle annetaan aikaa ja rauhaa sekä monipuolisia välineitä rakennella omaa leikkiään. Omaehtoisessa leikissä lapsi jäljittelee eri elämänalojen
tapahtumia omien kokemusten, elämysten ja tietojen pohjalta. Aikuisen tulee kunnioittaa leikkitilanteita ja niiden ainutkertaisuutta. Leikkiä havainnoidaan, dokumentoidaan ja arvioidaan.
Leikille annetaan tilaa ja aikaa päivittäin. Kiusaamiseen ja erimielisyyksiin leikeissä puututaan heti ja
ne käsitellään yhdessä lasten kanssa. Ulkoleikin pedagogisia mahdollisuuksia hyödynnetään arjessa
ja sitä kehitetään. Tieto- ja viestintäteknologisia laitteita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
leikissä ja sen dokumentoinnissa.
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Leikki

KIIREETTÖMYYS
Lasten
toiveiden
kuuleminen

Leikkikaverit
Aikuinen mahdollistaa lasten
leikin: ympäristö, välineet, aika,
leikkitaitojen tukeminen,
havainnointi, ohjaaminen

Leikin
jatkuminen,
pitkäkestoisuus

3.5 Oppimisen alueet
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen
mukaisesti.
Oppimisen alueet on ryhmitelty esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti viideksi kokonaisuudeksi:

Kielten
rikas
maailma

Ilmaisun
monet
muodot

Kielelliset taidot
ja valmiudet

Musiikillinen

Minä ja
meidän
yhteisömme
Eettinen
ajattelu

Tutkin ja
toimin ympäristössäni

Kasvan,
liikun ja
kehityn

Matemaattinen
ajattelu

Liikkuminen

Kuvallinen
Kielelliset
identiteetit

Katsomuskasvatus
Sanallinen

Kehollinen

Lähiyhteisön
menneisyys,
nykyisyys ja
tulevaisuus

Mediakasvatus

Ympäristökasvatus

Teknologiakasvatus

Ruokakasvatus

Terveys ja
turvallisuus
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Kielten rikas maailma
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten
identiteettien kehittymistä. Lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin
vahvistetaan. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen. Se on
yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laajaalaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.
Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttäminen voi olla
tilanteittain eriytynyttä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa
kielellisissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten kielellisten identiteettien kehittymistä. Rikkaan ja monipuolisen kieliympäristön luomiseen käytetään kaikkia arjen
tilanteita. Asioita, tunteita ja tilanteita sanoitetaan ja kasvattaja käyttää monipuolista, rikasta kieltä.
Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Henkilöstön tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös
lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen avulla suunnataan lasten
huomiota sanojen merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin.
Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Heille kerrotaan tarinoita ja kannustetaan itse keksimään niitä. Lasten
kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä dokumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasvatuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä
sekä tekstejä.

Kehittyvät kielelliset identiteetit
Vuorovaikutustaidot
- lapset tulevat

kuulluksi ja heidän
aloitteisiinsa
vastataan
- lapsia
kannustetaan
kommunikointiin ja
puhumaan
- sensitiivisyys ja
reagointi myös
lasten nonverbaaleihin
viesteihin

Kielen
ymmärtämisen
taidot

Puheen
tuottamisen
taidot

- kielellinen
mallintaminen

- lapsia rohkaistaan

- toiminnan
sanallistaminen

- kiinnitetään
huomiota
äänensävyihin ja painoihin

- keskusteleminen

puhumaan

Kielen
käyttötaidot
- tilannetietoisen
kielen käytön
vahvistuminen
- harjoitellaan
kertomista,
selittämistä ja
puheen vuorottelua
- tutustutaan
erilaisiin teksteihin
ja kirjallisuuteen

Kielellinen
muisti ja
sanavaranto
- kielellinen ilmaisu

monipuolistuu
- sanavarasto
laajenee
- käytetään loruja,
laululeikkejä,
kielellä leikittelyä,
nimeämistä,
kuvaavia sanoja
- keskustelu,
lukeminen,
tarinoiden kerronta

Kielitietoisuus
- tietoisuus kielen
rakenteellisista ja
kielen merkitykseen
liittyvistä seikoista
- eri kielten
havainnointi ja
tutkiminen
- lapsia rohkaistaan
kirjoittamaan ja
lukemaan
leikillisesti
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Kieli luo pohjaa ajattelulle, oppimiselle, itseilmaisulle, tunteiden tunnistamiselle ja välittämiselle
sekä sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Kielen oppiminen on luova ja yksilöllinen prosessi. Aikuisen
puhe toimii lapselle jäljittelyn mallina. Kielen kehitystä tuetaan leikkien, satujen, lorujen ja laulujen
avulla. Lapsen oman äänen kuulumista lisätään myös saduttamalla. Kielen kehityksen erityistarpeissa käytetään apuna kuvia, tukiviittomia sekä viittomakieltä.

Ilmaisun monet muodot
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri
muotojen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri
muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja
vaikuttamisen osa-alueilla.
Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset vahvistavat lasten
kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Lapset oppivat ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa.
Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja
innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja
luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia
työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympäristöjen esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä
ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutustuttaessa.
Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja oppimisen
prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumentointi. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille luoville prosesseille annetaan
riittävästi aikaa ja tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen rikastuttaa taidekasvatusta.
Musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa lasten
kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, tasoa, sointiväriä
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ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lapset
saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen,
kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä
sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta
onnistumisen ilosta.
Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä sekä saada
esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. He harjoittavat kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään
moniaistisesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lapset kokeilevat erilaisia kuvan
tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla ja
mediaesityksiä tekemällä. Yhdessä havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja
kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin.
Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta
harjoitellaan käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla.
Käsityöllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan
mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä opetella työskentelyssä tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esineitä. Lasten käsityöllisessä toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä että paikallisia käsityöperinteitä.
Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin. Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat heille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Mielikuvituksesta nousevia tai heidän
kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri
muotoja, tanssia ja sirkusta.
Kulttuurin eri osa-alueet kirjallisuus, kuvataide, musiikki, draama, tanssi sekä kädentaidot antavat
lapsilla mahdollisuuden kokea ja toteuttaa luovuuttaan, onnistua ja nauttia. Lapsuudessa koetut taiteelliset elämykset antavat rakennusaineita myöhemmälle kulttuurin arvostukselle. Lapset saavat
mahdollisuuden tutustua taiteen eri alueisiin teatteriin, taidenäyttelyihin ja konsertteihin. Lasten
luovuutta tuetaan antamalla mahdollisuus itse tekemiseen ja arvostamalla lapsen töitä.
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Minä ja meidän yhteisömme
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella
ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten,
lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa
voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia
mediasisältöjä sekä vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.
Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä
tai lapsia askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja
väärän erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä
käsitellään lasten kanssa niin, että he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten
kanssa pohditaan myös ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita.
Katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot
ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena
on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi
vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai
ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.
Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen
osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista
osaamista.
Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten kasvuympäristöjen moninaisuutta.
Lasten kanssa tutustutaan menneeseen aikaan ja tähän päivään lähellä olevien asioiden kautta. Haminan lähiympäristö, historia ja erilaiset nähtävyydet kertovat entisistä ajoista ja nykyisyydestä. Toiminnassa arvostetaan perinteitä.
Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon
lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän omasta kulttuuriperinnöstään.
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Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla.
Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankohtaisia asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia.
Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa
suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuodenajan leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien
kautta.
Mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään
yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta
pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin.

Tutkin ja toimin ympäristössäni
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Lasten
matemaattisen ajattelun kehittymistä tuetaan sekä vahvistetaan myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä
taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa.
Tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville
lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Heitä ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan sekä innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan. Havaintoja ilmaistaan ja tarkastellaan esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla.
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä
löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia. Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien
ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä. Varhaiskasvatuksessa oppiminen tapahtuu leikinomaisesti lapsille tuttujen, kiinnostavien ja ikätasoa vastaavien materiaalien ja tehtävien avulla. Matemaattisen ajattelun kehittymistä tuetaan leikillisen toiminnan
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kautta, johon luontevasti linkittyy varhaisia matematiikan käsitteitä ja taitoja, esim. leipomalla ja
kauppaleikin avulla.
Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä
ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla. Lasten
kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla.
Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan
kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla.
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista
ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Lähiluonto ja rakennettu ympäristö
ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä.
Havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla tutustutaan luonnon ilmiöihin sekä syy- ja seuraussuhteisiin. Retkeillessä tutustutaan luontoon, kasveihin ja eläimiin eri vuodenaikoina. Luontokasvatukseen menetelmänä voidaan käyttää esim. Metsämörri-toimintaa. Aikuisten esimerkki ja asenne ohjaavat lapsia toteuttamaan ympäristöä säästävää elämäntapaa, esimerkiksi kierrättämällä varhaiskasvatusyksiköissä.
Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Heitä rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään
päätelmiä.
Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin
laitteisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen
käyttöön. Tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja.
Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden
toimintaperiaatteita.

Kasvan, liikun ja kehityn
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Positiiviset kokemukset ja
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säännöllinen liikunta luovat pohjaa lapsen myöhemmälle kiinnostukselle liikuntaa ja liikkumista kohtaan.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen
omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle
kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja
kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä
ohjattuja liikuntatuokioita. Ryhmässä liikkuminen kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia innostetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona
erilaisissa olosuhteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut varhaiskasvatukseen ”Varhaisten
vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset” liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään eri
aisteja sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan innostavia välineitä. Lasten liikkumisen tulee vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada kokemuksia yksin, parin ja ryhmän kanssa liikkumisesta. Lapset saavat kokemuksia erilaisista liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta. Lapset saavat mahdollisuuksia opetella eri vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla.
Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja
motoriselle oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi
on tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan
sisällöt niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan liikuntavälineiden turvallisuus.

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä
opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja
tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. Ruokakasvatuksen tukena varhaiskasvatuksessa on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatima ”Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset”.
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Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea
apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Lasten valmiuksia pitää huolta
terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan. Heidän kanssaan keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Yhdessä opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä
liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Liikennekasvatuksen suunnittelussa on apuna liikenneturvan tekemä ”Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa työkalupakkia”.
Lähipoliisin kanssa tehdään yhteistyötä. Lasten turvaliivejä käytetään retkillä lähiympäristöön. Vanhempien ja henkilöstön vastuu ja esimerkki on tärkeä.

3.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan
koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä
kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Suomen kielen taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia
käyttää ja omaksua suomea toisena kielenä. Suomen kielen omaksumisen lähtökohtana ovat arkielämän kieli ja sen ilmaisut. Kielen ymmärtämisen ja tuottamisen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa.
Lapsi saa valmiuksia havaintojen tekemiseen sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä
ilmaisemiseen tilanteeseen ja itselleen sopivalla tavalla. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tukee lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä
ympäristöstä, kielivalinnoista, monikielisten ja -kulttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä
äidinkielen tai – kielten kehityksen vaiheista ja merkityksestä.
Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään. Oma äidinkieli sekä suomen oppiminen toisena kielenä rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle. Vastuu lasten oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Tarvittaessa huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys.
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Suomi toisena kielenä (S2) -opetus on osa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta. S2-opetusta
annetaan lapsille, joiden kotona puhuttu kieli (kielet) on muu kuin suomi. Kaksi- ja monikielisten
lasten kielen oppimisen tukena on S2- opettaja ja S2-opetussuunnitelma sekä materiaalipankki.
Opetuksessa korostuvat lapsen oma toimiminen, aikuisen antama malli ja toiminnan sanoittaminen.
Kaksi – ja monikielisten lasten S2- opetuksen tavoitteet kirjataan lapsen vasuun. Suomen kielen taitotasoa arvioidaan Pienten kielireppu- materiaalin avulla. Tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kielija kulttuuri-identiteetin kehittymistä sekä ohjata lapset arvostamaan ja kunnioittamaan eri kieliä,
kulttuureja, uskontoja ja katsomuksia.
S2-opetus on osa kasvatushenkilöstön perustehtävää. Henkilöstölle järjestetään koulutusta eri kielija kulttuuritaustaisten perheiden kohtaamisesta. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on nimetty
Moniku-yhteyshenkilö.

4 LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI
4.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Lapsen tuen tarve tunnistetaan ja sitä järjestetään tarvittaessa monialaisena yhteistyönä. Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja oppimiseen ja
kehitykseen liittyvät tarpeet ja se kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa
ja arviointi kirjataan. Riittävän aikainen tuki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.
Toiminnassa huolehditaan turvallisesta ilmapiiristä, jotta jokainen lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. Myönteistä minä-kuvaa vahvistetaan. Lapsen kehityksen
ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä.
Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa korostuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan lapsen kehityksen
ja oppimisen tukea. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lapsen yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Huoltajan kanssa sovitaan lapselle annettavasta
tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista.
Varhaisella puuttumisella ja huolen puheeksi ottamisella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja
hyvinvointia. Huoli otetaan puheeksi aina ensin huoltajan kanssa. Avoin, luottamuksellinen ja kunnioittava suhde huoltajan ja työntekijöiden välillä on lapsen edun mukaista.
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Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan, perheneuvolan, lastensuojelun sekä muiden
terveydenhuollon- ja sosiaalipalveluiden kesken. Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja sitä toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä noudatetaan tietojen antoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä.

4.2 Lapsen tuen tarpeen arviointi
Huoltajan kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa ja erityisesti se korostuu, kun lapsella on tuen tarvetta. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen ja kunnioittava vuorovaikutus tukevat kasvatusyhteistyötä. Luottamuksen rakentaminen aloitetaan päivähoidon aloitusvaiheen vasukeskusteluissa. Mikäli päivähoidon aloittavalla lapsella tiedetään olevan
tuen tarvetta, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja lapsen tuleva varhaiskasvatuksen opettaja voivat tehdä yhdessä kotikäynnin perheen niin halutessa.
Lapsen päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajan kanssa. Nämä havainnot ja keskustelut luovat pohjan kasvatusyhteistyölle ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa yhteistyön myös
haastavissa tilanteissa.
Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta.
Vähintään kerran vuodessa käydään huoltajakeskustelu, jonka pohjalta laaditaan ja päivitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen.
Lastenneuvolan kanssa tehdään yhteistyötä 4-vuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä, jolloin varhaiskasvatuksesta toimitetaan huoltajan mukana arvio lapsen kehityksestä ja oppimisesta.
Neuvolakäynnin palaute tulee varhaiskasvatukseen vanhempien mukana.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen psykologin osaamista hyödynnetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa konsultaatioissa, lasten
tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen toteuttamisessa.
Tarvittaessa lapsi ohjataan huoltajan suostumuksella puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin arvioitavaksi. Perheneuvolasta on saatavilla tukea vanhemmuuteen, psykologisia tutkimuksia lapselle sekä
apua perheen erilaisiin kriisitilanteisiin. Neuvolan ja lastensuojelun perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, seurakunnan perhetyö sekä MLL:n kotipalvelu auttavat perheitä arjen tilanteissa kotona.
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Huoli herää

Huoltajakeskustelu,yhteiset
havainnot huoltajan ja
henkilöstön kanssa

Arviointi tukitoimien
riittävyydestä

Tarvittaessa lisätään
tukitoimia, monialainen
yhteistyö

Sovitaan tuen
periaatteista,kirjataan
lapsen vasuun

4.3 Tuen toteuttaminen
Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen vasuun. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja
/ tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa.
Lapsen ja huoltajan osallisuus ovat tärkeitä suunnitelmaa laadittaessa. Lapsen mielipide ja toiveet
tulee huomioida suunnitelmaa laadittaessa. Kirjattujen tukitoimien toteutumista arvioidaan ja
suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen. Se vaatii jatkuvaa havainnointia ja dokumentointia.
Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja tukitoimet ovat päättyneet.
Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia järjestelyjä.
Pedagogisia järjestelyjä ovat mm.
- oppimisympäristön muokkaaminen
- pienryhmätoiminta
- varhaiserityisopettajan konsultaatio tai jaksottainen lapsikohtainen ohjaaminen
- tulkitsemis- ja avustamispalvelut
- viittomien ja kuvien käyttö
Rakenteellisia järjestelyjä ovat mm.
- ryhmäkoon pienentäminen
- henkilöstön mitoitus ja rakenne: lapsen tuen tarpeen mukaan ryhmään voidaan järjestää
erityisohjaaja joko useamman lapsen yhteiseksi tai lapsen henkilökohtaiseksi avustajaksi
- tarvittaessa voidaan perustaa ns. integroitu pienryhmä tai erityisryhmä
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Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat mm.
- sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio: Nepsy-ohjaus,
neuvolan ja lastensuojelun perhetyö, lastenneuvola, lasta tutkivat ja hoitavat tahot

4.4 Varhaiskasvatuksen tuen tasot
Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa














YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI
Yleisen tuen lisäksi

yleinen tuki on osa lapsen arkea
yhteistyö lapsen huoltajien kanssa
moniammatillinen yhteistyö
lapsen vasu
oppimisympäristö; tilat,
välineet varhaiskasvatussuunnitelma, menetelmät, päiväjärjestys,
työvuorot ym. järjestetään juuri sen hetkistä
lapsiryhmää palvelevaksi
tukiviittomat ja toiminnan kuvittaminen; oppimisympäristö, päiväjärjestys, leikin valinta jne.
pienryhmätoiminta
veo ja/tai varhaiskasvatuksen psykologi konsultoi tarvittaessa
S2-varhaiskasvatuksen
opettajan tuki












veo:n suositus tai asiantuntijan lausunto
lapsen vasu (tehostettu
ja erityinen tuki)
selkeä struktuuri
kuvakommunikaatio
tukiviittomat
veo:n säännöllinen tuki
varhaiskasvatuksen
psykologin tuki tarpeen
mukaan
ryhmän pienennys tai
ryhmäkohtainen erityisohjaaja
yksilötuokiot

ERITYINEN TUKI
Tehostetun ja erityisen
tuen lisäksi





lääkärin, psykologin tai
muun asiantuntijan
lausunto
erityispedagoginen
osaaminen
ryhmäkohtainen tai
henkilökohtainen erityisohjaaja
säännöllinen yksilökohtainen ohjaus ja
opetus

Yleinen tuki
Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille ja on osa laadukasta varhaiskasvatusta. Lapsen tuen tarve on
lyhytaikaista ja vähäistä. Yksittäinen tuen muoto tai järjestelyt, joilla vaikutetaan mahdollisimman
nopeasti ja varhaisessa vaiheessa, saattaa riittää. Esimerkkejä yleisestä tuesta on kuvitettu arki ja
toimintaympäristön järjestäminen lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi.
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Tuki kirjataan kanssa lapsen vasuun. Vastuu kirjaamisesta ja tuen toteutumisesta on ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
Tehostettu tuki
Lapsi tarvitsee säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää, sitä toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Suunnittelussa on mukana
moniammatillista osaamista. Lapsen tuen toteutumiseksi käytössä on erilaisia pedagogisia menetelmiä ja välineitä sekä rakenteellisia järjestelyjä päiväkodin arjessa.
Tehostetun tuen suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä lapsen kuntouttavan tahon kanssa. Suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.
Lapsen vasuun kirjataan pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi.
Erityinen tuki
Lapsella on laaja-alaisia kuntoutuksellisia ja / tai kasvatuksellisia tarpeita. Erityinen tuki edellyttää
erityispedagogisen osaamisen vahvistamista, varhaiskasvatuksen ulkopuolisen monialaisen asiantuntemuksen käyttämistä sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
Erityisessä tuessa päivittäistä toimintaympäristöä ja kasvatustoimintaa mukautetaan lapsen tarpeiden mukaisesti. Vahvistetaan struktuuria, hyvää vuorovaikutusta, lapsen oman toiminnan ohjausta
ja ryhmätoimintaa.
Erityisen tuen suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan, varhaiserityisopettajan, lastentarhanopettajan sekä lasta kuntouttavien erityisasiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman laatimisesta ja toteutumisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan
kanssa.
Lapsen vasuun kirjataan pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi. Tehostettua ja erityistä tukea saavinen lasten kohdalla siirtymävaiheiden ja tiedonsiirto merkitys korostuu.

5 ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
5.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään kaupungin, yksikön sekä yksilötason näkökulmista. Toiminnan tarpeet, arviointi ja palaute ohjaavat kehittämistyötä.

46

On tärkeää, että päättäjillä, huoltajilla sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista tietoa
varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta. Arviointi on keskeinen osa varhaiskasvatuksen
johtamista ja kehittämistä. Lapsille ja huoltajille järjestetään mahdollisuus osallistua arviointiin vuosittain. Keskeiset tulokset julkistetaan varhaiskasvatuksen internetsivuilla.
Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena ovat muun muassa henkilöstön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan
sisältö sekä oppimisympäristöt.
Lapsen vasun toteutumista arvioidaan aina ennen sen päivittämistä. Arvioinnin yhteydessä lapsi,
huoltaja ja henkilöstö pohtivat omalta osaltaan, miten yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet ja sopimukset on huomioitu ja miten ne ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen toiminnassa.
Varhaiskasvatuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Toiminnan laadukas toteuttaminen edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa keskustelua toiminnasta. Keskustelua käydään yhdessä lasten, huoltajien
ja yhteistyötahojen kanssa.

5.2 Laatu- ja arviointijärjestelmä
Haminan varhaiskasvatukselle on laadittu oma arviointiaineisto. Laatutekijät eli arvioinnin osa-alueet ovat lapsen osallisuus, huoltajien osallisuus, työyhteisö ja toimintakulttuuri, pedagoginen toiminta sekä kestävä kehitys ja kustannustietoisuus. Laatutekijöiden näkökulmista arvioidaan toimintaa perhepäivähoidossa, päiväkodeissa, esiopetuksessa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa.
Yksikön vuosisuunnitelmassa huomioidaan toimintakautta suunniteltaessa laatutekijöiden painopistealueet ja kehittämiskohteet. Väliarviointi tehdään syyskauden lopussa ja toimintakauden lopussa sekä kirjataan toimintakertomus.
Arvioinnin mittaristona käytetään ”erinomainen asteikkoa”. Mittariston avulla arvioidaan laatukriteereitä, kirjataan vahvuudet, toimenpiteet kehittämiseksi sekä muut havainnot.
Varhaiskasvatuksen laatutavoitteet ja menettelytavat on kirjattu toimintaohjeiksi, jotta toiminta on
laadukasta ja yhdenmukaista.
Oikeita asioita ei tehdä sattumalta. Onnistuminen ja osaaminen syntyvät arjen pienistä ja suurista
valinnoista. Yhteiset arvot ja selkeät, tiedostetut käytännöt ovat perusta laadukkaalle toiminnalle.
Vastuu toiminnan kehittämisestä ja laadusta edellyttää toiminnan arviointia. Olennaista on arvioida
nykyistä, toteutuvaa toimintaa - mietittävä on toimitaanko sovittujen käytäntöjen mukaisesti, toteutuvatko prosessit ja miten sovitut asiat näkyvät arjen toiminnassa.
Tavoitteiden varmistaminen saavutetaan jatkuvan, vuorovaikutteisen ja avoimen keskustelun
avulla. Itsearvioinnin, tiimiarvioinnin, kehityskeskustelujen ja asiakaspalautteen avulla saadaan tietoa, miten tavoitteet on saavutettu.

