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”Sen, minkä tuntee, jää mieleen. Se, mikä vain suoritetaan, unohtuu. Vaikka jokin asia
on aikuisen mielestä miten onnistunutta tahansa, mutta lapsi ei pääse fiilikseen, ei hän
siitä mitään muista tai opi. Mieti ja katso, miltä se lapsi näyttää. Mitä hän tuntee? Onko
hän mukana? Mikä sen lapsen saa innostumaan, sitoutumaan ja uppoutumaan
flowhun? Miten mä pystyn aikuisena tukemaan lapsen elämässä kokemuksia ja
merkityksellisiä hetkiä, joista jää tunnejälkiä – ja joista syntyy sen myötä
oppimiskokemuksia?”
Kasvattajan kommentti
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Sukellus Hämeenlinnan kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmaan
Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää
lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on
lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa
opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi
varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai
opiskeluun1.
Hämeenlinnan
kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma
(vasu)
pohjautuu
valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018). Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma kuvaa meidän
kuntamme
tapaa
toteuttaa
varhaiskasvatusta.
Se
linkittää
kiinteästi
valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja hämeenlinnalaisen Satakieli-pedagogiikan, joista syntyy
hämeenlinnalainen
tapa
toteuttaa
varhaiskasvatusta.
Tavoitteenamme
on
elävä
varhaiskasvatussuunnitelma, jossa konkretisoituu hämeenlinnalainen kasvatusnäkemys ja ajattelutapa. Vasu
on Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen näköinen, arjessa toteutuva asiakirja hyvinvoivan lapsen, perheen ja
työyhteisön hyväksi.
Varhaiskasvatussuunnitelmamme
on
kuvaja
tarinapainotteinen, aidosti käytännönläheinen, visuaalisesti
”Ei kaivata niinkään menetelmiä,
houkutteleva ja helppolukuinen teos, joka avaa pedagogiikan
vaan enemmänkin innostavia
ytimet sekä työntekijälle että huoltajalle. Työyhteisössä
esimerkkejä ja arjen tarinoita
varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on herätellä pohtimaan
siitä, miten asioita on tehty. Niistä
työn tekemisen tapoja ja antaa erilaisia arjen kokemuksia, joista
ihmiset löytävät sekä uusia työn
ammentaa
ajatuksia
oman
työn
kehittämiseen.
tekemisen tapoja että myös
Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuuluu yhteisen tekemisen ja
vinkkejä menetelmien käytöstä.”
osallisuuden vahva lanka, ja sen ydin rakentuu
varhaiskasvatuksen arjen tarinoiden, kuvien, lasten, huoltajien
Kasvattajan kommentti
ja työntekijöiden sitaattien ja ajatusten perustalle. ME teimme
tämän
yhdessä.
MINUN
ääneni
kuuluu
tässä.
Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa otimme painopisteeksi sen, kuinka teemme perusteiden
määrittämät asiat käytännön arjessa. Työssään varhaiskasvattaja käyttää sekä valtakunnallista
varhaiskasvatussuunnitelmaa että paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jotka linkittyvät toisiinsa, mutta
eivät kopioi toisiaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman rakentamisen polkumme on ollut monipuolinen ja antoisa. Polkua ovat olleet
yhdessä rakentamassa toimintakautena 2016–2017 aikana lapset, huoltajat ja varhaiskasvatuksen
henkilökunta kunnallisessa ja yksityisessä palvelutuotannossa. Yhdessä tekeminen on lisännyt

1

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14
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varhaiskasvatuksen yhteishenkeä. Huoltajien mielipiteitä ja näkemyksiä varhaiskasvatuksesta on selvitetty
sekä asiakaskyselyllä että yksiköissä järjestetyillä vasukahveilla, joiden kautta olemme saaneet ajatuksia ja
tarinoita varhaiskasvatussuunnitelman rakentamiseen. Lasten mielipiteitä ja ajatuksia hyvästä
varhaiskasvatuksesta on selvitetty erilaisten kyselyiden ja toiminnallisten tehtävien avulla. Henkilöstön osalta
varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin on sisältynyt monipuolisesti erilaisia työryhmiä, tapaamisia ja
koulutuksia, joihin on päässyt osallistumaan kattavasti koko henkilökunta. Lisäksi henkilöstöllä on ollut koko
prosessin ajan mahdollisuus tuottaa varhaiskasvatussuunnitelmaan omia tarinoita ja ajatuksia
varhaiskasvatuksen laadukkaasta ja värikkäästä arjesta. Tämä matka on edesauttanut
varhaiskasvatussuunnitelmaan sitoutumisessa jo ennen kuin se on ilmestynyt kirjallisessa muodossa.
Paikallisessa suunnitelmassa on huomioitu esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat,
perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, lasten suojelusuunnitelma, Hämeenlinnan
kaupungin vammaispoliittinen ohjelma, kaupunkistrategia, lasten ja nuorten osallisuus –suunnitelma,
kotoutumissuunnitelma, lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen TVT-strategia. Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään
suomen kielellä, ja se kattaa niin kunnallisen kuin yksityisenkin varhaiskasvatustoiminnan kaikkine
toimintamuotoineen. Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa on tehty yhteistyöt
evankelis-luterilaisen seurakunnan, lastensuojelun, psyko-sosiaalisen tuen, oppilashuollon, lasten- ja nuorten
kulttuuripalveluiden, ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden, palveluohjausyksikön ja perusopetuksen
edustajien kanssa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitettiin 2018, ja Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelma on
päivitetty tämän mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman päivitystä edelsi sekä yksityiseen että
kunnalliseen varhaiskasvatukseen suunnattu henkilöstökysely suunnitelman käyttökelpoisuudesta ja
ymmärrettävyydestä, ja tämän perusteella suunnitelmaa on tarkennettu. Uudistettuun versioon on
päivitetty seuraavat asiat:
-

-

lähdeviittaukset
varhaiskasvatuslain kohdat, s. 14
nimikkeet (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen hoitaja, varhaiskasvatuksen avustaja ja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) oppimiskäsitystä, s. 27-28, arvoja s. 17-26, ja laajaalaista osaamista s. 88-112 käsittelevät perustetekstit on päivitetty
Vasuun on lisätty Satakieli-pedagogiikka Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa –teksti, s. 16,
katsomuskasvatusta käsittelevä osio s. 75-78 ja sosiaalisten taitojen vahvistamista käsittelevä osuus
s. 102-103
Suunnittelua, arviointia ja kehittämistä koskeva luku on päivitetty uusien vasuperusteiden sekä
Karvin varhaiskasvatuksen arvioinnin perusteiden mukaisesti (s. 116-125)
Lisäksi vasuun on päivitetty kuntastrategia (s.7), vasutyön teesit (s. 10), varhaiskasvatussuunnitelman
prosessi ja arkistointiohje (s. 11-13) sekä pedagogisen johtamisen työkalut (s. 37)

Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelma (2019) hyväksyttiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa
22.5.2019.
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Varhaiskasvatus kuntalaisten palvelukokonaisuudessa tukee osaltaan kaupungin strategiaa ja sen arvoja:

Kaupunkistrategiasta juonnetun varhaiskasvatuksen strategiassa

Kasvatuksen päämääränä on kasvattaa aktiivisia, hyvän itsetunnon omaavia,
itseensä luottavia, omatoimisia, itsensä näköisiä, toista kunnioittavia ja
laadukkaassa vuorovaikutuksessa oppivia lapsia .
Tämän päämäärän saavuttamisen strategisina välineitä ovat
1. vasun mukaisen pedagogiikan vahvistaminen ja laadukas vuorovaikutus, lapsen kohtaaminen ja
empatia
2. hyvinvoiva, innostuva, uudistuva ja toimintaansa aktiivisesti arvioiva ja kehittävä henkilöstö, joka
tarjoaa lapselle vain parasta
3. vahvan yhteisen johtamisen vahvistaminen (pohjana yhteinen, vahva näkemys vasusta, esiopsista ja
strategiasta, joka luo suuntaviivat toiminnalle).
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Lapset arvostavat varhaiskasvatuksessa…
"Parasta on se, kun ystävät tulee tarhaan. On kivaa, kun meille luetaan unisatu ja meitä nukutetaan siellä. Ja
leikitään. Aikuiset ovat siksi hyviä, kun ne tykkää musta."
”Tänään oli ihan supersikahyväpäivä!”
”Se on kivaa, kun kaveri leikkii mun kanssa. Saan leikkiä yksin, kun haluan leikkiä yksin. Kirjojen lukeminen,
päiväunille on mukava mennä, välipalan syönti, viikonlopun jälkeen saa halata tätejä.”

”Että saa leikkiä parhaiden kavereiden kanssa ja että siellä on kiva olla. Piirtäminen, parhaan kaverin kanssa
piirtäminen. Lumienkeleiden ja lumiukkojen tekeminen, kun aikuiset auttaa. Keinuminen parhaan kaverin
kanssa. Laulaminen. Piilosen leikkiminen ja kotileikit.”
”Se, kun päiväkodin aikuiset puhuu minulle. Se, kun lapset leikkivät minun kanssa.”
"Et siel tapaa kavereita, siel voi leikkii autoilla"
”Ihana päiväkoti olis sellainen, jossa tädit pitäis aika paljon pieniä sylissä – aina kun ne haluaa.”
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Huoltajat arvostavat lapsensa varhaiskasvatuksessa…

”Ennen kaikkea toivon, että lapseni oppisi varhaiskasvatuksessa sosiaalisia taitoja, ryhmässä olemista,
jakamista, muiden huomioon ottamista, tunteiden käsittelyä ja itsetuntemuksen kasvattamista. Lapsi pitää
kavereista, ja ystävyyssuhteita pitäisikin tukea, vaalia ja mahdollistaa.”
”Jokainen on ainutlaatuinen ja upea oma yksilönsä. Kaiken voi oppia, kun vaan jaksaa harjoitella. Rohkeutta
olla oma itsensä. Huomaamaan omia vahvuuksiaan ja uskallusta tuoda julki omia ideoitaan ja ajatuksiaan.
Leikkimisen riemua ja iloa, huumoria, sitä, ettei kaikki ole niin vakavaa, mikä näin aikuisena tuppaa
unohtumaan. ”
”Toisen ihmisen huomioon ottaminen on yksi tärkeimmistä kasvatusperiaatteistamme. Jokainen on yhtä tärkeä
ja jokaista tulee kohdella niin kuin itseä haluaisi kohdeltavan”
”Oppimisen ilon löytäminen, into kokeilla uusia juttuja ja luottaa itseensä niiden toteutumisessa.
Mielikuvituksen ja luovan leikin ylläpitoa.”
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Varhaiskasvatuksessa me kasvattajat pidämme tärkeänä…
Kasvattajina tärkein tehtävämme on…







olla läsnä lapselle ja lasta varten, tarjota syliä, läheisyyttä ja pysyvyyttä
auttaa lasta näkemään itsensä positiivisessa valossa
luoda ilmapiiri, jossa lapsi kokee olevansa tärkeä, osaava omien mielipiteidensä kanssa
vaalia jatkuvaa oppimisen iloa
heittäytyä mukaan leikin ja mielikuvituksen maailmaan
huolehtia, että ketään ei jätetä yksin.

Teemme parhaamme, että sinä, lapsi, saat varhaiskasvatuksesta…



hyvät eväät elämään ja tulevaisuuteen
tukea hyvän itsetunnon kehittymiseen ja luottamusta itseensä, eväät sosiaalisiin taitoihin, toisten
huomioimiseen ja kunnioittamiseen
 arvokkaita ja merkityksellisiä kokemuksia, jotka
kannattelevat sinua pitkälle elämässä
 joka päivä hyväksyntää, hellyyttä ja läheisyyttä
 monipuolisia ja positiivisia oppimiskokemuksia ja SATAKIELITEESIT
ympäristöjä, jotka tuottavat lapsessa oppimisen
Hämeenlinnassa
iloa, sekä herättävät uteliaisuutta ja aktiivisuutta
varhaiskasvatussuunnitelman
toimia yhdessä muiden kanssa.
ytimessä ovat satakielipedagogiikan
teesit:
Sinä lapsi olet työmme keskiössä. Lupaamme…








kuunnella sinua herkällä korvalla ja sitoutua
kanssasi yhteiseen toimintaan
mahdollistaa sinulle paljon leikkiaikaa
kohdata sinut positiivisesti yksilönä ja olla sinulle
aidosti läsnä, osata myös hassutella
huomioida myös sinun perheesi päivittäin
ottaa sinut mukaan toiminnan suunnitteluun ja
tukea mahdollisuuksiasi vaikuttaa asioihin
tukea kaverisuhteitasi, oppimisen herkkyyskausiasi ja kiinnostuksen kohteitasi
mahdollistaa sinulle monipuolisesti erilaista
toimintaa, mutta antaa sinun tehdä valintoja siitä,
mitä ja miten haluat oppia ja toimia.
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1. Lapsi on oman elämänsä
päähenkilö
2. Lapsi ansaitsee rikkaan
aikuisen
3. Lapsi elää vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa
4. Lapsella on sata kieltä
5. Satakielen menetelminä
pedagoginen dokumentointi ja
tutkiva oppiminen

Lapsen varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelman prosessi
Perhe saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta
•Infokirje aloituskeskustelusta hoitopaikkapäätöksen mukana perheelle
•Varhaiskasvatusryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen paikan vastaanottamisen
vahvistamiseksi ja aloituskeskustelun sopimiseksi

Aloituskeskustelu
•Aloituskeskustelu käydään pääsääntöisesti lapsen kotona ennen kuin lapsi aloittaa
varhaiskasvatuksessa
•Aloituskeskustelussa huomioidaan lapsen ja perheen odotukset sekä ajatukset
varhaiskasvatukselle. Huoltajat ja lapsi kertovat lapselle tärkeistä asioista, henkilöistä ja
elämästä kotioloissa. Keskustelussa käydään läpi huoltajien kasvatusperiaatteita ja toiveita
yhteistyöstä. Aloituskeskustelussa käytetään aloituskeskustelulomaketta. Lomake liitetään
lapsen vasuun.
•Perheeltä saatu tieto saatetaan lapsen tulevien kasvattajien tietoon ennen hoidon aloittamista.
•Jos lapsi on sijoitettu päivähoitoon ls-avohuollon tukitoimisijoituksena, sosiaalityöntekijä
kutsuu koolle aloituspalaverin. Tapaamisessa käytetään sosiaalisena tukitoimena sijoitetun
lapsen aloituslomaketta.
•Monikielisten lasten aloituskeskustelussa voidaan käyttää omaa monikielisten lasten
aloituspalaverilomaketta, joka löytyy monikielisten lasten lomakkeista intrasta (huomioi tulkin
käytön mahdollisuus)

Tutustuminen varhaiskasvatusryhmään
•Lapsi tutustuu yhdessä huoltajan kanssa lapsiryhmään ja sen toimintaan ennen
varhaiskasvatuksen aloitusta.
•Tutustumisjakson pituus määritellään huoltajien ja henkilöstön kesken. Tutustumisen
ajalta ennen päivähoidon varsinaista aloitusta, perhe ei maksa päivähoitomaksua. Lapsen
jäädessä päivähoitoon ilman huoltajiaan, tulee päivähoitopäätöksen olla voimassa.

•Varhaiskasvatuksen aloitus
Vasu/lepos-keskustelu
•Lapsen vasu/leopssuunnitelma on lapsuutta arvostava suunnitelma, jonka
keskiössä on suunnitella, miten kasvattajat tukevat lapsen kiinnostuksen
kohteitaja vahvuuksia sekä miten kasvattajat toimivat tukeakseen lapsen
monipulista kasvua, oppimista ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa
•Lapsi on mukana suunnitelman tekemisessä. Lapsen osallisuus voidaan toteuttaa
kuvien, videoinnin, haastattelujen tai kysymysten muodossa joko ennen
keskustelua tai sen yhteydessä.
•Ryhmän kasvattajat ja huoltajat sopivat, miten lapsen oppimista ja kasvua tuetaan
varhaiskasvatuksessa ja kotona.Tämä kirjataan suunnitelmaan.
•Lapsen vasu/leopssuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuksessa aloittaneelle
lapselle 2-3 kuukauden kuluttua aloituksesta. Suunnitelman toteutumista
arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa toimintakaudessa
yhdessä huoltajien, kasvattajien ja lapsen kesken.

Lapsen siirtymät varhaiskasvatuksessa: Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksessa yksiköstä/ ryhmästä toiseen tai
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen lähettävä taho kutsuu koolle siirtopalaverin, jossa ovat mukana huoltaja, lapsi,
lähettävän ja vastaanottavan tahon kasvattaja ja tarvittaessa muu yhteistyökumppani. Siirtopalaveri voi olla osa lapsen
vasukeskustelua tai erikseen järjestetty keskustelu. Keskustelu kirjataan lapsen vasu/leops-lomakkeelle. Tapaamisen
alussa tai ennen sitä täytetään kirjallinen suostumus tiedonsiirrolle lomake.
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Toiminta nivelvaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet sekä asiakirjojen arkistointi
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä2. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen
varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen
arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa
toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen
järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä. Tiedonsiirron tavoitteena on turvata
lapsen edun mukaisen varhaiskasvatuksen toteutuminen.
Tietojen saamista ja luovuttamista koskeva säännös koskee myös tilanteita, joissa lapsi siirtyy kunnan tai
yksityisen palveluntuottajan järjestämästä varhaiskasvatuksesta toisen kunnan tai palveluntuottajan
järjestämään varhaiskasvatukseen tai joissa varhaiskasvatuksesta siirrytään esiopetukseen tai
perusopetukseen. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto, mutta varhaiskasvatuksen
järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä. 3 Tiedonsiirrossa noudatetaan aina
ohjeistusta: ”Lapsen/oppilaan tietojen siirtäminen ja luovuttaminen: Ohjeistus varhaiskasvatuksesta
perusopetukseen ja toiselle asteelle, 12.3.15”
Lapsen siirtyessä ryhmästä tai yksiköstä toiseen on vastuu nivelvaiheen tiedonsiirrosta lapsen lähettävän
varhaiskasvatusryhmän opettajalla ja päiväkodin pedagogisella johtajalla. Tarvittaessa vastaanottava taho
ottaa vastuun tiedonsiirrosta, esim. perheen muuttaessa toiselta paikkakunnalta. Vastuu tarkoittaa tässä
tapauksessa keskustelua huoltajan kanssa siitä, voidaanko ottaa yhteyttä lapsen edelliseen
varhaiskasvatusryhmään ja sopia tiedonsiirrosta. Alueen kveo on tarvittaessa yhteistyössä mukana.
Integroiduissa erityisryhmissä tiedonsiirrosta vastaa ryhmän erityisopettaja ja päiväkodin johtaja,
tarvittaessa yhteistyössä alueen kveon kanssa.
Mikäli varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvä lapsi tarvitsee esiopetuksessa tehostettua tukea, hänelle
laaditaan pääsääntöisesti jo keväällä pedagoginen arvio ja lapsi aloittaa esiopetuksessa tehostetun tuen
piirissä. Lapselle voidaan tarvittaessa laatia myös pedagoginen selvitys, jos hän tarvitsee erityistä tukea
esiopetuksessa. Kevään aikana järjestetään tiedonsiirtopalaveri, jossa huoltajan läsnä ollessa käsitellään
lapsen varhaiskasvatuksessa saama tuki ja esiopetuksessa tarvitsema tuki. Lapsen laajennettu
varhaiskasvatussuunnitelma ja mahdollinen pedagoginen arvio tai selvitys siirretään huoltajan kirjallisella
luvalla esiopetukseen. Lapsi ja huoltaja tutustuvat sovitusti yhden tai useamman kerran lapsen tulevaan
esiopetusryhmään.
Kansallisarkiston ohjeen mukaisesti vasut ja varhaiskasvatuksessa syntyvät, lasta koskevat lausunnot ja
arvioinnit arkistoidaan ja säilytetään pysyvästi:

2
3

Varhaiskasvatuslaki 40 §
Varhaiskasvatuslaki 41 § sekä esimerkiksi laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §
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4

Päiväkodin johtaja arkistoi alkuperäisen vasun (ja leopsin, jos siihen on kirjattu myös täydentävän
varhaiskasvatuksen osalta vasu) lapsen hoitosuhteen/ esiopetuksen päätyttyä (säilytysaika pysyvä).
Konsultoiva veo arkistoi tukitoimien piirissä olevien lasten laajennetut vasut ja leopsit. Lapsen esiopetuksen
päätyttyä leops (mikäli lapsi osallistunut vain esiopetukseen) annetaan huoltajille tai hävitetään. Huom!
Leopsin viimeinen sivu siirretään kouluun.
Mikäli lapsi siirtyy toimintavuoden aikana toiseen lapsiryhmään tai päiväkotiin, tieto lapsen tuen tarpeesta
ja hänen saamastaan tuesta siirretään uuteen lapsiryhmään noudattaen Hämeenlinnan kaupungin
tiedonsiirto-ohjeistusta. Lapsen siirtyessä ryhmästä tai yksiköstä toiseen, järjestetään tiedonsiirtopalaveri
yhdessä lähettävän ja vastaanottavan ryhmän henkilöstön sekä huoltajien kanssa. Tiedonsiirrosta
keskustellaan ja sovitaan aina huoltajien kanssa.

4

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite_1_P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_varhaiskasvatuksen_py
syv%C3%A4sti_s%C3%A4ilytett%C3%A4vist%C3%A4_asiakirj.PDF
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Varhaiskasvatuslaki 540/2018
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on…
Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista
kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia

Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja
koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista

Toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön
perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset
oppimiskokemukset

Varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen
varhaiskasvatusympäristö

Turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät
vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä

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
Tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista
tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa
yhteistyössä

Kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista
vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan,
toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

Varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin

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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Varhaiskasvatuksen toimintamuodot
Kaikkien varhaiskasvatuksen toimintamuotojen toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018),
valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin
(2018)
ja
paikalliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019). Henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen laaditaan vuosittain
koulutussuunnitelma, joka tukee tavoitteellista ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Toimintaa peilataan
jatkuvasti varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin kaikissa toimintamuodoissa.
PÄIVÄKODIT Päiväkodeissa varhaiskasvatusta toteutetaan kasvattajatiimeissä, joihin kuuluu
varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen hoitajia sekä lapsiryhmän tarpeiden perusteella
varhaiskasvatuksen avustajia. Päiväaikaan avoinna olevien päiväkotien ohella Hämeenlinnassa tarjotaan
laajennettua aukioloa huoltajien työaikojen perusteella, niin ilta-, yö-, kuin viikonloppuaukioloillakin. Lisäksi
Hämeenlinnassa on luontopainotteisia varhaiskasvatusryhmiä ja integroituja erityisryhmiä. Hämeenlinnassa
toimii sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja.
PERHEPÄIVÄHOITO Hämeenlinnassa järjestetään sekä kunnallista että yksityistä perhepäivähoitoa.
Perhepäivähoito on ohjattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka tapahtuu
perhepäivähoitajan omassa kodissa.
KERHOTOIMINTA Kerhotoiminta on suunnitelmallista varhaiskasvatustoimintaa, joka tarjoaa alle
kouluikäisille lapsille hoitoa, kasvatusta ja opetusta silloin, kun perheellä ei ole tarvetta kokopäivähoidolle.
AVOIN VARHAISKASVATUSTOIMINTA Avoimessa
varhaiskasvatustoiminnassa kotona olevilla
lapsilla ja heitä hoitavilla aikuisilla on mahdollista
tavata toisiaan ja osallistua ohjattuun
varhaiskasvatukseen. Toiminnassa toteutuvat
vertaistuki, yhdessä tekeminen, lasten välinen
vuorovaikutus
ja
leikki.
Avoin
varhaiskasvatustoiminta on ennaltaehkäisevää
perheiden tukemista, jossa korostuvat yhteistyö
huoltajien kanssa ja vanhemmuuden tukeminen.
Hämeenlinnassa kerhotoimintaa ja avointa
varhaiskasvatustoimintaa tuottavat järjestöt ja
oppilaitokset palvelusetelillä.
KOTIHOIDONTUKI, YKSITYISEN HOIDON TUKI JA
PALVELUSETELI
Hämeenlinnassa
tuetaan
perheen mahdollisuuksia valita eri hoitomuotoja,
kuten yksityinen hoito.
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Satakieli-pedagogiikka Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa
Hämeenlinnan Satakieli-pedagogiikka sai alkunsa 2008, jolloin heräsi ensimmäinen kipinä lähteä luomaan
uudenlaista pedagogista ajattelua, joka kiinnittyisi vahvasti lapsen osallisuuteen ja näkyvyyteen
yhteiskunnallisena toimijana. Satakielen alkujuuret ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten unelmissa ja
ajatuksissa tulevaisuuden varhaiskasvatuksesta. Ne konkretisoituivat Italian Reggio Emiliassa, jossa
kuntamme varhaiskasvatuksesta kävi tutustumassa Satakieli-pedagogiikan synnyn alkuvuosina kaksi
johtajista, lastentarhanopettajista sekä Aimo-koulun ja ARXin yhteistyökumppaneista koostuvaa ryhmää.
Vierailujen myötä käsitys Hämeenlinnaan rakentuvasta Satakieli-pedagogiikasta jäsentyi ja vahvistui, ja
vuonna 2011 julkaistiin Satakieli-teesit ja –kriteerit, jotka keskeisenä ilmensivät uuden kasvatusfilosofian
ydintä ja olemusta. Satakieli-pedagogiikkaa kehitettiin ja otettiin haltuun koulutusten, työryhmien ja ryhmien
projekteja esittelevien piazzojen kautta. Oli syntynyt Hämeenlinnan oma kasvatusajattelu, Satakieli –
tulevaisuuden pedagogiikka.
Elämme vuotta 2019. Monet vuosikymmen sitten mullistavina ja jopa vallankumouksellisena koetut ajatukset
varhaiskasvatuksen muutoksesta ovat tänä päivänä keskeinen osa suomalaista varhaiskasvatusta ja sen
kehittämistä. Satakielen keskiössä ovat lapsen osallisuus, toimijuus, oman elämän päähenkilöys ja
monipuolinen, elämyksellinen, kokemuksellinen ja lapselle merkityksellinen, vuorovaikutuksessa tapahtuva
toiminta. Elämää varten kasvaminen ja elämää varten opittavien taitojen merkitys ovat keskeisiä paitsi
Satakielessä, myös valtakunnallisissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016/2018). Nämä ajatukset
luovat koko Suomen varhaiskasvatusta ohjaavan ytimen, ja muun muassa osallisuus nousee vahvasti esille
myös Varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Hämeenlinnan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa
huomasimme, että Satakieliteesit ovat tässä ajassa ajankohtaisempia kuin koskaan, ja niiden kautta voidaan
jäsentää myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ydintä. Kymmenisen vuotta sitten oltiin siis
hämeenlinnalaisen varhaiskasvatuksen kehittämisen osalta siinä, missä tavoiteltiinkin – luomassa visiota
tulevaisuuden varhaiskasvatuksesta.
Mitä Satakieli on tässä ajassa, jossa Satakielen ydinfilosofia menetelmineen on varsin yhtä valtakunnallisten
vasuperusteiden kanssa? Satakieli-pedagogiikka on hämeenlinnalainen tapa toteuttaa vasua. Satakielellä on
arvokas historia kunnassamme, ja olemme tästä historiasta ylpeitä. Satakieli on ennen kaikkea
kasvatusfilosofinen perusta, ja kuten kuntavasustamme voi lukea, se on tapa ottaa vasuperusteita haltuun.
Satakieliteesit ovat tapa jäsentää uuden vasun ydintä, ja myös kuntavasu on rakennettu niiden kautta, avaten
vasuperusteiden asiat satakieliteesien avulla. Satakieli on tapa katsoa toisiamme, tapa nähdä lapsi, kuulla
lasta, puhua lapselle, kohdata toinen toisemme, huomata lapselle tärkeät asiat ja olla kiinnostunut niistä.
”Satakieli on parhaimmillaan silloin, kun sydämessä läikähtää, kun se innostaa ja kun se voimaannuttaa. Se tekee arjesta
merkityksellistä. Se on tapa oppia ja omaksua maailmaa. Se on kulkemista rinnakkain ja samaan suuntaan.
Määränpäästä ei väliä, matka on tärkein. Se ei ole matkustamista suunnitellusti kartan mukaan, vaan enemmän road
trip. Se ei ole myöskään yhden pysähdyksen taktiikalla reissaamista, vaan tieltä voidaan kyllä poiketa monen monta
kertaa.
Satakieli on yhteistä suunnittelua. Jotkut ideat ja ajatukset lentävät pidemmälle kuin toiset - Satakielen siivistä ei aina
tiedä. Satakielen matkalla keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia, mielipiteitä. Kuunnellaan ja välillä ollaan hiljaa.
Annetaan aikaa ajatuksille. Tällä matkalla valokuvataan, talletetaan muistoja, joihin voi palata myöhemmin takaisin
yhä uudelleen ja uudelleen. Tällä matkalla arvostetaan, eikä arvostella. Tällä matkalla saa tuntea, saa olla spontaani.
Saa olla luova, tutkia ja ihmetellä, aistia, oppia siinä samalla. Saa elää täyttä elämää.” Kasvattajan kommentti

16

Lapsi on päähenkilö omassa elämässään
Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä – se on arvojen ja persoonallisuuden
muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus kunnioitukseen, arvostukseen omana itsenään,
ainutlaatuisuuteen, erilaisuuteen sekä omaan kasvun rytmiin ja kehitykseen. Lapsi on aktiivinen
tiedonrakentaja, osaaja ja toimija. Lapsi on loputtoman utelias, ja hänen kysymyksensä ovat tärkeitä ja
merkityksellisiä. Aikuinen suhtautuu niihin vakavasti ja kunnioittaen. Itse kokeilemalla, keksimällä ja
tutkimalla löytyvät tärkeimmät polut kasvuun kokonaiseksi ihmiseksi.

Arvojen perusta on itsearvostuksessa.
Lapset ovat syntymästään alkaen kykeneviä ja täynnä
mahdollisuuksia. Kasvattajan tehtävänä on rohkaista lasta
löytämään kaikki mahdollisuutensa. On tärkeää saada ensin
syvä elämyksellinen kokemus omasta arvostaan, jotta voisi
itse arvostaa muita. Lapselle tulee osoittaa, että hän on
arvokas riippumatta ominaisuuksistaan, kyvyistään tai
onnistumisistaan. Hänet hyväksytään ilman suorituksia,
menestystä
ja
mukautumista,
eikä
mikään
epäonnistuminen uhkaa hänen itseisarvoaan.

Kasvatuksen tehtävänä on siirtää hyvää ja
arvokasta.
Arvotunteiden perusta, moraalinen kehitys ja omantunnon herääminen kehittyvät läheisessä
vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa sellaisessa ilmapiirissä, jossa lapsi kokee itsensä rakastetuksi ja
arvokkaaksi. Käytännön elämässä tunnekokemuksien, mallien ja esimerkkien kautta aikuinen auttaa lasta
selventämään, jäsentämään ja soveltamaan omia ajatuksiaan. Kasvattaja tukee ja ohjaa lasta
arvopohdinnoissaan ja tunteidensa arvioinnissa.

”Lapsiin tulee luottaa. Niissä asuu viisaus ja
niistä löytyy vaikka mitä, kun me vaan
laskeudutaan
sieltä
alustalta
ja
kuunnellaan.”
Kasvattajan kommentti
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Helli hyvää ja rakenna sen päälle
Varhaiskasvatuksen arvoperusta
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan
yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen
oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen
mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja
tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen5, varhaiskasvatuslain6
ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan
yleissopimuksen mukaisesti7.

Ammattilaisten
ajatuksia arvoista…
”Organisaatio määrittää arvot. Oma
tapa kasvattaa lasta voi olla eri kuin
organisaation tapa, mutta työssä
ollessani toimin organisaation
arvojen mukaisesti.”
”Arvojen tulee läpileikata kaikki
toiminta, eivätkä arvot voi olla
kytkettävissä pois päältä.”
”Tulee löytää tietty tajunnantaso,
jonka pohjalta työtä tehdään ja
asioita käsitellään. Se luo raamit
koko toiminnalle, kaikelle jatkuvalle
kehittämiselle.”
”Leikin arvo kyllä myönnetään,
mutta onko annetun leikkiajan
määrä suhteessa sille annettuun
arvoon? Havainnoitaessa nähdään,
että kyse voi olla viiden minuutin
leikittelystä eikä aidosta leikistä,
jossa on nähtävissä lapsen
sitoutuneisuus, intensiivisyys, leikin
sisältö ja pitkäkestoisuus.”

Eteläisten päiväkodissa pohdittiin vasun arvoja ja toiminnan
sisältöjä huoltajien vasukahveilla. Huoltajat merkitsivät
pienillä lapuilla asiat, jotka kokivat kaikkein tärkeimmiksi
asioiksi lapsen hyvässä varhaiskasvatuspäivässä.

Jotta toiminnan kehittyminen ja jatkuva uudistuminen on
mahdollista, työyhteisöjen tulee nähdä oma toimintansa
sellaisena kuin se todellisuudessa toteutuu, ei sellaisena kuin se
halutaan ideaalina nähdä. Ilman kriittistä reflektointia painotukset
muuttuvat todellisuudessa eri järjestykseen, arvo voi olla
”painavin” ajatuksissa, mutta käytännön arjessa sille annetaan
vähiten aikaa.

Arvopohdinnan tulee olla jatkuvaa,

ettei arvoista tule itsestäänselvyyksiä ja arjessa näkymättömiä,

arvot vaikuttavat jokapäiväisissä
valinnoissa, motivoivat toimintaa, ohjaavat
käyttäytymistä ja sitouttavat.
vaan niin, että

5

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
Varhaiskasvatuslaki 20 §
7
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007
6

18

Mitä vahvistetaan, sitä saadaan lisää
Lapsuuden itseisarvo

 Ammattilaisten
ajatuksia

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten
oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Varhaiskasvatus
perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella
lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä8.

”Pyritään huomioimaan jokainen
lapsi, antamaan aikaa
mahdollisuuksien mukaan, edes pieni
hetki. Katse, hyväksyvä kosketus ja
ystävällinen puhe ja kuuntelu – se on
kohtaamisen ytimessä.”

”Aito kohtaaminen, syli ja läheisyys, kuinka
tärkeää se on.”

”On ensiarvoisen tärkeää, että lapsi
saa kokemuksen kuulumisesta
johonkin ryhmään omana itsenään.”
”Hoitokaverit ovat lapselle tärkeitä.
Heihin tulee kiinteä ja lämmin suhde,
vähän kuin isoveli-pikkuveli,
isosisko-pikkusisko. Lapset odottavat
kavereita ja toisia lapsia tulevaksi
hoitoon. Kaverisuhteita tulee vaalia ja
arvostaa – ei erotella.”
”Jokaista lasta koetetaan ymmärtää
omana itsenään ja ryhmän jäsenenä.
Lapsen mielipidettä kuunnellaan ja
kysellään sekä keskustellaan lapsen
kanssa, kun asiat eivät aina ole niin
selkeitä.”

”Lapsuus on jo sinällään arvokas ja ainutlaatuinen asia.
Se on sitä meidän aikuisten ruuhkavuosien aikaa, jossa
jokainen lapsi elää omaa ainutlaatuista, sillä hetkellä
ajankohtaista asiaa eli omaa ainutkertaista koko
elämään vaikuttavaa lapsuuttaan.”
”Ei tarvii koskaan sanoa ettei ehdi, kun ei oikeasti pitäisi
olla kiire mihkään. Tärkeintä on nyt juuri tämä hetki,
näiden lasten ainoa, ainutkertainen lapsuus.
Kiireettömyys vaatii oman pään sisäistä työstöä, että mä
en hoputa ja hoputa, vaan pysähdyn siihen hetkeen.”
Kasvattajien kommentteja

8

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 18
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”Kunnioitetaan lapsen mielipiteitä,
annetaan tilaa ja mahdollisuuksia
tehdä omia valintoja.”
”Jokainen lapsi otetaan
henkilökohtaisesti vastaan, kysytään
mitä kuuluu ja sanotaan, että kiva, kun
tulit.”
”Jokaisella lapsella on oikeus tulla
kuulluksi; ristiriitatilanne esim.
hakutilanteissa, jolloin sekä
huoltajalla kuin lapsellakin olisi asiaa.
Olen pohtinut sitä, osataanko
huomioida lapsi tasavertaisesti
aikuiseen verrattuna. Aikuinen sanoi
lapselle, että ”odota hetki”. Lapsi:
”Miksei nyt heti, kun sun hetki on
niin kaukana?”

Vahvaksi, omaksi itseksi

”Jos opetetaan vuorovaikutusta,
toiminnan ydin ei voi olla hallinta,
vaan juurikin se vuorovaikutus.
Lapset ottavat mallia meistä
aikuisista.
Isompi lohduttaa
pienempää, jos on oppinut
kunnioittavan kohtaamisen mallin
ja sen, että ketään ei jätetä yksin
ja itkevää lohdutetaan.”

Ihmisenä kasvaminen

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja
ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen
sekä
ihmisarvon
loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua
ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja
kauneuteen
sekä
oikeudenmukaisuuteen
ja
rauhaan.
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa
suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä
Kasvattajan kommentti
tavassa ja tahdossa toimia
oikein. Henkilöstö ohjaa
Tarvitaan aikuisia,
lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan
jotka…
arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai
väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. 9
…ovat kiinnostuneita lapsista,
näkevät heidät ja kuuntelevat
heitä. Lapsi, jota kuunnellaan,
oppii itsekin kuuntelemaan
toisia ihmisiä.
…antavat lapselle sopivasti
haasteita ja auttavat häntä
ylittämään aikaisempia rajoja.
Lapsen itsesäätely sisäistyy
ymmärtävän aikuisen
ohjauksesta.
…osoittavat kiintymystä,
välittämistä ja huolenpitoa.
Lapsen tunne-elämän
herkkyys ei voi kehittyä
ilmapiirissä, jossa näitä
elementtejä ei ole. Eettisen
ymmärryksen kehittyminen
edellyttää tunne-elämän
herkkyyttä.
…osoittavat lämpöä,
läheisyyttä, turvallisuutta,
kuulluksi tulemista, syliä,
pysyvyyttä, yhdessäoloa,
empatiaa ja huolenpitoa.

9

Lapsilla on sisäistä voimaa ja tahtoa kasvamiseen. Lapsen luontaista
innostusta ei tule latistaa. Lapset rakentavat maailmaansa ja samalla
omia arvojaan yhdessä aikuisten kanssa. Lapsella on tärkeitä
kysymyksiä, joita hän haluaa pohtia yhdessä muiden kanssa.
Onnistumisen kokemukset, kokeilu ja erehdyksien hyväksyminen ja
niiden kautta oppiminen ovat osa ihmisenä kasvamisen prosessia.
Niiden kautta harjaannutaan tekemään itsenäisiä valintoja ja valmiutta
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

”Nähdään hyvää ja sanotaan se toisille.”
Aito vuorovaikutuksellinen ihmissuhde luo pohjan sellaiselle
luottamukselle, joka sallii lapsen ilmaista koko tunnekirjonsa.
Saadessaan ilmaista tunteensa lapsi tulee niistä tietoiseksi ja siten myös
oppii hallitsemaan omaa käyttäytymistään ja tunteitaan. Lapsen omien
kokemusten kautta kehittyy kyky tuntea myötätuntoa ja ymmärtää
toisen ihmisen kokemuksia. Yksilöllisyyden itseisarvo edellyttää, että
yhteisössä on olemassa yleispätevät yksilöstä riippumattomat eettiset
arvot ja normit. Yhteiset sopimukset ja normit mahdollistavat, että lapsi
voi toimia yksilönä ryhmässä. Vertaispalautteen saaminen on tärkeää.
Puhe ohjaa ajattelua. Lapset oppivat ottamaan vastaan hyvää
palautetta ja antamaan sitä itse. Ryhmäytyminen, yhteisökasvatus,
ryhmässä oppiminen on varhaiskasvatuksemme erityinen tehtävä.
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Lapsella on oikeus…
Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus…

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi. Pienemmissä
ryhmissä tämä onnistuu selkeästi paremmin.
Aikuisten ja lasten jakautuminen pienryhmiin on
luonteva arjen toimintatapa, joka mahdollistaa
lapsen oikeuden tulla kuulluksi. Lapsiryhmän
jakaminen teknisesti pienempiin ryhmiin ei sinällään
riitä, vaan pienryhmien sisällä tapahtuva lapsen
kuuleminen, kohtaaminen, hänen aloitteisiinsa
vastaaminen ja havainnoinnin mahdollisuus ovat
niitä
perimmäisiä
arvoja,
johon
pienryhmätoiminnalla pyritään. Niin ikään tulee
miettiä sitä, millä perusteilla pienryhmät
muodostetaan, ja miten pienryhmät ja jo niiden
muodostuminenkin tukevat lapsen osallisuutta,
ystävyyssuhteita ja mielenkiinnon kohteita.

Lapsella on oikeus oppia leikkien, iloita
oppimastaan sekä osallistua oppimisympäristön
rakentamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Mitä
paremmin tunnemme ryhmämme lapset ja heidän
tapansa oppia, sitä paremmin pystymme
tarjoamaan juuri heille sopivia oppimisen paikkoja
ja tarttumaan heidän mielenkiinnon kohteisiinsa.
Lapsella on oikeus tulla huomioiduksi juuri
sellaisena kuin hän on. Lapsella on oikeus siihen,
että aikuiset huomaavat kaiken sen hyvän, mitä
hänessä on.
Lapsella on oikeus omiin käsityksiinsä, vaikka ne
tuntuisivatkin aikuisen näkökulmasta hassuilta tai
”virheellisiltä”.
Kun lapsi pystyy itsenäisiin tekoihin, hänellä on
oikeus myös niiden suorittamiseen.

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja
ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun
keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on
oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja
kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus
leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä
rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja
maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.
Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään
kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa
monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä
kokeilla10 ja opetella uusia asioita.11

Lapsella on oikeus hyvään huolenpitoon.
Lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä omaan
tahtiinsa. Liian aikainen eteneminen vie lapsen
mahdollisuuden itse oivaltaa. Lapsella on oikeus
työrauhaan, omaan pohdiskeluun ja tietoon. Jotkut
tarvitsevat enemmän saavuttaakseen saman verran.
Lapsella on oikeus omiin tunteisiinsa. Vaikka lapsi
tarvitsee aikuisen apua pukeakseen tunteensa
sanoiksi, lapsi kuitenkin itse viime kädessä
parhaiten tietää, miltä hänestä tuntuu. Autetaan
lasta tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia tunteita,
sekä ilmaisemaan niitä. Välittävässä ilmapiirissä
lapsi voi kokea syvimmätkin tunteensa
mielekkäiksi ja perustelluiksi.
Lapsella on oikeus omiin ristiriitoihinsa. Aikuinen
toimii puolueettomana sovittelijana, eikä arvioi
tilannetta omista lähtökohdistaan, vaan luottaa
lasten kykyyn löytää ratkaisuja. Aikuisen vastuulla
on huolehtia siitä, että ratkaisu ei loukkaa, nolaa tai
ole hyvien tapojen vastainen. Näin annetaan
lapselle tilaa omaan ajatteluun ja puheen
tuottamiseen. (Miniverso)

Lasten oikeuksien perusta
on YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksessa, joka sitoo
jokaista lasten kanssa
toimivaa aikuista.

10
11
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LAPSELLA ON OIKEUS KUULUA YHTEISÖÖN
”Turvallisuuden tunne: aikuinen kohtaa lapsen eteisessä, tulee
vastaan, minä olen sinua varten ja huomenta - ei niin, että
huoltaja etsii työntekijää ympäriinsä. Eri asia on toki, jos luet
kirjaa tai letität tukkaa, mutta siinäkin hetkessä voidaan vahvasti
henkiä sitä, että ihana nähdä sut, kiva kun tulit.”
LAPSELLA ON OIKEUS VAIKUTTAA ITSEÄÄN KOSKEVIIN
ASIOIHIN
”Ääretöntä herkkyyttä vaatii aikuiselta nähdä lapsen aloitteet
isossa ryhmässä ja tarttua niihin, saada ideoihin tulta alle ja lähteä
rakentamaan näistä laajempia projekteja. Keino on se, että
aikuiset oikeasti sitoutuvat tekemään töitä lapsen kanssa, eivätkä
keskenään.”
LAPSELLA ON OIKEUS VALITA YSTÄVÄNSÄ
”Meidän täytyy tarkastella omia käytäntöjämme työntekijöinä ihan jatkuvasti, miettiä sitä, millä me asioita
perustelemme ja miksi, kenen etua tavoittelemme. On esimerkiksi ihan epäeettistä riipiä joku lapsi pois
omasta porukastaan, jotta olisi tasamäärä lapsia jokaisessa pienryhmässä. Ja kuinka me tuemme
kaverisuhteita – erottamalla ehkä parhaat kaverit toisistaan, jotta ei mene riehumiseksi? Saako lapsi itse
valita leikkikaverinsa ja ihmiset, joihin hän kiinnittyy? Miten kaverisuhteet huomioidaan
pienryhmätoiminnassa?”
LAPSELLA ON OIKEUS YKSILÖLLISEEN KOHTAAMISEEN JA LOHDUTUKSEEN
”Tilanne, jossa lapsi oli levoton lepohetkellä. Kasvattaja otti syliin, lapsi rauhoittui. Ei siitä sitä syntynyt,
että kaikki muutkin olisivat halunneet, vaan luottamus siihen, että muakin lohdutetaan, jos mulla on paha
mieli. ”

LAPSELLA ON OIKEUS TULLA KUULLUKSI
”Poika itki uloslähtötilanteessa. Kukaan ei
oikein ehtinyt auttaa, sanottiin vaan, että
laita vaan päälle. Poika itki. Ohi kulkenut
toisen ryhmän työntekijä pysähtyi ja kysyi,
mikä sinulla on. ”Nää on niin hiekkaset.”
Pyyhittiin paperilla ja asia oli ok. Lapsi veti
housut
jalkaan
ja
lähti
ulos.
Pysähdytäänkö oikeasti kuuntelemaan?”

Meillä oli ollut hektinen viikko takana, useampana päivänä oli
lähetty johonkin retkelle, pois päiväkodilta. Nukkaritilanteessa
kasvattaja oli 3-vuotiaan pojan vieressä, poika otti aikuista
kädestä kiinni ja sanoi hiljaisella äänellä: Eihän mennä
huomenna aamulenkille?
Kasvattaja: Aha, selvä.
Poika jatkoi: Leikitään vaan.
Kasvattaja: Kyllä, huomenna vaan leikitään.

Kasvattajan kommentti
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"Mä oon sun kaveli."

Yksilöinä yhteisössä
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Varhaiskasvatus
edistää
suomalaisen
yhteiskunnan
demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää
taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta,
syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön
liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda
moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu
moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän
huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa. 12
Vuoropuhelu ja ajatusten vaihto ovat mahdollisia silloin, kun pidetään toisiamme tasa-arvoisina. Aito
keskustelu edellyttää molemminpuolista luottamusta ja avoimuutta. Erilaiset näkökulmat, keskustelut ja
vastakkainasettelut ovat merkityksellisiä yhteisöllisen kasvun kannalta. Toimintakulttuuri vaikuttaa jokaisen
hyvinvointiin ja jokainen vaikuttaa siihen, millainen toimintakulttuuri yhteisöön muodostuu. Työyhteisön
tulee yhdessä pohtia, miten yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja moninaisuus toteutuvat oman ryhmän
toiminnassa, miten se on nähtävissä ja aistittavissa. Kun kasvavan lapsen jokapäiväisissä leikkitoiminnoissa
kyetään harjoittelemaan näiden ominaisuuksien vahvistamista, lapsen on turvallista kasvaa yhteisön
jäsenyyteen.

Satakielipedagoginen näkemys tulee toteutua kaikkialla Hämeenlinnan
varhaiskasvatuksessa ja sen tulee olla jokaisen työntekijän toiminnan perustana.

”Ryhmän koko toimintakulttuuri pyritään rakentamaan sellaiseksi, että
lapsen ääni kuuluu arjen
rakentumisessa koko ajan.
Se ei tarkoita aina sitä, että
juuri niin toimitaan, mutta
aina se tarkoittaa, että lasta
kuullaan
ja
asioista
keskustellaan ja neuvotellaan. Usein löytyy keino
myös toteuttamiseen.”
Kasvattajan kommentti

12

Tavoitteena on tarjota yhdenvertaista varhaiskasvatusta, jossa
jokainen luo sisällöllisesti rikkaan toteutuksen Satakieli-teesien
hengessä. Tämä ei tarkoita, että kaikille lapsille tarjotaan samaa asiaa.
Jokainen lapsi on erilainen, hänen rytminsä, tarpeensa,
kiinnostuksensa, oppimisen tapansa. Ainutlaatuisuus tulee tunnistaa
kaikilla tasoilla ja osata hyödyntää sitä päivän eri toimissa. Jokainen
päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmä on erilainen omine erityisine
piirteineen, mutta toiminnan taustalla arvotietoisuus on sama.

Arvot ovat lähtökohtainen ajattelutapa, asiantila,
eikä se voi määrittyä työntekijän tunnetilan ja
mielialan mukaan.
Aikuinen ei voi tuntea lapsen puolesta. Tasa-arvoisen tunnesuhteen
edellytyksenä on, että aikuinen ei kuvittele tietävänsä lasta paremmin,
mitä hän haluaa, vaikka usein tietääkin, mikä on lapsen kehitykselle
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hyväksi. Erilaisen kulttuuritaustan omaavilla ihmisillä voi olla hyvin erilainen tunneilmasto, joten lapsen
mahdollisuudet tiedostaa ja ilmaista tunteitaan ovat osittain kulttuurisidonnaisia.
Lapsella on omat mielipiteensä ja ajatuksensa, tarve saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, tehdä
valintoja ja vaikuttaa toiminnan etenemiseen. On eri asia sitoutua toisten asettamiin ehtoihin kuin olla
mukana rakentamassa niitä. Erilaisuuden tunnistaminen ja sen hyväksyminen ovat yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja moninaisuuden onnistumisen lähde: ”Tasa-arvo ei tarkoita kaikille samaa: että jokainen pukee nyt
itse ne vaatteet päälle, vaan jos sulla on huono päivä, niin kyllä mä voin pukea. Silloin huomioidaan sun tunteet,
sen hetkinen olotila, mieltymykset ja muut siihen hetkeen vaikuttavat asiat.”

Perhe lapsen tärkeimpänä kasvuyhteisönä
Perheiden monimuotoisuus
Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin,
kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle
kasvatusyhteistyölle13. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea
oman perheensä arvokkaaksi. 14
Lapsi on osa perhettä, jossa on omat tapansa, kulttuurinsa ja arjen perustoimintonsa. Keskustelun ja
varhaiskasvatuksen toiminnan näkyväksi tekemisen kautta löydämme yhteisen ymmärryksen lapsen kasvun
ja kehityksen tueksi. Eritaustaisten perheiden kohtaamisessa kasvattajan oma suhtautuminen ja asenne ovat
keskeisessä roolissa. Perheiden kunnioittamisen tulee ulottua keskinäisestä kohtaamisesta myös sen
ulkopuolisiin keskusteluihin, esimerkiksi henkilökunnan
keskinäisiin keskusteluihin. Tasavertaisessa kohtaamisessa ei
paeta kielimuurin taakse, vaan löydetään keinot ylittää tämä
”Yhteisönä tutustumme toisiimme
muuri. Tulkin käyttö, kuvakommunikointi, valokuvat ja
yhteisissä perheilloissa, erilaisissa
videointi ovat oivana apuna, jos yhteistä kieltä ei ole vielä
tapahtumissa ja tempauksissa. Ei
muodostunut.
Perheiden
kohtaamisen
ole olemassa tyypillisiä kulttuurinsa
käytännöt rakennetaan niin, että perheiden
edustajia, vaan on olemassa
näkemys ja varhaiskasvatus yhdistyvät juuri
erilaisia perheitä ja jokaisella omat
tapansa ja oma kulttuurinsa.
heidän
lapselleen
luontuvaksi
Tiedostaminen
alkaa
omasta
pedagogiikaksi. Kunnioittavaan kohtaamiseen sisältyy
elinpiiristä ja avartuu vähitellen
molemminpuolinen oppiminen. Kyse on kunnioittavasta
siten, että ihminen ymmärtää oman
nöyryydestä: vain kuulemalla toista saadaan kokonaiskuva
merkityksensä
kulttuurin
ja
käsillä olevasta asiasta.
historian muodostumisessa.”
Kasvattajan kommentti
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Tämän päivän lapsi, huomisen
aikuinen
Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä
ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille
tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja
esteettistä
ajatteluaan.
Varhaiskasvatuksessa
tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan
periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen,
taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan.
Varhaiskasvatus
luo
perustaa
ekososiaaliselle
sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen
kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle
ja ihmisoikeuksien toteutumiselle15.

”Heille on itsessään rakentunut
sellainen
kuuliaisuus,
omatunto,
ajattelu, joka auttaa heitä sitten
elämässäkin eteenpäin. Me ei kasvateta
lapsia varhaiskasvatusta varten, vaan
elämää varten. Pyritään tarjoamaan
semmosia
oppeja,
jotka
vievät
eteenpäin elämässä. Sehän on niiden
lasten elämää, niiden kokonainen päivä,
kivaa ja turvallista, hyvä olla täällä, ei
turhia paineita, epämiellyttäviä asioita.
Ihan tavallista elämäähän se on.”
Kasvattajan kommentti

Varhaiskasvatus on kokopäiväistä pedagogiikkaa, jonka lähtökohtana on hyvinvoiva lapsi ja lapsen
kokonaisvaltainen hyvä päivä. Keskiössä on aktiivinen, kykenevä, toimiva lapsi, toimintamallina myönteinen,
kannustava pedagogiikka ja yhdessä tekeminen, mahdollistajana toimii aktiivinen, innostava,
vuorovaikutteinen ja hetkeen tarttuva kasvattaja. Tavoitteena on luoda pohjaa lapsen tulevaisuudelle ja niille
taidoille, joita hän elämässään tarvitsee.
Ennustettavuus ja tietty vuorokausirytmitys luovat turvaa, mutta pelkkien rutiinien varaan ei rakenneta
varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Tilanteisiin liittyy soveltamista, tutkivaa asennetta sekä muuntuvaa
etenemistä. Kasvattaja ohjaa omalla asenteellaan ja esimerkillään lasta ymmärtämään muuntuvia tilanteita,
mukautumaan muuttuvaan maailmaan ja käsittelemään muutoksia: ”Meidän talon arvot on sellasia laveita,
pehmeitä, semmosia et ne ei keskity johonkin yksityiskohtiin.
Arvo on sekin, että sä voit muuttua, päivät on muuttuvia,
lapset on muuttuvia ja sä oot joustava näkemään
”Pirstaloitunut maailma luo entistä
erilaisuutta ja sen mukaan toimimaan, ottamaan sen
enemmän haasteita psyykkiselle
vastaan ja hyväksymään sen.”
turvallisuudelle. Me kasvattajina yhä
vain
enemmän
vastaamme
psyykkisestä turvallisuudesta, emme
vain siitä, että on saappaat jalassa ja
kuivat sukat. Pitää olla henkisesti
läsnä. Ilmapiiri voi olla psyykkisesti
turvallinen, kun kaikki aikuiset ovat
sitoutuneita ja motivoituneita.”
Kasvattajan kommentti

15

”Tehdään yhdessä. Talonmiestä auttamassa.”
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Toiminnassa korostetaan kohtaamisen ja
myönteisen yhteistyön merkitystä. Yhdessä
opitaan
vastuunottoa,
itsesäätelyä,
ongelmanratkaisutaitoja, sovittelukykyjä ja
vertaissuhteista huolehtimista.

”Perustehtävässä pysymisen ydin on se, että
vahva pohja ja vahva perusta rakentuvat
arvoista. Arvomaailma on se tekijä, joka luo
ilmapiirin ja ilmapiirin vaistoaa jokainen. Lapsi
kasvaa siinä ilmapiirissä, se on kasvualusta ja
toki sen vaistoaa. Kun tulee vieras ihminen
sisään ja talossa on hyvä ilmapiiri, menee se
ilmapiiri luihin ja ytimiin.”

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko
yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta,
kiusaamiselta ja muulta häirinnältä16. Lapsella on
oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan.
Kasvattajan kommentti
Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista,
väkivaltaa
eikä
häirintää.
Kiusaaminen
tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin
kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön
hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja
kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti.
Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä
ratkaisuja. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta,
turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen. Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja
sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvallisuusasiat hallitsevaa henkilöstöä. 17
Päivän eri tilanteet hyödynnetään ja annetaan asioille merkityksellisyyttä. Aikuinen reagoi lasten aloitteisiin
ja tarkastelee esille tulleita asioita yhdessä lasten kanssa niiden sosiaalisesta, kulttuurisesta, taloudellisesta
tai ekologisesta näkökulmasta.
Aikuisen tärkeä tehtävä on ohjata lasta punnitsemaan, valitsemaan ja ajattelemaan monipuolisesti asioita.
Kaikkea toimintaa ohjaa kestävän kehityksen periaate. Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän ja
tehdään
yhdessä
tietoisia
valintoja kestävän kehityksen
näkökulmasta. Aikuiset omalla
”Enemmän jokapäiväisiä sosiaalisia
esimerkillään tukevat lapsen
taitoja, toisen huomioonottamista
kasvua
välittämiseen,
ja
suvaitsevuutta
erilaisuutta
vastuuseen
ja
kestävään
kohtaan. Eläinten hyvää kohtelua,
elämäntapaan.
oli kyse lemmikistä tai hyönteisistä.
Ympäristöasiat,
kierrätys
ja
”Turvallisuuden
tunne
kulutuksen vähentäminen.”
syntyy
siitä,
miten
Huoltajan kommentti

16
17

aikuinen kohtaa lapsen. Kaikki lapset ovat kaikkien
aikuisten lapsia, olemme yhteisö.”
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Tavoitteen saavuttamiseen on
monta polkua

”Oppimisen paikat nousevat lapsista
ja siitä elämästä, mitä he elävät. Eivät
ne nouse silloin, kun aikuinen on ne
ajatellut tai päiväjärjestykseen ne
sijoittanut. Ne nousevat siitä
elämästä, ja siihen pitää meidän osata
tarttua.”

Oppimiskäsitys varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu
perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset
kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys
pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena
Kasvattajan kommentti
toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti 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, kieli 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 kulttuuriseen taustaan. Lapset oppivat parhaiten 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. 18

18
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”Lapset ovat halukkaita, uteliaita ja kypsiä omaksumaan tietoa monella eri tavalla. Kysymys on siitä, miten
opitaan oppimaan.” (Wallin 2000)
Oppimisen lähtökohta on halu saada uutta tietoa, halu päästä selville asioista, uteliaisuus. Kiinnostus virittää
havaintokyvyn ja päättelyn.

Oppimisen ei kuulu olla tylsää ,

vaan tarpeeksi haastavaa, jotta

mielenkiinto säilyy. Lapsen oppimisen tulos on sellainen, jota hän itsekin pitää arvokkaana. Luovuuteen
kuuluvat erikoisetkin ideat ja myös epäonnistuminen.
Tunneperäinen, yksilölle tärkeä seikka tai asia muistetaan paremmin kuin yhdentekevä. (Jalovaara 2005)
Oppiminen ei ole yhteen hetkeen rajoittuva tapahtuma, vaan koko ajan läsnä oleva monivaiheinen prosessi.
Oppiminen muuntaa lapsen toiminnan suuntaa ja vaatii ponnisteluja, siksi oppija tarvitsee myönteisen
käsityksen itsestään oppijana. Lapsen uskoa omaan oppimiseen tulee vahvistaa.
Jokainen on erilainen oppija, koska
uusien
asioiden
oppimiseen
vaikuttavat
aina
aikaisemmat
tietomme,
käsityksemme
ja
kokemuksemme.
Jokainen
omaksuu asioita ja ilmaisee niitä
omalla tavallaan. Lapsi määrittelee
itse mielekkään oppimisen tavan ja
suunnan, kunhan hänelle tarjotaan
monikanavaisia
ja
sosiaalisia
oppimistilanteita.
Oppimista edistää kasvattajan kyky
esittää
oikeita
kysymyksiä,
synnyttää tiedollisia ristiriitoja ja
saada aikaan yhteistä pohdintaa. Lapselle tulee antaa riittävästi aikaa sisäistää oppimaansa. Oppiminen

on tutkivaa, kun lapsi itse asettaa kysymyksiä, joihin kasvattajalla ei ole
olemassa valmiita vastauksia. Tavoitteena on
uuden asian
ymmärtäminen tai ongelman ratkaiseminen. Kasvattaja on
imussa mukana, mutta riittävän etäällä, että lapsi itse voi
ottaa seuraavan askeleen. Aktiivisella läsnäolollaan
kasvattaja huomaa lapsen ahaa-elämyksen hetket ja voi
”töytäistä” oppimista eteenpäin.
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oppimisen

Oppimisessa keskitytään ajattelun laadulliseen muuttumiseen, ei lopputulokseen. Merkityksellistä ei ole,
onko lapsen olettamus tai johtopäätös oikea. Lapsi kyllä vastaanottaa oikean tiedon, kun aika on kypsä.
Tunteet motivoivat älyllistä aktiivisuutta, joten tarvitaan elämyksiä ja arvokokemuksia, jotta tapahtuu
oppimista. Lapselle merkityksellinen oppiminen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja aktioivoi hänen ajatteluaan.

”Kehut pitää siirtää yrittämiseen, ei niinkään tulokseen.
Pitää tukea sinnikkyyttä.”

”Miten huomaat lapsen
mielenkiinnon? Se vaatii
vuorovaikutusta ja sensitiivisyyttä.”

Kasvattajan kommentti

Huoltajien ajatuksia lapsen oppimisesta:


Oppimisesta…

Tykkään, että lapsi saa oppia omassa tahdissa ja
omien vaiheiden mukaan, eikä tuputeta asioita, jos toinen
ei ole niiden oppimiseen vielä valmis.

”Leikkitilanne: lapsille tulee ristiriita.
Aikuinen puuttuu siihen sillä, että jos
leikki ei onnistu, siirrytte eri
leikkeihin, ja samalla oppiminen
estetään. Kuinka oppisimme
näkemään ristiriidan lahjana ja
mahdollisuutena?”



Lapsi myös saa kokeilla asioita, eli työntekijät osaavat
antaa lapsen tehdä itse asioita ja sitä kautta lapsi oppii
paljon koko ajan.

”Tulisi antaa kehuja ja kannustusta
positiiviselle tekemiselle sen sijaan,
että antaa tilaa negatiiviselle.”



Päiväkodin tekemisen ei mielestäni tarvitse olla liian
tavoitteellista ja suorittavaa, mutta toivon, että lapseni
pääsisi
tutustumaan
erilaisiin
asioihin
kuten
kädentaitoihin, musiikkiin ja liikkumiseen leikin varjolla.



Tärkeintä lapsen on oppia, että

”Minkälainen käsitys lapsella on
omasta oppimisestaan? Pienelläkin
lapsella on käsitys omasta
oppimisestaan, mitä osaan ja mitä en.
Suotuisissa olosuhteissa voi mennä
epämukavuusalueelle ja ylittää
itsensä. Myönteinen oppiminen on
lähtökohta kaikessa, positiiviset
oppimiskokemukset.”

hän on tärkeä

ihminen.


Lapset ovat
lapsia ja niin heidän kuuluu saada ollakin.
Ei mielettömiä oppimistavoitteita.

Leikkiä ja yhdessä olemista ennen kaikkea. Pieniä arjen
kasvatuksellisia hetkiä ja pieniä uusien asioiden
opettelua.

 Jokaisen arvostamista sellaisena kuin on.
Ei tungeta kaikkia samaan muottiin vaan
ymmärretään, että kaikki ovat erilaisia.
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”Aikuisen heittäytyminen ja
vertaisoppimisen tukeminen ovat
avainasioita. Yhdessä ensin
harjoitellaan asioita, joita on tarkoitus
myöhemmin osata yksin.”
”Keskustellaan yhdessä lasten kanssa,
yhteisöllinen toimintakulttuuri.
Vaaditaan tilaa ja kohtaamista
vuorovaikutukselle, ei täytetä arkea
merkityksettömillä sisällöillä. Täytyy
olla aikaa keskustelulle ja lapsen
mielenkiinnon kohteista
lähtemiselle.”

Lapsi ansaitsee ”rikkaan” aikuisen
Satakieli-pedagogiikan mukaisesti lapsi ansaitsee aikuisen, joka
haluaa antaa lapselle vain parasta. Aikuinen on kiinnostunut
ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista. Hän yhdistää omalla
toiminnallaan kulttuurin monimuotoisuuden varhaiskasvatukseen.
Hän osaa kysyä oikeita kysymyksiä, mutta ei tiedä niihin oikeita
vastauksia.
Jatkuva oman työn kehittäminen ja kouluttautuminen ovat jokaisen
työntekijän oikeus ja velvollisuus. Työyhteisöissä tuetaan aikuisten
välistä vuorovaikutusta ja annetaan mahdollisuus keskusteluun ja
väittelyyn, minkä seurauksena työkulttuuri ja ammattitaito kehittyvät.
Maailma on sitä rikkaampi, mitä useammasta näkökulmasta sitä
tarkastellaan – ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta.

”Se, että olen läsnä samassa huoneessa lasten kanssa ja juttelen
pääasiassa niitä näitä kollegan kanssa, ei ole varhaiskasvatusta. Se
ei ole läsnäoloa, lapsen kohtaamista eikä sitä, mihin minut on tänne
palkattu.”

Millaista aikuista me lapset
etsimme päiväkotiin?
”Se olisi sellainen, joka
jumppaa meidän kanssa, osaa
askarrella ja leikkiä ja sellainen,
joka junarataa rakentaa. Se
olisi prinsessaihminen, tai ehkä
kuningas. Mattoaikuinen, tämmöinen pidempi. Sellainen
hassu, joka rakentaa ja menee
mun kanssa laivaan ja pelaa ja
leikkii. Sellainen aikuinen, joka
peittelee päiväunille.”

Aikuisen tärkein tehtävä
on
kuunnella.
Jotta
aikuinen voi kuunnella,
hänen
täytyy
oppia
vaikenemaan ja olemaan
aktiivisesti
läsnä.
Kuunteleminen johdattaa
pohdiskelemaan, olemaan
kutsuva ja avoin itselle ja
muille; se on edellytys
keskusteluun ja kasvuun.

Liivuoren päiväkodin lapset
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Huoltajien ajatuksia
”Lapseni nauttii eniten aikuisen
aidosta ja välittävästä
läsnäolosta, lapsen mielipiteet
otetaan huomioon.”
”Lapseni nauttii
mahdollisuudesta näyttää omaa
osaamista ja kertoa itselleen
tärkeistä asioista niin, että joku
kuuntelee.”
”Kasvattajan antama huomio ja
hellittely kantautuu myös usein
kotiin lapsen puheissa ja
touhuissa.”
”Tärkeintä on, että lapseni
tuntevat olevansa turvassa ja
aikuiset ovat läsnä heitä
varten.”
”Hyvän varhaiskasvattajan
tunnusmerkki on se, että lasta ei
vähätellä tai kauhistella, vaan
uskotaan jokaisen lapsen
tulevaisuuteen ja
hyväksytään lapsi sellaisena
kuin hän on, vertailematta
muihin.”
”Lapsen mukaan päiväkodissa
on parhaat aikuiset, kun ne
jaksaa leikkiä ja keksii hassuja
juttuja.”

Sinun työsi ja toimintasi on osa
lapsuusmuistoja. Lämmin, kohtaava aikuinen voi

jonkun
olla jonkun

lapsen elämässä se onnellinen sattuma, joka vaikuttaa pysyvästi
elämään ja jota muistellaan lämpimästi vielä aikuisenakin. Niin ikään
monissa keskusteluissa on noussut esille työntekijöiden omia
lapsuusaikaisia, yksittäisiäkin muistoja tilanteista, joissa oman
lapsuuden
päivähoidon
työntekijä
on
kohdellut
lasta
epäkunnioittavasti tai nolannut lapsen, ja joissa katkera muisto on
kantanut aikuisuuteen asti. Millaisia muistoja sinä jätät?

Hyvä aikuinen on sellainen, joka…


”Tekee ruokaa, se pelailee ja leikkii. Auttaa lapsia, jos on vaikka
tosi vaikee peli, niin sitä pelataan aikuisen kanssa. Askartelee
lapsen kanssa ja menee ulos lasten kanssa.”



”Aikuisen pitää osata korjata, jos joku on rikki. Jos verhot putoo,
pitää heti laittaa takaisin. Mä haluisin sun kanssa vähän aikaa
leikkiä, mutta kun sun pitää tehdä töitä välillä. Mä tykkään, että
halattas.”



”Se ois naurupilli ja hassu – Jussi-pappakin on.”



”Sellanen täti, jolla on raidallinen paita ja naurava suu.”



”Piirtää, pelailee ja juttelee paljon.”

Kasvattajalle
pohdittavaksi
Mitä huoneeseen tulee sinun
mukanasi?
Minkä lisäarvon sinä tuot
lasten ja aikuisten yhteisöön?
Entä työyhteisöön?
Millaisena aikuisena lapset
sinut myöhemmin muistavat?
Millaisia lapsuusmuistoja sinä
rakennat?

 ”Sellanen, että se sanoo useempaan asiaan että
saa tehä.”


”Se on Elsa, joka jäädyttää päiväkodin jäälinnaksi. Se on
hoitajakin, ihan hoitaa lapsia. Se laulaa ”Let it go” ja pyyhkii
pyllyn ja laittaa valopöydän päälle.”
”Hyvä hoitaja on sellainen, jolla on hyvä
sydän.” Antonina 5 v.

”Yksi kasvattajan keskeinen tehtävä on heittäytyä hetkeen ja laittaa
itsensä likoon leikin ja sadun maailmaan. Joulun satuseikkailussa
joulu oli karannut ja norjalaiset tontut lensivät Suomeen myrskyn
mukana. Joulua etsittiin yhdessä lasten kanssa eri tehtävin avulla.”
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Joka päivä voi oppia jotain uutta
Huomioita toimintakulttuurista - työn kehittäminen oppivassa yhteisössä
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu muun muassa









arvoista ja periaatteista
työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden
tulkinnasta
oppimisympäristöistä ja työtavoista
yhteistyöstä ja sen eri muodoista
vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä
henkilöstön osaamisesta, ammatillisuudesta
ja kehittämisotteesta
johtamisrakenteista ja -käytännöistä
toiminnan organisoinnista, suunnittelusta,
toteuttamisesta ja arvioinnista.

Toimintakulttuuri
vaikuttaa
varhaiskasvatuksen
laatuun.
Sillä
on
keskeinen
merkitys
varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja tavoitteiden
saavuttamisessa. Varhaiskasvatustyön tavoitteita
tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet
lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle,
turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle
elämäntavalle.19

”Osallisuus haastaa työntekijän ajatukset
töistä ja työstä. Sun täytyy kokea
intohimoa, eikä ajatella työtä irrallisena
osana: minun työvuoroni ja kahvitaukoni
ja minun työtehtäväni, vaan täytyy lähteä
pohtimaan työn merkityksellisyyden
kautta. Kalkkeutuneet ajattelutavat pitää
saada pois, jotta voidaan puhua
osallisuudesta. Yhteisöllisyys, yhteistyö,
kokemus siitä, että ollaan kaikki samassa
ja tehdään yhdessä töitä lasten eteen. En
niin, että mä olen vaan täällä töissä. Vasu
on hyvä väline sen pohtimiseen, miksi mä
olen täällä, ja ellen halua olla, niin häivyn
täältä, enkä anna muiden kärsiä siitä,
etten ole valmis antautumaan tälle työlle.”
Kasvattajan kommentti

Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti.
Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää toimintansa taustalla vaikuttavien
arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen ja osaa arvioida niitä. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta
ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin
kehittämistä. Lapsen etu on kaiken kehittämisen lähtökohta.
Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää
vahvuuksiaan. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen, sinnikkyyteen ja sallii myös erehtymisen.
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 hyödyntäminen20.

19
20
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Työntekijän on tunnettava kuuluvansa johonkin,
jotta voi tuntea olevansa osallinen, kokea
kuuluvansa johonkin. Tunne osallisuudesta tukee
sitoutumista ja motivaatiota. Se, mihin kuulutaan,
on työyhteisö selkeine tavoitteineen ja visoineen
siitä, mihin me toiminnallamme pyrimme.

Millaisia kansalaisia ja tulevaisuuden
aikuisia kasvatuksella tavoitellaan?

”Täytyy pysähtyä aina välillä aidosti
miettimään toimintakulttuuria ja sitä,
onko me tehty oikeita asioita ja millä
tavalla me on tehty, kenen
näkökulmasta
oikeita
asioita
(työntekijän, lapsen?), ja vaikka olisi
tehty hyvin, niin oltaisko voitu tehdä
jollakin toisella tapaa paremmin. ”
Kasvattajan kommentti

”Meillä on paljon käytäntöjä, jotka on
luotu työntekijää ja hänen tarpeitaan,
ei lasta varten. Lähtökohdan tulee olla
perustehtäväkeskeisyys. Me tulemme
tänne lapsia varten, emme toisiamme
varten. Työn ydin ei voi olla se, että
mulla on täällä kivaa työkavereiden
kanssa, tai että mä tulen tänne
viihtymään ja jakamaan kaiken
elämäni, asiani, huoleni ja murheeni.
Se, että työssä on mukavaa ja siinä
viihtyy, voi tulla perustehtävän
sivutuotteena, mutta minä ja minun
tarpeeni eivät KOSKAAN saa olla työn
lähtökohta.”
Kasvattajan kommentti

Kehittämisen keskiössä –
ajatuksia ammattilaisilta
”Työkulttuuria, jossa puhutaan myönteisistä asioista
ja jossa nostetaan aktiivisesti onnistumisia esille,
pitäisi viljellä ja kasvattaa.”
”Hyvä kasvattaja on se, joka osaa myöntää virheensä
ja lähteä niistä liikkeelle. Mekin teemme
ammattilaisina virheitä, ja ne täytyy huomata,
havaita, myöntää ja miettiä, miten niitä lähtee
kehittymään.”
”Pitää olla lupa puuttua myös toisen tekemiseen.
Meillä on työntekijä, joka kysyy aina, että miksi sä
teet noin. Siitä oppii hirvittävän paljon, kun uskaltaa
myös tarkastella toimintaansa avoimin silmin.
Asioista ei saa tulla tabuja, joista ei voida puhua, kun
kukaan ei uskalla puuttua toisen työntekijän tapaan
toimia.”
”Kuka puhuu lapsen puolesta? Keitä varten ovat
tiukat aikataulut? Saako lapsi nukkua pitkään vai
herätetäänkö, koska kärryt on vietävä keittiölle?
Lapsi on keskiössä, ja sen täytyy koskea jokaista
henkilökunnan jäsentä, niin hoito- ja
kasvatushenkilökuntaa kuin tukipalveluitakin.
Joustavuus ja yhdessä tekeminen ovat avain
toimivaan arkeen.”
”Mikä säätelee meidän päivää - mistä päivärytmi
rakentuu? Tietty päivärytmi on tärkeää, mutta miten
tiukka? Lapset kyllä kestävät muutoksia, ja elämää
varten on hyvä opetella, ettei kaikki mene aina niin
kuin on suunniteltu. Joustavuus ja väljyys antavat
tilaa osallisuudelle ja hetkeen tarttumiselle, ellei
arkea ole ohjelmoitu valmiiksi täyteen lapsen
kannalta kenties täysin merkityksettömällä
tekemisellä. Meillä on vuosittain hyvin erilaisia
lapsiryhmiä, mutta onko toiminta kuitenkin ihan
samanlaista? Mukautuuko varhaiskasvatus oikeasti
lapsen tarpeisiin?”
”Täytyy osata luopua vanhasta, että voi oppia uutta.
Ei voida koko ajan ottaa jotain uutta päälle, vaan
täytyy myös miettiä, mistä vähemmän hyvästä
luovutaan.”
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Sinä
ammattilainen.
Vasun
toteutuminen tai toteutumattomuus
on kiinni juuri sinusta.

”Ytimessä on lopultakin resurssien, tilojen,
sääntöjen ja rakenteiden sijaan kasvattajan
toiminta, kyky tarkastella ja kehittää omaa
toimintaansa ja kohtaamisen taitoaan sekä
asenne. Tasaisin väliajoin pitäisi kysyä, että
haluatko sinä yhä tehdä tätä - tämä työ ei ole
mikään itsestäänselvyys. Ja jos vastaus on
kielteinen, niin silloin me mietimme, voinko
vaikuttaa tähän, vai jos en voi, niin täytynee
harkita muutosta työnteossa.”

”Satakielen myötä tuli erilainen tapa toimia,
täydellinen muutos omaan työkulttuuriin. Lapsi
nousi silloin esille. Yhä on opeteltavaa siinä, että
Satakieli ulottuu koko toimintaan, ei ainoastaan
projekteihin.”

”Hallinta on jotenkin usein monen asian takana.
Kuinka voisimme päästä siitä eroon, luopua,
toisaalta jakaa vastuuta ja valtaa lasten kanssa?
Kasvattajan kommentti
Se pelottaa, kun on tottunut tekemään tietyllä
tavalla. Pitäisi tarkastella omaa näkemystään,
onko kovin hallitseva, mistä pitää kiinni ja miksi. Joskus tarvitsee herättelyä, luvan ajatella ja toimia eri tavalla,
ja silloin uskalletaan luopua tarpeettomista säännöistä, rajoituksista ja turhasta vallankäytöstä. Työstä tulee
joustavampaa ja hauskempaa. Asetelma ”aikuiset ja lapset” tasoittuu, meistä tulee ME.”

”Miksi teet näin. Mieti. Se kysymys pitäisi esittää itselleen vähän väliä. ”
”Täytyis osata luottaa lapsen omaan ajatteluun ja harkintakykyyn, kyllä hekin osaavat ajatella. Lapsen
tunteminen ja havainnoiminen vaatii paljon enemmän, kuin olla poliisina pihassa ja valvoa sääntöjä.”

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä opettelen…







”arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaani vielä enemmän lapsen lähtökohdista ja innostuksesta
käsin, luottamaan lasten omiin valintoihin ja olemaan avoin ja aistit valppaina heittäytymään hetkiin”
”pääsemään eroon turhista säännöistä, jotka rajaavat ja määrittävät tarpeettomasti toimintaa”
”kuuntelemaan lasta paremmin”
”kehittämään tiimissä menetelmiä ja toimintatapoja, joilla meillä on jokaiselle perheelle kerrottavaa
lapsen päivästä, eikä kommentteja tyyliin ei mitään erityistä tai ihan hyvä päivä”
”joustavuutta, kiireetöntä asennetta ja aktiivisempaa
kokeilevampaa tapaa tehdä työtä”
”ratkaisukeskeisyyttä – haasteiden sijaan näe
mahdollisuudet ja uskalla keksiä luoviakin ratkaisuja
haasteet ylittääksesi. Kuinka paljon resurssit rajaavat
aikuisen ajattelua ja heittäytymistä? Oikeasti
voisi olla jumittamatta resursseihin. Ei jäädä siihen,
mitä ei voi tehdä, vaan mitä nyt voi tehdä! Luovaa
ajattelua ja oman ajattelun avartamista. Jos yksi
aikuinen on poissa, eikö kukaan pääse retkelle? Ei
mennä ongelma, vaan mahdollisuus edellä!"
”Esteet on tehty ylitettäviksi ja
ongelmat ratkaistaviksi.”
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Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria
luomalla
rakenteita
ammatilliseen
keskusteluun,
rohkaisee
työyhteisöä
kehittämään
ja
innovoimaan
yhteistä
toimintakulttuuria sekä tukee yhteisön
kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa
osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä
on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan
tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja vastaa
siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään
näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja
arvioidaan säännöllisesti. Lapset ja huoltajat
ovat
mukana
toimintakulttuurin
kehittämisessä ja arvioinnissa21.
”Vasu

”Esimies vastaa siitä, että pedagogista
keskustelua
ja
kehittämistä
tukevat
palaverirakenteet ovat selkeät ja kohtaamisia on
riittävästi. Esimies on käytettävissä ja hänet voi
tarvittaessa pyytää mukaan tiimin palaveriin.
Esimies on kannustaja, innostaja ja ideoi
toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Esimies
ohjaa tiimejä havainnoimaan ja arvioimaan
toimintaansa, ja rakentaa hyväksyvää ilmapiiriä,
jossa kaikki edelliset ovat mahdollisia!”
Päiväkodin johtajan kommentti

luo vision ja strategian, johon pedagoginen johtaminen perustuu. Toiminnan

(sekä koko kaupungin että yksikkötason) kehittämisen kohti vasun mukaista toimintakulttuuria tulee olla
johdonmukaista, suunniteltua ja pitkäjänteistä. Kehittämisen lähtökohtana ovat yksiköiden vahvuudet ja
olemassa oleva osaaminen, erityispiirteiden huomioiminen. Toimintakulttuurin kehittäminen tapahtuu yhdessä
koko yhteisön voimin.”
”Myös pedagogisen johtajuuden kehittyminen on jatkuva prosessi. Toimintakulttuurin ja pedagogiikan
johtaminen edellyttää päiväkodin johtajien jatkuvaa oman työnsä reflektointia ja oman asiantuntijuutensa
vahvistamista. Osaamisen johtamisessa on tärkeää, että osaa kuulla ja nähdä kentän asiantuntijuuden ja
hyödyntää sitä - itse ei aina tarvitse olla paras substanssin asiantuntija, mutta pitää osata johtaa osaamista ja
vahvistaa tätä osaamista kohti oppivaa työyhteisöä. Johtajuus rakentuu vuorovaikutussuhteessa yhdessä niin
kollegoiden kuin henkilöstönkin kanssa. Enkä tässä poissulkisi asiakkaitakaan - jokainen kohtaaminen on
merkittävä ja jokaisessa kohtaamisessa syntyy jotain uutta. Nämä tilanteet pitää nähdä myös johtajuuden
rakennusaineksina.”
”Tärkeintä johtajuudessa on olla aidosti läsnä, kohdata ja
kuunnella, kyseenalaistaa ja haastaa harkiten uusien
näkökulmien kautta sekä innostaa, tukea ja kannustaa.

Ajattelen esimiehen olevan niin lasten,
perheiden kuin henkilöstön kanssa yhdessä
kulkija - välillä vierellä, toisinaan edellä ja
joskus kauempaa seuraten.”
Päiväkodin johtajien kommentteja

21
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”Minun mielestäni johtajan tärkein tehtävä on auttaa henkilökuntaa onnistumaan työssään. Onnistumisen
kokemukseen tarvitaan paljon yhteistä keskusteluaikaa, jotta syntyy yhteinen näkemys perustehtävästä,
keskinäinen luottamus ja yhteinen visio siitä, mitä halutaan tavoitella ja miten.

unelmat synnyttävät yhteistä puhetta.

Yhteiset

Ajatus muuttuu pikkuhiljaa pieniksi teoiksi kohti

päämäärää. Johtajan usko prosessiin ja sen näkyväksi tekeminen kuoppineen ja onnistumisineen kannattelee
kehittämistä ja uskallusta kriittisesti tarkastella toimintaa. Työ on mielekästä ja tekijälleen merkityksellistä, kun
siinä on sopivasti haasteita ja onnistumisia. Laatu ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Yhteisössä, joka on
salliva ja kannustava,

jokaisella on mahdollisuus kukoistaa ja rohkeutta kokeilla

pelkäämättä epäonnistumisia ja kasvojen menetystä. Sellaisessa ilmapiirissä on hyvä olla, lasten ja aikuisten.”
Päiväkodin johtajan kommentti

Tiimipalaverit

Tiimikehityskeskustelut,
tiimiarvioinnit

Yksikkö- ja
tiimitoke

Koulutusrakenne

Pedagogista johtamista
tukevia rakenteita
Hämeenlinnan
varhaiskasvatuksessa

Päiväkodin johtajien
pedagogiset palaverit

Pedagogiset palaverit
henkilöstön kanssa

Säännölliset
ryhmäkäynnit
Työyhteisöjen pedagogiset
arviointi- ja kehittämisillat

”Iloa ja huumoria tarvitaan yhteisöön. Pitää olla ilmapiiri, jossa saa yrittää ja uskaltaa

uudelleen – niin lapsella kuin työntekijälläkin.”
Kasvattajan kommentti
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Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvä päivä
Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus
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. Se näkyy varhaiskasvatuksen
toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa.
Pedagogiikan
painottuminen22
varhaiskasvatuksen
kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta
sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä,
miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla
tavalla edistää.23.



Me näemme Hämeenlinnassa nämä
termit seuraavasti:





Mikä päiväkoti on?

Pedagogiikka on
…kaiken taustalla, perustana ja pohjana kaikelle
toiminnalle
…ammattitaitoa ja kokemusta, jota työntekijällä on eri
tavoista toimia lasten kanssa
…tietämystä erilaisista kasvatusnäkemyksistä, perusteluita
valita tietynlaiset toimintamallit, menetelmät ja ratkaisut
eri tilanteisiin, alan tutkimuksen ja kirjallisuuden
seuraamista ja hyödyntämistä työn perustana
...tavoitteellista ja lapselle merkityksellistä toimintaa,
suunnittelua, arviointia ja kehittämistä keskiössä lapsi




Siellä leikitään kavereiden kanssa
ja lasketaan mäkeä.
Kiva paikka, jossa on hauska olla.
Saa paljon uusia kavereita.
Se on sellainen lasten työpaikka,
missä
opitaan
kaikenlaisia
asioita, ettei tarvi olla vaan
kotona.
Siellä hoidetaan.
Tutustutaan kavereihin.

Miksi päiväkoteja on
olemassa?





Vanhemmat on töissä. Muuten ne
ei sais rahaa.
Lapset ei saa jäädä yksin kotiin.
Vanhemmilla on töitä.
No ei aina tarvii olla kotona.

(Kutalan päiväkodin
ajatuksia)

22
23

Varhaiskasvatuslaki 2 § ja 23 §
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20

97

5-vuotiaiden

Kasvatus on
…tarttumista jokaiseen hetkeen lapsen oppimisen ja
kokonaisvaltaisen hyvän päivän näkökulmasta
…myönteistä ja sensitiivistä suhtautumista lapseen,
kuuntelemista, lämmintä vuorovaikutusta lapsen kanssa
…yhteistyötä huoltajien kanssa, yhdessä teemme asioita
lapsen parhaaksi
…kasvamaan saattamista, rinnalla kulkua, jokapäiväistä,
joka hetkistä toimintaa
…huoltajien, perheiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä

”Lapsuuden vuosiin toivon
aikuisia, jotka…”








Hoito on



…pedagoginen tilanne, lapsen kanssa vuorovaikutusta,
kuuntelemista ja auttamista, lapsen havainnointia
…turvallinen, mielekäs arki lapselle
…lämpöä, läheisyyttä, yhdessäoloa, turvallisuutta,
empatiaa
…yksilöä kunnioittavaa huomioimista, huolenpitoa lapsen
perustarpeista
…hoivaa ja perustoimintoja, perustarpeita tyydyttäviä
toimintoja, kokonaisvaltaisesti tarpeisiin vastaamista ja
hyvinvoinnista huolehtimista

Opetus on










…kasvattajan aktiivisuutta tarttua lapsen ideoihin ja ottaa
ne oppimisen kohteiksi
…osallisuutta ja lapsen aktiivista toimintaa, yhteistä,
yhdessä oppimista, opimme kaikki toisiltamme
…uusien asioiden selvittämistä, edellisen opitun päälle
uuden oppimista eri menetelmin ja tavoin
…kiinnostumista lapsen tärkeistä asioista, yhdessä
tekemistä

”Ammatillisuus tarkoittaa, että osaa lukea
tilanteita ja sijoittaa itsensä niihin.”
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ovat vastuullisia, tunnollisia,
kärsivällisiä
välittävät, lohduttavat, ja antavat syliä
ja huomiota, ottavat kainaloon, hellivät
halaavat ja kuuntelevat sinua ja
nauravat kanssasi
arvostavat sinua sellaisena kuin olet,
antavat kasvaa omana itsenäsi
huomaavat taitosi ja kannustavat, jos
olet epävarma
antavat tavallista, turvallista arkea
ovat iloisia, positiivisia ja
hyväntuulisia
ovat työhönsä motivoituneita,
johdonmukaisia ja luotettavia
ovat leikissä mukana ja tarjoavat
sinulle monenlaisia tapoja toteuttaa
itseäsi sinun toiveesi ja mielenkiinnon
kohteesi huomioiden
mahdollistavat uusien asioiden
kokeilun eivätkä rajoita liikaa
tarkistavat välillä myös omia
periaatteitaan, esim. turhia ja
perusteettomia kieltoja ja rajoituksia,
jotka rajoittavat leikkejä ja lasten
mielikuvitusta
toimivat esimerkkeinä ja roolimallina
ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia,
rajat asettavia turvaisia aikuisia
ovat kiinnostuneita kehityksestäsi,
lapsuudesta, omasta työstään ja
pyrkivät aidosti ymmärtämään sinua,
luonnettasi, ajatuksiasi ja sinulle hyvää
arkea
ovat empaattisia, lempeitä ja lapsuutta
vaaliva
antavat lapsuuteen onnellisia muistoja
iloitsevat lapsen läsnäolosta

”Hyvän kasvattajan huomaan vanhemman
on luotettava ja turvallinen jättää
kullannuppunsa hoitoon.”
(Huoltajien näkemyksiä hyvistä
varhaiskasvatuksen ammattilaisista)

Lapsi elää vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa
Lapsella on kolmenlaisia opettajia: toiset lapset, aikuiset, ja ympäristö.
Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka näkevät ja kuulevat silmillä, sielulla ja sydämellä. Lapsen hyvä elämä rakentuu
vuorovaikutuksessa välittävien aikuisten kanssa. Lapset tarvitsevat myös toisia lapsia ja kokemuksen yhdessä
oppimisesta nähdäkseen maailman laajemmin. Kun lapset oppivat työskentelemään yhdessä, he oppivat
rakentamaan siltoja muurien sijaan. Varhaiskasvatuksen fyysinen ympäristö on innostava, ja se kannustaa
lapsia uteliaisuuteen, tutkimiseen ja vuoropuheluun.
Varhaiskasvatus toimintakulttuureineen on vahvasti sidoksissa ympäröivään maailmaan. Yhteiskunnan
muuttuessa myös kasvattajien on tarkasteltava työtään ja toimintatapojaan ja annettava itselleen
mahdollisuus muutokseen.

”Ajattelemme, että lapsella kuuluu olla tietty
tiivis yhteisö. Miten tiivis? Olennaistahan on,
että jokaisella lapsella on laadukkaita
vuorovaikutussuhteita. Ei se suhteiden määrä,
vaan laatu. Mikä hienompaa, kuin se, että
lapsella on liuta aikuisia, josta jokaisesta he
voivat saada jotain positiivista: kokemuksen
aikuisesta, joka on minusta kiinnostunut,
minun turvanani, minua varten. Lapset ovat
yhteisiä. Yhteisö ei tarkoita, että kaikki hoitaa
nyt tässä tilanteessa kaikkia, vaan että kun
sinä, lapsi tai aikuinen, kävelet siinä käytävällä,
niin ne ihmiset, jotka siinä on, on kiinnostuneita
sinusta. Sä olet osa sitä yhteisöä. Me kaikki
olemme niitä lapsia varten. Koko talo. Siitä
syntyy turvallisuus. Koko kylä kasvattaa.”
Kasvattajan kommentti
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Mulla on asiaa
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta 24 ja tasa-arvoa kaikessa
toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä
edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys
yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta
vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten
ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää osallisuutta.
Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä25.
”Osallisuus vaatii aidosti toisen kohtaamista ilman alkuasetelmia, ilman että oletan toisen puolesta, mitä hän
tarvitsee, mitä hän ajattelee ja mitä hän haluaa. Ilman oletuksia, aitoa dialogisuutta, aitoa kuulemista. Mä
olen kiinnostunut susta. Kerro, mikä sulle olisi parasta.” Kasvattajan kommentti

24
25

Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti 6 kohta
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”Erityisesti on jäänyt lapselle mieleen,
kun ryhmässä tehtiin toivomuspuu.
Siihen on otettu jokaisen lapsen toiveet
huomioon, mitä kukakin toivoo, että
ryhmässä tehdään. Meidän lapsi koki
tämän hyvin tärkeäksi ja tästä on
juteltu kotona myös monena päivänä ja
lapsi on innoissaan kertonut, kuinka
meitäkin kuunnellaan ja saadaan
vaikuttaa.”
Huoltajan kommentti

Huoltajien kommentteja…
”Haluaisin lapsen oppivan rohkeutta kertoa oman
mielipiteensä, uskallusta olla oma itsensä ja tuoda omat
haaveet ja toiveet esille. Pidän tärkeänä, että lapsella
on aikaa tutkia ja opetella asioita itse. Liian valmiiksi
tuotu latistaa lapsen luovuutta.”
”Se on hienoa, että nykyisessä ryhmässä mennään
paljon lasten ehdoilla: Jos jollekin päivälle on
suunniteltu joku ohjelma ja aamun leikit ovat erityisen
hyvässä vauhdissa, voidaan suunnitelmia muuttaa
lennosta ja antaa lasten leikkiä leikki loppuun ja siirtää
suunniteltu ohjelma toiseen ajankohtaan.”
”Viimeksi eilen 4-vuotias lapseni tuli päiväkodin
portille vastaan silmät loistaen: ”Äiti, me oltiin
ritareita. Mun taikavoima on salama.” Ryhmässä
aloittivat projektin, josta lapsi oli selvästi innoissaan!”
”Lapsi oppi uuden sanan. Ruokaillessa otti
kurkunsiivun voileipänsä päältä ja totesi ”kuukkuu”.
Voi riemua! Lapsi pyysi kuukkuu ja sai aina lisää
kuukkuu. Riemu ja ylpeys jaettiin koko ryhmän
kesken, uuden oppimista riemuittiin vanhempien
kanssa ja lapsi oppimisesta ja ymmärretyksi
tulemisesta ylpeänä pyysi – ja sai – kuukkua
kotonakin.”

”Osallisuus ja lapsen mahdollisuus
vaikuttaa omaan elämäänsä ovat
lopultakin niin kovin pieniä ja arkisia
asioita. Esimerkiksi meillä ruokailussa
lapset tekevät itse leipänsä ja valitsevat
leikkeleet – ja leikkeleet kuluvat aina
loppuun. Aiemmin, kun leivät tehtiin
valmiiksi, leikkeleitä ei syöty, ne
nypittiin aina pois. Kun saa itse valita,
se menee paremmin kuin jonkun
määräämänä.”
Kasvattajan kommentti

”Keskeistä on lapsen turvallinen ja hyvä olo, lasta
kunnioittava ilmapiiri, jossa lapsen ajatukset otetaan
huomioon. Lapselleni tärkeitä ovat kaikki arkiset
kohtaamiset, joissa kasvattaja on läsnä, kiinnostunut
lapsesta ja hänen tärkeistä asioistaan!”
”Varhaiskasvatuksessa pidän tärkeänä, että tehtäisiin
asioita, joista lapsi on kiinnostunut, lapsi saisi olla oma
itsensä ja tehdä asiat niin kuin parhaiten kykenee.
Toivoisin, että varhaiskasvatus kasvattaisi lapsen
vahvaa itseluottamusta, koska silloin voi arvostaa
muitakin.”
”Lapsemme on löytänyt päiväkodista itselleen parhaan
ystävän ja voi sitä ilon määrää, jos ovat molemmat
yhtä aikaa päiväkodissa. Toki retket ja leikit ja
oikeastaan kaikki kiva yhteinen tekeminen on lapsen
mielestä kivaa, mutta parasta se on silloin, kun ne

voi kokea parhaan ystävän kanssa.”
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Kasvattajien pohdintoja arjen tilanteista ja
osallisuuden näkökulmasta…






Tilannesidonnaisuus, joskus voi laskea pulkalla seisoen,
joskus toiste ei voi, jos esim. on paljon pieniä mäessä.
Tarkoitus on opettaa lapselle, miksi säännöt ja lait ovat
olemassa, eikä vaan, että noudata sääntöjä siksi, että on
sääntöjä.
Lelupäivä voi olla joka päivä. Omat lelut ovat lasten omaa
kulttuuria. Kilpavarustelukin loppuu, kun lelun saa tuoda
joka päivä, ja lelujen tuomisen merkitys osin vähenee – ei
niitä tuoda laatikkokaupalla. Kerta viikossa lelupäivä
tekee sen, että leluihin kiinnitetään kauheasti huomiota.
Tietynlaiset leikit voi rajautua kokonaan pois, jos ei saa
tuoda omia leluja – niistä voi syntyä huikeita juttuja. Ja se,
jos jonkun lelu-ukon pää joskus menee hukkaan, niin se on
vain elämää, ei sitä tarvitse yrittää välttää.
Piirihetkistä ja istumisesta tekemiseen, touhuun ja
toiminnallisuuteen. Kun pilkotaan päivä istumiseen, niin
yllättäen istutaan ihan hirveän paljon.

Ammattilaisten ajatuksia
osallisuudesta
”Osallisuus on sitä, että lapsi pystyy
vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.
Tunne kuulumisesta johonkin, tunne
vaikuttamisesta. Aikuiset ovat
avainroolissa tunnelman ja asenteen
luomisessa, ilmapiirin luomisessa.”
”Osallisuuden ydin: lapsen persoonaa ei
määritellä ulkoapäin, vaan se määräytyy
sisältäkäsin. Minun tulee antaa sille
aidosti tilaa, kuunnella ja kunnioittaa.”
”Jos ei olla leikeissä mukana, ei saada
kiinni lasten ajatuksista. Silloin ei päästä
eheyttämään, vaan pitää ottaa
perinteinen, vanhanaikainen
keskusaiheajattelu. Kasvattajan tärkeä
tehtävä on olla leikissä mukana, lapsen
tasolla, jotta päästään uudenlaiseen
toimintakulttuuriin.”



WC – (joukko)pissalle ja pukemaan: voidaanko luottaa
siihen, että lapsella ei ole pissahätä. Opetettaisiin
enemmän lasta kuuntelemaan itseään, millainen olo
mulla on. Vahingosta voi myös oppia, ei sekään ole
katastrofi. Sama pukemisessa ja riisumisessa, voidaan
pohtia yhdessä lapsen kanssa sitä, kuinka paljon tai
vähän voi laittaa. Lapsi oppii aika äkkiä tunnustelemaan,
onko kylmä vai kuuma.

”Prosessi nähdään kokonaisuutena:
tartutaan lapsen ideaan ja annetaan sen
viedä painollaan, ja tarkastellaan
kokonaisuutta jälkikäteen vasun
sisältöjen kautta. Unohdetaan tarkka
sisältöjen etukäteen suunnittelu, ja
tuotoksen sijaan arvioidaan koko
prosessia. Kun prosessi dokumentoidaan
aidosti alusta loppuun asti, siinä tulee
vahingossakin pedagogista
dokumentointia.”



Onko ruokajuoman pakko olla maito? Miksi sekä vesi- että
maitokannu ei voi olla pöydässä, jotta lapsi voi itse kaataa
ja valita? Enhän mä itsekään ota ruoaksi sellaista, mistä
en tykkää. Jos lapsen ei ole pakko maistaa, niin tuleeko
siitä oikeasti nirsompi? Ruokailu aiheuttaa hirveästi
tunteita, enkä minä halua olla se, joka aiheuttaa traumoja
ruokailuun liittyen. Vois höllätä vähän. Ei mun
kasvatukseni ole epäonnistunut, jos se lapsi ei kyennyt
maistamaan kaikkea. Tärkeintähän on, että se syö. Kun
ruokailu on rento, hauska, sosiaalinen tilanne, niin se on
kaikille ihana juttu.

”Olemme pyrkineet aktiivisesti luomaan
positiivisen ilmapiirin, että syntyisi
positiivinen kierre. Jokaisesta lapsesta
pyritään löytämään se hyvä. Tärkeää on
sanoa se lapsen ja vanhemman kuullen.
Kannustetaan vertaisten kehumista,
”kehupesulat”. Tsempataan toisia.
Tärkeää on kasvattajana nähdä, miten
sanat ohjaavat toimintaa. Puhe ohjaa
ajattelua ja toimintakulttuurin
muodostumista.”
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Varhaiskasvatusympäristö lapsen valtakuntana
Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa
kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö, jota rakennetaan,
arvioidaan ja kehitetään yhdessä lasten kanssa.
Oppimisympäristöön kuuluvat myös monipuoliset
lähiympäristön ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat
toimintaympäristöt.

”Fyysinen turvallisuus rakentuu aidon
läsnäolon ja kohtaamisen päälle. Tiimi pitää
yhtä, kunnioitus ja avoimuus toteutuvat
työntekijöiden
kesken.
Loputtomien
sääntöjen sijaan aikuinen on paikalla ja
tietoinen siitä, mitä on tekeillä. Ytimessä on
lopultakin resurssien, tilojen, sääntöjen ja
rakenteiden sijaan kasvattajan toiminta,
kyky tarkastella ja kehittää omaa
toimintaansa ja kohtaamisen taitoaan sekä
asenne!”

Aikuinen avoimena auktoriteettina ei tarkoita
oikeutta vallankäyttöön, vaan aikuisen oikeutta
ohjata hyvään elämään ja antaa lapselle
mahdollisuus itsenäistyä omaan tahtiinsa. Lapselle
annetaan mahdollisuuksia oppia luottamaan
aisteihinsa, älyllisiin kykyihinsä ja muistiinsa.
Luottamus tasapainottaa lapsen itsenäisyyttä.

Kasvattajan kommentti

”Koko yhteisön psyykkisestä ja
sosiaalisesta
turvallisuudesta
on
pidettävä huolta. Miten aikuinen kohtaa lapsen? Nähdäänkö vain yhteisö vai huomataanko
myös yksilöt sen sisällä? Työyhteisön pitäisi puhua samaa kieltä, etteivät lapset joudu ristiriitaan.”

”Sopimukset liittyvät siihen, että kasvattaja on läsnä. Ei tarvita sääntöjä ja kieltoja lapsille, vaan kun
kasvattaja on läsnä, voidaan siinä hetkessä miettiä sen tilanteen sopimukset.”
Kasvattajan kommentti

”Kaikkea kivaa ei kielletä kieltämisen ilosta, vaan
meidän päiväkodissa mietitään paljon, mitä
kiellämme ja miksi. Lapset itse keksivät, että
käytävän pylvästä pitkin voisi olla hauskaa
kiivetä, hakivat patjan alle ja kiipesivät. Ensin
itsekin ja monet huoltajatkin meinasivat kieltää
lapsia, mutta lapsista oli aivan ihanaa ylittää
itsensä ja pyrkiä kiipeämään ylös asti. Ja mikä
ihaninta, jonoa pylvään viereen alkoi kertymään
ja lapset kannustivat iloisena toisiaan.”
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Jokaisessa ryhmässä on ajan tasalla oleva
turvallisuussuunnitelma ja jokainen työntekijä tietää,
miten toimia hätätilanteissa. Henkilökunnalla on
ajantasainen
ensiapukoulutus.
Lapselle
varhaiskasvatuspäivän aikana annettavista lääkkeistä
tehdään huoltajien ja henkilökunnan kanssa yhdessä
laadittu ja allekirjoitettu sopimus.

Psyykkinen turvallisuus luo
raamit fyysiselle turvallisuudelle
”Vastuu on jokaisella aikuisella. Sääntöjen sijasta
tarvitaan aikuisen aktiivista läsnäoloa.
Kasvattajalla on käsitys siitä, mitä lapsi voi
tehdä. Mietitään lapsen kanssa tapauskohtaisesti
se tilanne, eikä vedetä vain vastausta pakasta.”
”Täytyisi luottaa lapsen omaan harkintaan.
Esimerkiksi viisivuotias voi keinua kymmenen
asteen pakkasella. On ihan turhaa ottaa keinuja
kokonaan pois vain siksi, että jollekin tulee
kylmä keinuessa. Eikö voida opettaa lasta itse
tunnustelemaan sitä, milloin on istunut niin
pitkään keinussa, että alkaa tulla kylmä?”
”Lasten on kiva olla, kun heidän ei tarvi jännittää
ketään. Ei mun ja sun lapset, vaan meidän talon
lapset – ovet on auki. Lapset saavat hyödyntää
myös muita ryhmiä, ryhmien tiloja ja muita
kasvattajia. Turvallisuuden tunne, aikuinen
kohtaa lapsen. Kaikki lapset ovat kaikkien
aikuisten lapsia. Aikuiset kiinnostuvat kaikista
lapsista sekä aikuisista, olemme kaikki lapsia
varten. Tiimi pitää yhtä. Aikuinen on saatavilla.
Kunnioitus ja avoimuus työntekijöiden kesken.”

”Voiko liukumäestä laskea kädet edellä? Turvallisuus on erityisen
tärkeä perusta koko varhaiskasvatukselle, mutta se ei kuitenkaan
saa muodostua automaattiseksi perusteeksi, kun mietitään lasten
toimintaa ohjaavia ja usein myös rajoittavia sääntöjä.”

”Lapsen päivä olis rauhallinen, lapsen sen
päivän energiatason mukainen, kiinnostuksen
ja olotilan mukainen. Et täällä olis sitä
rauhaa, ettei täällä saa ainakaan olla lapselle
minkäänlaisia paineita. Et pystyy antamaan
sitä, mitä lapsi tarvitsee.”

”Lapset auttavat ja tukevat kaveria oman
toiminnan ohjaamisessa; ”ottasit sä ton
palapelin”, ”tuuks sä tähän meidän kans”. Sitä
pitäisi tukea sen sijaan, että olet itse aina suuna
päänä. Lisäksi monissa tapauksissa kiusaaminen
on lapsen ainoa keino toimia tilanteessa ja
meidän tulisi opettaa myös muita keinoja toimia.
Esimerkiksi draaman keinot ovat tunteiden ja
käytöksen harjoitteluun hyviä.”

”Aamun kohtaamisesta se päivä alkaa. Ne
lähtee heti tanssimaan varpaillaan, kun sä
olet aidosti innoissasi sen lapsen
näkemisestä - yhtä innoissaan kuin se
lapsi on sun näkemisestä.”

Kasvattajan kommentti
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Kestävä elämäntapa ja ympäristöasiat tulevat parhaiten
tutuiksi ja ymmärretyiksi arjen toiminnassa; lajitellaan jätteet,
viedään niitä yhdessä kierrätyspisteeseen, sammutetaan
turhat valot, ei valuteta vettä turhaan, ruokahävikkiä voidaan
vähentää ottamalla ruokaa vain sen verran, minkä jaksaa
syödä ja lisää saa toki hakea, jne. Jokapäiväisessä arjessa
omaksutut tavat siirtyvät lasten mukana elämän eri tilanteisiin.
Yhdessä opitaan, miten kohdellaan omia ja muiden tavaroita,
mitä tehdään rikkinäisille tai sellaisille tavaroille, joita ei enää
tarvita. Tavaroiden kierrättäminen ryhmien välillä vähentää
turhia hankintoja.
Monipuoliset luontokokemukset eri vuodenaikana kuuluvat
varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin. Luonnon materiaalit
ovat osa lapsen arkea sekä sisällä että ulkona. Lapsen omat
aistikokemukset rakentavat myönteistä luontosuhdetta,
sellaista tuttua ja turvallista, jossa viihtyy ja josta haluaa pitää
huolta ja jota oppii kunnioittamaan.

Mikä on ruokailun
ydinasia?
”Haluamme kiinnittää huomiota jokaisen
kasvattajan omaan ruokaan
suhtautumiseen ja oman vastuun
tiedostamiseen. Ruokailutilanteessa
aikuiselta vaaditaan herkkyyttä ja joustoa
– lapsi ei aina toimi samalla tavalla ja
päivät ovat erilaisia. Kehon kuuntelu,
nälän ja kylläisyyden opettelu on tärkeää.
On tärkeää erottaa, että ”en jaksa” ja ”en
tykkää” ovat eri asioita. Sallitaan lapsille
myös se, että jostain ei tykkää. Annetaan
ja rohkaistaan maistamaan, mutta ei
tuputeta.”
”Ruokailutilanne on hyvä tilaisuus
harjoitella keskustelemista, ruuasta tai
jostain ihan muusta. Voidaan keskustella
ja oppia, mitä ruokaa lautasella on: miltä
se näyttää, maistuu ja tuntuu?
Ruokailutilanteissa keskustelun ja sitä
kautta ilmapiirin tulee olla myönteistä.
Koemme, että lapsella on oltava
mahdollisuus valita tarjolla olevasta
ruuasta, mitä ja kuinka paljon syö ja
maistaa. Annetaan lasten itse ottaa tai
kysytään, kuinka paljon ruokaa haluavat.”
”Lapsille ei saa muodostua paineita
ruokailuun liittyen. Ydinasia on ihan
muuta kuin milloin tarjotaan leipää,
annetaanko kokonainen vai puolikas,
ennen vai jälkeen ruuan. Onko pakko
syödä suklaavanukasta, jos ei tykkää? Ei
ole. Ota leipä. Ei ole mitään perustetta
sille, että pitäisi opetella syömään
suklaakiisseliä.”

”Fröbeliläiset pienet työtehtävät tulisi ottaa uudelleen
käyttöön. Kun keittiöistä on hävinneet omat keittäjät ja
ruoka vaan tupsahtaa autoilla oven eteen, eivät lapset
enää näe näitä tehtäviä. Jollain tapaa niitä tulisi
uudelleen elvyttää. Esimerkiksi kun meillä kaadettiin
pihasta puita, pyydettiin lapsille kotoa sellaiset
vaatteet, että voitiin porukalla tehdä puuhommia.”
Kasvattajan kommentti

Sopimukset liittyvät siihen, että kasvattaja on läsnä. Ei
tarvita sääntöjä ja kieltoja lapsille, vaan kun
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kasvattaja on läsnä, voidaan siinä hetkessä miettiä
sen tilanteen sopimukset.”

Ateria on kokonaisuus, johon
kuuluu pääruoka, leipä ja juoma (ja
ksylitolipastilli tai –purukumi, jos
niitä on tarjolla). Mikään näistä ei
ole kiristyksen väline, joka evätään
rangaistuksena siitä, ettei ruoka
maistu.

Varhaiskasvatuksen fyysinen toimintaympäristö
rakentuu sisä- ja ulkotiloista. Toimintaympäristön
rakentamisen ytimessä on houkuttelevuus: kuinka
ympäristö houkuttelee lapsia monipuolisesti
erilaisiin leikkeihin, tutkimiseen, liikkumiseen,
taiteelliseen
ilmaisuun,
musisointiin,
kokeilemiseen ja ympäristöstä innostumiseen?
Oppimisympäristön kehittämisessä avain on
luovuus ja tilojen monipuolinen käyttö.
Sallivuudella, mielikuvituksella ja rohkealla
soveltamisella
pienetkin
tilat
muuntuvat
moninaisiin toimintoihin. Oppimisympäristön
rakentaminen ei ole kertaluontoinen toimenpide,
vaan jatkuva prosessi, jota työstetään yhdessä
lasten kanssa kulloistenkin mielenkiinnon
kohteiden, ideoiden ja tarpeiden mukaisesti.

RIIPPUKEINU: tarvitaan muutama idearikas lapsi, kaksi tai useampi
tukeva sänky, pitkää, kestävää kangasta, solmuntekotaito, kaikkea
tätä (sormien välistä) katsovia aikuisia, vähän valvontaa maun ja
tarpeen mukaan. Nautitaan useita annoksia päivittäin.

Kaikilla välineillä ei tarvitse olla tiettyä, kiinteää paikkaa. Muovilaatikoista
löytyy erilaisia helppoja liikuntaleikkejä ja –pelejä tarvittavine välineineen
ja ohjeineen. Kun lapset oppivat, mitä kunkin laatikon sisällöllä tehdään,
pystyvät he käyttämään välineitä omatoimisesti ja perustamaan sopivan
pelikentän sinne, missä tilaa kulloinkin löytyy.
Niin ikään oikealla on leikkejä, jotka voi rakentaa kulloinkin sopivalta
vaikuttavaan tilaan. Vanhat matkalaukut pitävät sisällään siirreltäviä
leikkejä, jotka voidaan napata mukaan ja perustaa leikki minne tahansa.
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Varokaa juoksevia lapsia. Sallivuus on kiinni meidän kasvattajien asenteista. Tarpeettomat säännöt ja kiellot rajoittavat lapsen
kehitystä ja liikkumista, ja olennaista olisikin sääntöjen sijaan opettaa lasta ajattelemaan periaatetta säännön taustalla: sisällä voi
juosta, mutta ei silloin, jos nähdään, että toiset kävelevät vastaan soppalautaset käsissä. Sääntöjen sijaan opetellaan tilannetajua.

Missä käytössä varastot ovat teidän talossanne?
Houkuttelevia leikkisoppeja ja nurkkauksia saa
rakennettua pöytien alle, komeroihin, varastoihin, jne.

Miten käyttää ympäristön tarjoamia puitteita hyväksi? Liikuntarata
ilman "virallisia" liikuntavälineitä.
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”Meillä

on verstas ja sehän kiinnostaa. Siellä on käyty jonkun kerran
työvälineitä kopaisemassa. Nikkarointiprojekti ulkoilun lomassa alkoi,
kun meille tuotiin koneita keittiöön ja halusimme pitää lavat. Siitä se lähti
rakentumaan, sellainen ulkona oleva kotileikkinurkka. ”
Kasvattajan kommentti
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Erilaisia ja silti niin samanlaisia
Kielten ja kulttuurien moninaisuus
Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja
monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus
nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että
oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja
katsomukseen on perusoikeus26.
Kielten ja kulttuurien moninaisuus on osa Hämeenlinnan

Äidinkieli on
jokaisen perusoikeus ja tärkeä osa ihmisen
identiteettiä. Varhaiskasvatus tukee kulttuurisen
kaupungin

varhaiskasvatusta.

identiteetin rakentumista, itsetunnon kehittymistä,
edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä
ymmärrystä. Lapsella on mahdollisuus kasvaa osana
hyväksyvää ja monikulttuurista suomalaista yhteiskuntaa
säilyttäen oman kulttuurinsa. Omien juurien tunteminen
auttaa hyväksymään myös muita kulttuureja.

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on
hyväksyä lapsi omana itsenään ja välittää tunnetta siitä, että lapsi on arvokas
juuri sellaisena kuin on.
Oman äidinkielen hallinta antaa pohjaa suomen kielen taidoille ja tukee lapsen kasvua eri kulttuureihin.
Erilaisten kieli- ja kulttuuritaustojen huomiointi tapahtuu varhaiskasvatuksen arjessa, päivittäisissä tilanteissa
yhdessä muiden lasten ja kasvattajien kanssa. Kielen ja kulttuurin huomioiminen on osa varhaiskasvatuksen
arkea, jolloin lapsi saa kasvaa ja kehittyä samanarvoisena toisten kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsella on
mahdollisuus oppia arkielämän perussanastoa ja harjoitella suomen kieltä luontevasti eri tilanteissa.
Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään ja käyttämään kieltä aktiivisesti sekä harjoittelee sen
rakenteita. Lähtökohtana ovat lapsilähtöisyys, toiminnallisuus, leikin avulla harjoitteleminen sekä
jäsentäminen.

”Leikki on kansainvälistä, ja ilman yhteistä kieltäkin leikit sujuvat.”
Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus

oikeus omaan kieleen, kulttuuriin,
uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja
nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että

hyödynnetään suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista,
kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa toisista kulttuureista
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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 kehitystä27.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea jokaisen
lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kasvua sekä
opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja.
Erityisenä tavoitteena on tukea kaksi- ja monikielisten
lasten eri kielten taitoja. Erilaisten kieli- ja
kulttuuritaustojen
huomiointi
toteutuu
varhaiskasvatuksen arjessa, päivittäisissä tilanteissa
yhdessä muiden lasten ja kasvattajien kanssa.
Kasvattajien tehtävänä on vahvistaa positiivista ja
kannustavaa ilmapiiriä ryhmässä sekä luoda kielellisesti
rikas oppimisympäristö.

”On
rikkaus
kasvaa
osana
monikulttuurista ja hyväksyvää yhteisöä.
Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia sukupuolesta ja
kansallisuudesta riippumatta.”
Päävastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin
säilyttämisestä on ensisijaisesti perheellä itsellään.
Huoltajia kannustetaan tukemaan lapsen äidinkieltä ja
tuomaan myös varhaiskasvatukseen aineksia perheen
omasta kulttuurista. Lapsen kielen ja kulttuurin
tukemisesta sovitaan huoltajien kanssa lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa ja lapselle
tehdään henkilökohtainen S2 Suomi toisena kielenä opetussuunnitelma, jolla taataan tavoitteellinen ja
pitkäjänteinen selkeästi etenevä S2-opetus.
Eri kieli- ja kulttuuritaustat pystytään huomioimaan
tekemällä tiivistä yhteistyötä lasten huoltajien kanssa.
Tarvittaessa
keskustelun
tukena
käytetään
tulkkipalveluita.
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Vieraskieliset ja monikieliset lapset
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa ja
kehittää lasten kielitaitoa niin, että lapsi pystyy
toimimaan suomenkielisessä ympäristössä.
Lapsen äidinkielen, kulttuurin ja identiteetin
kunnioittaminen mahdollistaa lapsen terveen
itsetunnon kehittymisen. Varhaiskasvatuksessa
tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten
kielitaidon ja identiteetin sekä itsetunnon
kehittymistä.

Viittomakieliset lapset
Viittomakielisen lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa
huomioidaan kielelliset tavoitteet ja pedagogiset
ratkaisut. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on
vahvistaa viittomakielistä ilmaisua ja rohkaista
käyttämään kieltä lisäten näin lapsen
valmiuksia toimia viittomakielisessä sekä
erilaisissa kieliympäristöissä.

Saamenkieliset lapset
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena
on vahvistaa saamenkielen osaamista ja
erityisesti rohkaista käyttämään kieltä.
Saamelaislasten varhaiskasvatuksen erityisenä
tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista
identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuurista.

Romaninkieliset lapset
Romanilasten varhaiskasvatuksessa
huomioidaan kulttuurista johtuvat erityistarpeet
ja annetaan mahdollisuuksien mukaan
romanikielen opetusta. Romanikielen opetuksen
tarkoituksena on vahvistaa romanilapsen
identiteettiä ja kulttuuritietoutta.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
Kaksikielinen varhaiskasvatus toteutuu
yksityisten palveluntuottajien toimesta.

Lapsen paras asiantuntija
Huoltajien toiveita yhteistyölle

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

”Hyvässä varhaiskasvatuksessa henkilöstö ja
vanhemmat tekevät reilua yhteistyötä lapsen
parhaaksi. Varhaiskasvatus saa pitää omat
sääntönsä ja vanhemmat oman arvomaailmansa ja
siltä osin luovitaan yhdessä eteenpäin.”

Huoltajat ja kasvattajat ovat tasavertaisia, mutta
erilaisia lapsen tuntijoita. Varhaiskasvattajan
tehtävänä on käynnistää ja ylläpitää huoltajien kanssa
tehtävää yhteistyötä lapsen varhaiskasvatuspolun eri
vaiheissa ja tilanteissa niin, että huoltajien tuntemus
omasta
lapsestaan
ja
varhaiskasvattajien
asiantuntemus yhdistyvät. Yhteistyössä huoltajien
kanssa keskiössä on aina lapsen etu.

”Jokapäiväiset kohtaamiset, vaikka lyhyetkin, ovat
merkityksellisiä. Vanhempana minusta on tärkeää
kuulla, kuinka lapseni päivä on mennyt, miten
syönyt ja mitä touhunnut. Myös vasukeskustelut
ovat olleet antoisia.”
”Päiväkodin aikuiset ovat aina iloisia ja heille on
helppo jutella myös vaikeistakin asioista.
Erityinen kohtaaminen oli, kun itsellä oli huolia ja
pyysin saada jutella, niin päiväkodin
henkilökunnasta heti pystyi yksi irtautumaan ja
sain asian saman tien hoidettua. Ihana ja lämmin
kohtaaminen! Tunnen, että asiani otetaan todesta.
Suhde molemmin puolin on luottamuksellinen.”
”Yleensäkin se jää mieleen, että tulee kohdatuksi
lasta tuodessa ja hakiessa. Lapsi otetaan vastaan
aamuisin ja lapsella on hyvä jäädä hoitoon
päiväksi, itselläkin on turvallinen olo jättää lapsi
hoitoon. On ihana kuulla miten lapsella sujuu, tai
hauska kohtaaminen jää mieleen.”
”Letkeä, mukava tunnelma vallitsee aina lasta
hakiessa: mukavaa, että voi luottaa kaiken
hoituvan rennosti mutta ammattitaidolla. Hyvä
vuorovaikutus henkilöstön kanssa, voi puhua
asiasta kuin asiasta, ja kaikesta voi sanoa ja kysyä
ilman ongelmia.”

Yhteistyö henkilöstön ja huoltajien välillä alkaa, kun
perhe hakee lapselleen päivähoitopaikkaa. Jokaisen
perheen kanssa käydään aloituskeskustelu ennen
hoitosuhteen
alkamista.
Aloituskeskustelussa
kasvattaja kuuntelee lapsen ja perheen ajatuksia,
odotuksia
ja
toiveita
hoitosuhteesta.
Aloituskeskustelu
rakentaa
pohjaa
lapsen
varhaiskasvatuksen
aloittamiselle.
Yhteistyö
huoltajien kanssa on kohtaamista ja tarvitsee
toteutuakseen
kunnioittamista,
kuuntelua,
avoimuutta, luottamusta ja yhteistä puhetta
varhaiskasvatuksen arjessa. Yhteistyö vahvistuu
päivittäisissä kohtaamistilanteissa sekä säännöllisissä
lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa. Huoltajia
kannustetaan
osallistumaan
lapsensa
varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

”Kun arki sujuu tai ei ole erityisiä ongelmia,
kysymyksiä tai epäselvyyksiä hoidon tai
lapsen suhteen, ei tule edes pohtineeksi
kuinka tärkeä päivittäinen tapahtuma
hoitopäivä on koko perheen, lapsen ja
kasvatuksen kannalta. Arkisia kohtaamisia parhaimpia ja tärkeimpiä hetkiä on, jos
hetken ehtii jutella työntekijän kanssa
kuulumiset. Saa tukea, tsemppiä, tietoa
puolin ja toisin.”

”Työntekijä kertoi ihanasti lapsen haasteellisesta
tilanteesta – välittäen, lämmöllä ja positiivisesti.”
”Erityistä plussaa annan ryhmän uutisista, jotka
kolahtavat sähköpostiin joka viikko. Se on ollut
loistava tapa kommunikoida ja toisaalta tuoda
viikon tapahtumat yhteen informatiivisella tavalla.
Myös etävanhemmuus on osoittautunut
helpommaksi, kun joka viikko saa tietopaketin
tapahtumista.”

Huoltajan kommentti
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”Entisestään voitaisiin vahvistaa kulttuuria, joka kutsuisi avoimeen
mukaantuloon”











”Aika vähän näkee toisten lasten vanhempia. Perheiden yhteisiä puuhahetkiä hoitopäivän päätteeksi
voisi olla enemmän. Tutustuisi päiväkodin lapsiin ja perheisiin paremmin, ja pystyisi paremmin
tukemaan lapsen kaveruussuhteita.”
”Kaikki mukavat tapahtumat lasten kanssa ovat mukavia, kuten syksyllä oli yhteinen ulkoilutapahtuma,
jossa pääsi tutustumaan muihin vanhempiin ja leikkimään ulkoleikkejä lasten kanssa.”
”Enemmän iltamia vanhemmille, joissa lapset pääsevät näyttämään osaamistaan vanhemmilleen ja
ottamaan vanhemmat osaksi päiväkodin arkea. Joulu- ja kevätjuhlat ovat ihania, mutta lisäksi voisi olla
jotain lapsen ja vanhemman yhteistä toimintaa.”
”Olisi hienoa jos päiväkodissa voisi olla osa yhteisöä, että vanhemmat otettaisiin vahvemmin mukaan
toimintaan. Voitaisiin järjestää sellaisia iltoja tai aamupäiviä, jolloin vanhemmat voisivat yhdessä tehdä
jotakin esim. ruokaa tai vaikkapa rakentaa lapsille päiväkotiin jotakin. Silloin tutustuisi paremmin
samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja voisi siten vaikuttaa ja olla osallisena lapsensa
päivähoidossa.”
”Joskus voisi olla avoimien ovien päivä, jolloin vaikka pari vanhempaa kerrallaan pääsisi kärpäsenä
kattoon seuraamaan päiväkodin arkea, ja vähän auttamaankin, jos tarvetta olisi.”
”Tähtiviikot jokaiselle lapselle, jolloin vanhemmat ja isovanhemmat voivat tulla tutustumaan lapsen
toimintaan ja aktiviteetteihin normipäiväkotipäivinä.”
”Kun vähän aikaa sitten vietettiin Ota lapsi mukaan töihin -päivää, voisi joskus olla myös Ota aikuinen
mukaan hoitoon -päivä (ei kaikille vanhemmille yhtä aikaa vaan eri päivinä), jolloin vanhempi voisi olla
mukana lapsen hoitopäivässä, tutustumassa lapsiryhmän arkeen ja samalla yksinä auttavina käsinä lisää,
vaikkapa lukemassa satuja, pelaamassa pelejä, ohjaamassa ulkoleikeissä ja auttamassa siirtymissä ja
ruokailuissa. Kaikille vanhemmille tämä ei ehkä olisi mahdollista järjestää, mutta monille olisi.”
”Toiminnan suunnittelussa päällisin puolin: mitkä ovat tärkeimpiä panostuksen kohteita. Keskustelua
sellaisista toimintatavoista, joihin vanhemmat voivat vaikuttaa, esim. millaista tarjoilua voi tuoda lapsen
synttäripäivänä.”

(Huoltajien ajatuksia)
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Vuosien varrella huoltajat ovat osallistuneet lapsiryhmien toimintaan monin eri
tavoin hyödyntäen omaa ammattitaitoaan ja vahvuuksiaan.

Mukana arjessa
Muutamia arjen esimerkkejä, joissa
huoltajat ovat olleet mukana
varhaiskasvatuksen arkea rikastuttamassa:










Artesaaniopiskelijaäidin ohjauksessa
teimme pihaan pajumajan
Soitonopettajavanhemmat musisoivat
bändinä päiväkodin pihajuhlissa
Arkkitehti-isä piirsi ja suunnitteli
majan ulos lasten toiveita kuunnellen.
Maja rakennettiin huoltajien toimesta.
Huoltaja, joka toimii kultaseppänä,
opasti lapsia kuparikorujen
valmistamisessa
Sairaanhoitajaäiti tuli kertomaan
lapsiryhmälle sydämen toiminnasta,
kun meneillään oli ihmistä käsittelevä
projekti
Heurekassa työskentelevä isä toimitti
ryhmään vapaalippuja ja ohjasi
Heurekassa laboratoriopajan
lapsiryhmälle

”Toivomme, että yhä paremmin osaisimme avata varhaiskasvatuksessa
yhdessä tekemisen mahdollisuuksia myös perheille. Kenelläkään ei ole
tietenkään pakkoa osallistua, mutta että osaisimme tarjota
mahdollisuuksia osallistua niille huoltajille, jotka niin haluaisivat.
Kuvassa yksi esimerkki yhteistyöstä: lapsen isä järjesti koiransa kanssa
koira-ajelun lapsiryhmän lapsille.”

Myös isovanhemmat ovat olleet aktiivisesti
mukana toiminnassa








Entinen biologian opettajana toiminut
pappa kertoi lapsille keväällä linnuista
Lapsen isovanhempi ohjasi lasten
vesiötököiden tutkimusretken
Lapsen vaari huolsi ja korjaili lasten
kanssa polkupyöriä. Pyörät myös
pestiin.
Lapset saivat hajottaa koneita ja
laitteita oikeilla työkaluilla lapsen
isoisän kanssa
Leikkiä ja läsnäoloa
varhaiskasvatuksen arjessa
isovanhempien kanssa

”Meillä on joka vuosi Tärkeän ihmisen päivä, johon lapsi saa kutsua
itselleen tärkeän henkilön. Konkreettista yhdessäoloa, aikaa yhdessä,
mahdollisuuksia tutustua lapsen hoitopaikkaan. Ohjelmassa on yhteistä
tekemistä lapsen ja tärkeän ihmisen kesken, mukavaa, rentoa tekemistä.
Lisäksi olemme järjestäneet perhejumppia vuosittain.”
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Ammattilaisina lapsen puolella
Monialainen yhteistyö

Hoito-, kasvatus- ja
opetusalan oppilaitokset

Mannerheimin
lastensuojeluliitto,
liikenneturva, Pelastakaa lapset
ry, LIONS ja muut kolmannen
sektorin toimijat

Opetuspalvelut

Seurakunnat**
Terveys- ja
sairaanhoitopalvelut,
vammaispalvelut
Kirjasto
Ennaltaehkäisevä
ja varhaisen tuen
perhetyö

Yhteistyöverkosto
Kulttuuripalvelut ja
Lasten ja nuorten
kulttuurikeskus
ARX*

Erilaiset terapiat

Liikuntapalvwlut,
liikuntatoimijat,
liikuntaseurat

Lapsiperheiden perhe- ja
sosiaalipalvelut:
Lapsiperheiden sosiaalityö, Perheasiain
neuvottelukeskus, Lapsiperheiden
kotipalvelu, Lastenvalvoja,
Perheneuvola, Lastensuojelu

Lastenneuvola

*Seudullinen Kulttuuripolku tarjoaa päiväkodeille eri taiteenalojen edustajien ohjaamia taidetyöpajoja. Lapsiryhmät
vierailevat taidelaitoksien näyttelyissä, työpajoissa ja esityksissä. Kulttuuripolku tukee lasten omaehtoista taiteen ja
kulttuurin tutkimista. Lapset ovat itse taiteen tekijöitä ja lastenkulttuurin tuottajia. Lähiluonto ja -ympäristö sekä
paikalliset kulttuurikohteet kuten museot, kirkot ja muut erityiset paikallishistorialliset kohteet ovat aktiivisessa
käytössä kiinnostavina oppimisympäristöinä. Yhteistyö taidelaitosten sekä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin
kanssa on jatkuvaa. Toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan (TOKE) kirjataan yksikkökohtaiset tarkennukset.
**Ev.lut. seurakunta järjestää lapsille eettiseen pohdiskeluun ja moraaliin liittyviä tarinahetkiä, jonka lisäksi
seurakunnan kriisityöntekijöiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä kriisitilanteisiin liittyen. Kaupungin konsultoivat
erityisopettajat tukevat tarvittaessa myös seurakuntien lapsityössä.
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Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kasvatustyön tukena on mahdollisuus hyödyntää konsultoivaa
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, kveoa. Kveo havainnoi lapsiryhmän arjessa, käy huomioiden pohjalta
ohjauskeskusteluja, ohjaa tarvittaessa yhteistyössä henkilöstön kanssa toiminnallisia pienryhmiä ja osallistuu
lapsen palavereihin päivähoidossa. Päiväkodin johtajien ja kveon yhteistyö on olennainen osa lapsiryhmän
henkilökunnan osaamisen vahvistamista lapsen tarvitseman tuen järjestelyissä.
Yhteistyö tuen syventämiseksi ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi lapsen asioissa käynnistyy useimmiten
palvelutarpeen arvioinnin kautta: perheneuvolaan, varhaisen tuen perhetyöhön tai lastensuojelun
tukitoimien piiriin ohjaudutaan soittamalla palvelutarpeen arviointiin. Pyynnön voi tehdä joko huoltaja tai
työntekijä ja huoltajat yhdessä. Puhe- tai toimintaterapia käynnistyy joko neuvolan lähetteellä tai kveon tai
huoltajan yhteydenotolla.
Monialaisia toimijoita lapsen tuen järjestämiseksi yhteistyöverkostossa:













Lastenneuvola: yhteistyö ikäkausitarkastusten yhteydessä: Tietoja tutkimuspaikkaan-lomake
Palvelutarpeen arviointi
o Perheneuvola
o Varhaisen tuen perhetyö
o Lastensuojelun tukitoimet
Puheterapia
Toimintaterapia
Monialaiset arviointitiimit
o Nepsytiimi: Lapset, joilla nepsypiirteitä tutkimus- ja tukitoimien ohjaustiimi
o Lasten kuntoutustyöryhmä: erikoissairaanhoitoon jatko-ohjaus
Opetuspalvelut
o Esiopetuksesta kouluun nivelvaihe
o Pidennetty oppivelvollisuus
Erikoissairaanhoito
Vammaispalvelut
Yksityiset terapeutit
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Lapsella on sata kieltä
Lapsella on sata kieltä ja sata tapaa ajatella, ilmaista itseään, ymmärtää sekä kohdata muita. Mielikuvitus on
lapsen oikeus – se avaa siivet lentoon! Satakielen siipien suojassa on monenlaisia oppijoita ja erilaisia tapoja
oppia. Oppiminen tapahtuu ainutlaatuisessa suhteessa toisten lasten, aikuisten ja ympäristön kanssa.
Aikuisen tehtävänä ei ole opettaa mekaanista tietoa, vaan yhdessä kulkea lapsen kanssa taiteen, leikin,
tutkimisen ja liikkumisen avulla kohti omaa ajattelua ja kysymyksiä. Lapsi tarvitsee itse oivaltamisen
kokemuksia ja rauhaa oppiakseen arvostamaan itseään ja muita.
”Lapsen tulee saada harjoittaa kaikkia aistejaan ja käyttää kaikkia ilmaisukieliään; sanallisen,
kuvallisen, musiikillisen, liikunnallisen kielen lisäksi on makujen ja tuoksujen kieli. Kielen variaatioita
on satoja.” (Elisse Heinimaa 2000)
”Näkökulma ei ole, että kerran kuussa pitää muovailla savesta, tai kaksi kertaa vuodessa saduttaa.
Ne ovat menetelmiä, mahdollisuuksia, joita meidän kasvattajina tulee lapsille mahdollistaa, mutta
eivät suoritteita ja pakkoja, joita täytyy toteuttaa tietyssä aikataulussa.” (Pekka Lehtimäki 2017)
”Satakieli on parhaimmillaan silloin kun sydämessä läikähtää, kun se innostaa ja kun se
voimaannuttaa. Se tekee arjesta merkityksellistä. Se on tapa oppia ja omaksua maailmaa. Se on
kulkemista rinnakkain ja samaan suuntaan. Määränpäästä ei väliä, matka on tärkein. Se ei ole
matkustamista suunnitellusti kartan mukaan vaan ehkä
enemmän road trip. Se ei ole myöskään yhden
pysähdyksen taktiikalla reissaamista, vaan tieltä voidaan
kyllä poiketa monen monta kertaa.
Tällä matkalla keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia,
mielipiteitä. Kuunnellaan ja välillä ollaan myös hiljaa.
Annetaan aikaa ajatuksille. Sitten voidaan taas
keskustella. Tällä matkalla valokuvataan, talletetaan
muistoja. Näin niihin voi aina palata myöhemmin takaisin
yhä uudelleen ja uudelleen. Tällä matkalla arvostetaan
eikä arvostella. Tällä matkalla saa tuntea, saa olla
spontaani. Saa olla luova, tutkia ja ihmetellä, aistia. Saa
elää täyttä elämää. Oppia sitten siinä samalla.”
Kasvattajan kommentti
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Carpe Diem
Pedagogisen toiminnan viitekehys
Varhaiskasvatuksen 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. Paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat lapsiryhmän toiminnan
suunnittelun lähtökohtia28.

Satakielen lause on Carpe Diem – tartu hetkeen. Sen perusta on jatkuvassa kasvattajan aktiivisuudessa
innostua ja lumoutua lasten toiminnasta, tarttua lasten ajatuksiin, mielenkiinnon kohteisiin ja aloitteisiin.
Kasvattaja lähtee yhdessä lasten kanssa rakentamaan merkityksellistä, toiminnallista arkea, jossa jokainen
hetki on täynnä oppimisen, yhdessä tekemisen, elämysten ja uuden löytämisen mahdollisuuksia. Kyse on
siitä, osaammeko me kasvattajina päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa nähdä nämä pienet hetket arjessa ja
tarttua niihin – tuoda pedagogiikka lasten luo, eikä tuoda lapsia pedagogiikan luo. Satakieli on prosessi, jonka
sisäistäminen vaatii aikaa, aktiivista prosessointia ja oman toiminnan kriittistäkin tarkastelua.
”Me aikuiset itse aina sanomme, että täytyy pyrkiä elämään hetkessä. Niin pitäisi osata myös työssä – eikä niin,
että sit ku. Täytyy huomata ne tuokiot ja arjen mahdollisuudet jokaisessa hetkessä, ei vaan siitä tietyssä
hetkessä, joka on jossakin kalenterissa eessäpäin.” Kasvattajan kommentti

28
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Kaikin aistein, monipuolisin menetelmin
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. Henkilöstö
ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä ja itsenäisesti. Lapsia
rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, 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.

Lapsilla
tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan
sekä kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin
Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti.

oppiville lapsille
onnistumisen kokemuksia.
Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia
oppimisympäristöjä.
Työtapojen
käytössä
hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä
kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja29.

”Sisällön suunnittelu (mitä tehdään)
voidaan aivan hyvin tehdä yhdessä lasten
kanssa hetkeen tarttuen. Mulla pedagogina
on se vastuu, että dokumentoin, havainnoin
ja vertaan tehtyä toimintaa vasuun –
toteutuuko meillä kaikki vasun asiat? Se
suuntaa toimintaa taas eteenpäin. Lisäksi
kasvattajan tulee olla hereillä lasten
vasujen suhteen ja nähdä ne tilanteet,
joissa lapsen vasussa nousseita asioita
voidaan luontaisesti harjoitella.”

Hämeenlinnassa pienryhmätoiminta on keskeinen
varhaiskasvatuksen
toteuttamisen
työtapa.
Toimintatapa tukee lapsen yksilöllisyyden huomioon
ottamista ja lapsen ja kasvattajan välistä sekä lasten
keskinäistä
vuorovaikutusta.
Lisäksi
pienryhmätoiminta tukee lapsen äänen kuulemista ja
osallisuutta arjen ja toiminnan suunnittelussa ja
arvioinnissa. Kasvattajan läsnäolo ja jokaisen lapsen
yksilöllinen
kohtaaminen
mahdollistuvat
ja
yksittäisen lapsen, lapsiryhmän ja kasvattajan arki
rauhoittuu pienryhmissä toimiessa.

Kasvattajan kommentti

29
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Saako muovailuvahaa viedä kotileikkiin?
Kasvattaja leikissä

Leikki kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen lähteenä

Huoltajien kommentteja siitä, mistä
varhaiskasvatuksessa nauttii eniten:


lapsi

”Siitä, että lapsi saa itse olla osallistumassa toiminnan
suunnitteluun. Hän saa itse ehdottaa leikkejä ja olla mukana
suunnittelemassa toiminnan sisältöä.”



”Leikkimisestä,



”Alusta asti lapseni on sanonut, että hänellä on kavereita. Oman
ikäisten seura on arvokasta. Kun saa rauhassa touhuta ja leikkiä,
eikä kaikki ole aina hurjan ohjattua, voi kavereista tulla todella
ystäviä ja voi löytää juuri itselleen sopivan ystävän.”

uuden oppimisesta, aikuisen
turvallisesta läsnäolosta ja huomiosta, lapsena
olemisen riemusta.”



”Kavereiden kanssa leikkimisestä, retkistä ja siitä, että voi
toteuttaa omia ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita ja rakentaa
niistä uusia leikkejä”



”Rauhassa kavereidensa kanssa leikkimisestä hän pitää eniten.”

”Leikissä tärkeää on ymmärtää
leikin kehityksen vaihteet, jotta
osaa nähdä lähikehityksen
vyöhykkeen ja tietää, mitä
pinnalla, mikä kiinnostaa.”
”Vapaan leikin käsite pitäisi
heittää alimpaan roskakoppaan,
koska se luo mielikuvan, että
toiminta on vähemmän
merkityksellistä, villiä ja vapaata
ja aikuinen on passiivinen,
korkeintaan puuttuu riitoihin.
Leikki on lapsen arjen tärkeintä
toimintaa, ja se vaatii kasvattajan
100 % huomion ja arvostuksen.”
”Klassisesti leikit lopetetaan ja
kaverit erotetaan toisistaan, kun
leikit menevät rajuksi. Ei lapsi
ole valmis sosiaalisilta
taidoiltaan. Leikki on mitä
mainioin tilanne harjoitella niitä
sosiaalisia taitoja.”
”Leikille pitää olla tilaa ja aikaa
– se on valinta, ei vain ihanne.
Konkreettisia tekoja – ellei ole
kuin vartti siellä ja täällä tai yksi
pidempi leikkihetki viikossa,
täytyy isoilla kiikareilla
tarkastella, mikä leikiltä syö
aikaa.”

”Me mennään pienen pienellä veturilla kauppaan." Alle kolmivuotiaatkin jaksavat
keskittyä leikkiin pitkäkestoisesti ja intensiivisesti toimittaessa pienryhmissä ja
kasvattaja tukee, innostaa ja tarvittaessa ohjaa leikkiä.
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”Annetaanko lasten itse valita
leikkikaverinsa, vai valikoiko
aikuinen leikkiseuran? Leikki on
intensiivistä toimintaa,
heittäytymistä ja yhteistä
mielikuvitusmaailmaa, jonka ei
edes tarvitse sujua jokaisen
kanssa. Enemmin pitäisi aidosti
arvostaa ja tukea kaverisuhteita
ja niiden merkitystä lapselle ja
leikille.”

LASTEN UNELMIA…
Jos voisit toivoa mitä vain, mitä toivoisit päiväkotiin tai perhepäivähoitoon?














Enemmän aikaa leikkimiseen ja piirtelyyn.
Olisi tilaa vaihtohaalarille, jotta voisi mennä
vesilätäkköön.
Omia leluja saisi ottaa useammin.
Haluaisin muuttaa sääntöä siitä, ettei saa vaihtaa
leikkiä.
Saisi tuoda oman lelun, joskus kaikki aikuiset lähtisivät ja
lapset saisivat olla keskenään
Haluaisin päiväkodista lapsien maailman, että saisi
tehdä ihan mitä haluaa
Uusia kivoja leluja, kivoja hassuttelupäiviä.
Saisi leikkiä tosi pitkään ja olla ulkona tosi pitkään.
Enemmän leluja, lelupäiviä, hoitajaa, joka auttaa
pukemisessa ja lukee, retkiä, metsäretkiä.
Että olisi kivaa toisten lasten kanssa
Saisi vielä vapaammin leikkiä
Saisi leikkiä enemmän.
Mä toivoisin karamelleja kun ne on niin makeit.

Leikkiminen kavereiden kanssa on kivointa, mitä päiväkodissa voi tehdä.

Sitä

korostavat lapselle tärkeimpänä asiana niin lapset kuin huoltajatkin. Onhan leikki keskiössä myös sinun,

Millaisia ratkaisuja sinä voit tehdä
mahdollistaaksesi leikin maailmaan heittäytymisen lapsen arjessa entistä
paremmin?
varhaiskasvatuksen ammattilaisen, arvomaailmassa?

”Kaverit ja päivittäiset leikit
heidän
kanssaan
on
jokapäiväinen hyvä muisto.”
”Päivä on hyvä, jos lapsella on
siitä jotakin kerrottavaa, jos
joku on koskettanut, on saanut
leikkiä ja olla lapsi!”
Huoltajien kommentteja
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Pojat halusivat leikkiä kauppaa vihanneksilla ja värikkäillä nalleilla. Leikki ei oikein päässyt alkuun, sillä yksi
levitteli vihanneksia ympäri huonetta, toinen halusi pitää kaikki rahat itsellään ja yksi yritti järjestää kauppaa.
Yhdessä ryhdyttiin miettimään, miten kauppa järjestetään. Pojat lajittelivat myyntitavarat eri lautasille.
Nalleista he sopivat, että ne olivat nallekarkkeja. Leikissä oli mukana leikkirahoja, jotka pojat jakoivat ostajille
ja myyjälle vaihtorahoiksi.
”Mitä saisi olla? Kuinka monta? ”
”Terve! Ostaisin kurkkuja. Ja kuusi keltaista
nallekarkkia.”

”Olkaa hyvä. Se maksaa euron.”
Leikin aikana opeteltiin muun muassa värejä, lukumääriä,
kysymistä ja vastaamista, neuvottelemista, lajittelua,
nimeämistä, vahvistettiin sanavarastoa ja kohteliasta käytöstä.
”Meidän tulee käydä paljon puhdistavaa arvokeskustelua
leikistä, leikin merkityksestä ja siitä, kuinka me itse rajaamme ja
estämme leikkiä. Leikin arvostaminen, ajan ja tilan antaminen ja
kasvattajan läsnäolo leikeissä vaati konkreettisia valintoja ja
tekoja – ei vain kauniita puheita.”
30

30

http://www.socca.fi/kehittaminen/aiempaa_kehittamista/varhaiskasvatus_vkk-metro/leikki_ja_leikilliset_oppimisymparistot
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ONKO KAIKILLA VAUVOILLA KELTAINEN HAALARI?

Vauvoilla
on keltainen
haalari.

Se vauva on
äidin masussa,
se on poika!

Vauvat ei
kuule.
Vauvat ei
osaa puhua
eikä kävellä.

Ei olis kiva
olla vauva.

Vauvat on
vauvan

Tällaista pohdintaa lapset kävivät keskenään, kun heidän kanssaan hämähäkkikeinussa keinui pieni
yksivuotias, jolla oli keltainen haalari päällään. Aihe oli ajankohtainen ja se oli vahvasti esillä 1–4vuotiaiden lasten ryhmässämme. Lapsilla oli joko olemassa olevaa tai tulevaa kokemusta vauvoista.
Tarkoituksena oli edetä prosessissa miellekartan avulla, mutta ensimmäinen lasten osoittama suunta
työskentelylle määritteli sen sisällön. Heidän ensimmäinen suuri ajatuksensa oli, että ”vauvoilla on aina
koti”. Onneksemme Gigantista löytyi tarpeeksi suuri pahvilaatikko, josta se voitiin rakentaa. Sisään
mahtui noin viisi ”sopuisaa” lasta samaan aikaan.
Laatikko rakentui kodiksi ikkuna- ja oviaukkojen leikkaamisen, maalaamisen, tapetoinnin ja
ikkunaverhojen ripustamisen myötä. Työskentelyn aikana tulivat tutuiksi sekä värit perusväreinä ja
väliväreinä, että perusmuodot ympyrä, neliö ja kolmio. Kodin kylpyhuone asettui mukavasti talon siihen
nurkkaan, missä tapetin kuviot muistuttivat kaakeleita. Talon rakennustekniikka aiheutti monia
kysymyksiä ja pohdintoja. ”Miten tämän ikkunan ja oven saa kiinni?” Prosessin aikana lasten
kädentaidot vahvistuivat ja ajattelutaitoja evästettiin oivaltamaan uutta. Käden tarkkuutta tarvittiin
suunnittelutyön ohella.
Teematyöskentely suuntautui niin vahvasti leikkiin, että prosessissa elettiin Satakielipedagogisen leikin
maailmassa. Aikuisen läsnäolo leikissä tarkoitti prosessin ohjaamista ja sen havainnointia sekä prosessiin
auttamista. Satakielipedagogisessa leikissä yhdistyvätkin juuri lapsilähtöisyys, lasten ja kasvattajien
mielikuvitus sekä oppimisen sosiaalinen näkökulma. Satakielipedagoginen leikki on monipuolista,
tutkivaa ja kokeilevaa. Lapsi pääsee itse vaikuttamaan leikin suunnitteluun ja sen lähtökohtiin, koska
leikin aiheet tulevat suoraan lapsilta eli heidän kiinnostuksensa kohteista ja elämänsä ajankohtaisista
asioista.
Kuvitteellisia vieraita kävi paljon - isovanhempia, joista tuli lääkäreitä ja palomiehiä, kampaajia ja
rekkakuskeja. Heitä kaikkia tarvittiin, koska vauvat olivat rohkeita ja vikkeliä kansalaisia. Aitojakin
vieraita kävi kyläilemässä. Eräällä heistä oli ihan oikea vauvamasu! Naapuriryhmän lapsillekin löytyi
kodista tilaa.
Leikki kodissa jatkui, vaikka teematyöskentely aiheesta päättyi joulun juhlaan. Onko kaikilla vauvoilla
keltainen haalari? Vastausta tutkimuskysymykseen ei varsinaisesti todettu, mutta prosessi antoi
varmasti vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita ei edes osattu kysyä.
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Oppimisen alueet
Kielellä kieputellen
Kielten rikas maailma
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi
ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita, toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa,
ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen
kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia
vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen31.
Pidäthän kasvattajana seuraavat asiat kiinteästi mukana jokapäiväisessä arjessa lapsen kielen kehityksen
tukemiseksi:

31
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Miten arki tukee kielenkehitystä – pohdittavaa
kasvattajalle:








Tukeeko arkemme luontaista keskustelua ja lapsen
aloitteisiin ja asioihin tarttumista?
Kasvattaja priorisoi keskustelun lapsen kanssa tärkeäksi ja
antaa sille aikaa.
Onko meillä tarkoituksenmukainen aika ja paikka lapsista
keskustelulle aikuisten kesken?
Keskeytymätön/pitkäkestoinen toiminta (rauha myös
kasvattajalle keskittyä lasten kanssa toimimiseen).
Kasvattajan sitoutuneisuus heittäytyä tilanteisiin.
Aktiivinen vuorovaikutus lasten kanssa tilanteiden
valvomisen sijaan.
Ruokailu- ja perushoitotilanteet – kuuntelenko kun lapsi
kertoo, suonko tilaisuuksia keskustelulle?

Kielen kehitystä
arjessa tukee
Kielellisesti rikas aikuinen, joka
käyttää selkeää, rikasta ja
vivahteikasta kieltä, erilaisia
äänenpainoja, ilmeistä, eleitä ja
muuta non-verbaalia viestintää
sekä tarpeen mukaisesti
tukiviittomia ja vaihtoehtoisia
kommunikaatiokeinoja.
Kasvattaja, joka huomaa lapsen
kielelliset aloitteet, antaa tilaa
keskustelulle, tukee lasten
välistä kommunikaatiota, tarttuu
kiinnostuksen kohteisiin ja
lapsen asioihin, kuuntelee lasta
aktiivisesti ja kyselee lisää.
Kielellisesti rikas
oppimisympäristö, joka innostaa
ja houkuttelee keskustelemaan,
pohtimaan, kiinnostumaan
kielestä. Kuvia ja tekstejä
näkyvissä, kirjoja, pelejä ym.
monipuolisesti ja vapaasti lasten
saatavilla.
Pienryhmätoiminta, jossa
kasvattajalla on mahdollisuus
tarttua aktiivisesti lasten
keskustelualoitteisiin.

”Aloimme lukea ryhmässä Tove Janssonin kirjoja. Olemme tämän jälkeen
tavanneet lapset usein "lukemassa" kirjoja ääneen toinen toisilleen. Joskus ryhmä
lapsia kuuntelee ja yksi lukee. Hymy huulilla ja välillä ihan naurattaa juonen
käänteet ja sanavalinnat. Kuuntelijat ovat olleet hyvin keskittyneitä tarinaan.”

”Kyse on pitkälti siitä, arvostanko keskustelua lapsen kanssa,
kunnioitanko lapsen pieniä, mutta niin tärkeitä asioita ja näytänkö
lapselle, että koen hänen asiansa tärkeäksi. Lapsi yritti kertoa
jotain hänelle kovin tärkeää aamupalalla, ja tuli keskeytys, johon
minun työntekijänä oli reagoitava. Sanoin lapselle, että odotatko
hetki, palataan tähän myöhemmin. Myöhemmin palasin asiaan,
muistatko että meillä jäi asia kesken, ja lapsi kertoi tärkeän asiansa
siitä, miten mummo oli ostanut hänelle uudet raitasukat.”
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Arki, joka nähdään
merkityksellisenä aamusta
iltaan: jokaisen arjen tilanteen ja
ennen kaikkea vuorovaikutuksen
näkeminen merkityksellisenä
kielellisen kehittymisen
mahdollisuuksina
pirstaleisuuden ja liiallisen
menetelmällisyyden sijaan
(”kielen kehityksen tukeminen
on ihan muuta kuin suujumppaa
kerran viikossa aamupiirillä”)

TARINOITA
TARINALAATIKOSTA
Valmistaudutaan kertomaan tarinoita
esineistä, jotka lapset saivat valita
tarinalaatikosta. Tarinahattu päähän ja
tarinoimaan.
Venla: Ku tyttö meni niitylle, se keräs
viisi kukkaa. Sitten se meni metsään ja
kotiin syömään jauhelihakeittoa. Ja
sitten äiti pesi sienet ja laitto ne pataan
ja teki piirasta. Sit se lapsi sai jäätelöä
sen jälkeen. (Aurinkolasit)
Ilkka: Olipa kerran Turtles, kuka aikoo mennä yöllä matkalle. Kunnes tuli susi ja meinas syödä sen,
kunnes Turtles tappo sen pikkurillillä. Ne pääsi perille ja tappo pahikset ja tuhosi koko paikan.
(Turtles)
Iitu: Ku simpukka asu saarella ja se ajelehti toiselle
saarelle, niin täti näki sen ja poimi sen ja vei sen
kotiin. (Simpukka)
Aada: Tämä on tälläinen lamppu. Pelottava
kummitus oli siellä. Se on pelottava.
Aaaaaaaaaaaa. Siellä pelottaa ja siellä lepakot.
(Taskulamppu)
Anton: Pikku hevonen meni matkalle ja löysi
timantin ja meni kotiin ja antoi sen äidille. Ja
hevonen söi heinää. (Hevosenkenkä)
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Lasten oman kulttuurin keskus, päiväkoti parhaimmillaan
Taiteessa kaikki on mahdollista
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten musiikillisen,
kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä
sekä tutustuttaa 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
kehittymiselle32.

Kuvataide
Piirtäminen, maalaaminen
Muovailu, kuvanveisto,
rakentelu
Painotyöt, grafiikka, kollaasi,
sekatekniikat

Musiikki
Tunnelman kokeminen,
kuuntelu. Yhteisen toiminnan
malli, muiden tuotosten
arvostus
Soittaminen: rytmisoittimet,
melodiasoittimet, kehosoittimet

Satakieli-pedagogiikassa
lapsella on sata tapaa
ilmaista itseään, toimia
ympäristössään ja olla
vuorovaikutuksessa.
Kasvattajan kommentti
Ilmaisua
ja
taidetta
koetaan henkilökohtaisella tasolla ja lähestytään omasta näkökulmasta. Kasvattajan on
annettava lapselle toisaalta mahdollisuuksia, toisaalta vapautta ja
tilaa löytää omat ilmaisun tapansa. Usko lapsen potentiaaliin ja
lumoutuminen lapsen toiminnasta ovat Satakieli-pedagogiikan
ytimessä. Kasvattajan tulee antaa aikaa ja tilaa tutkia samaa ilmiötä
pidempään: koskaan ei voi tietää, mihin suurempaan prosessiin
pienestä asiasta innostuminen voi
johtaa.
Musiikki on osa elämää. Lapset tuottavat
musiikillisia aloitteita pitkin päivää.
Kasvattajan tehtävä on tarttua noihin
aloitteisiin, tuoda hetkeen musiikin
monipuolisia sisältöjä mukaan ja rikastaa
toimintaa. Mitä intensiivisin musiikkihetki
voi syntyä hiekkalaatikolla, pukiessa tai
leikin
tiimellyksessä.
Musiikki
varhaiskasvatuksessa ei ole irrallinen
oppituokio, vaan erottamaton osa
jokapäiväistä arkea, ja siihen tarttuminen
on jokaisen kasvattajan vastuulla.

Soitinsadut, omat sävellykset
Laulaminen: lorut, erilaiset
laulut, omat laulut, laululeikit,
sormileikit
Kuuntelu: soitinsadut, konsertit,
musiikkiliikunta,
musiikkimaalaus
Rytmiikka

32

”Jokaista lasta pitää tukea
löytämään
oma
mieluisa
ilmaisun tapa, oli se sitten
tanssiminen,
laulaminen,
liikkuminen tai mikä tahansa.
Lasten täytyy saada kokeilla
monipuolisesti erilaisia juttuja,
jotta löytävät omat ilmaisun
tapansa. Täytyy muistaa, että
lapsilla on eri tyylit osallistua.
Joku kuuntelee, joku tekee heti
täyttä päätä, joku katselee - älä
pakota osallistumaan aktiivisena
toimijana. Lapsella on oikeus olla
myös
osallistumatta,
eikä
kaikkien tarvitse tehdä kaikkea.”
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SOITINTEHDAS
Meillä pärähti soitinprojekti käyntiin ja
jatkuu varmasti vielä pitkään.
Lapsilla on ollut koko syksyn tapana
kokoontua spontaanisti soittelemaan
värillisillä rakennuspalikoilla. He
laulavat ja soittavat oppimiaan
lauluja kapuloilla säestäen. Yhteinen
ja hyvin yhteen rimmaava tuokio. He
ovat innokkaita rytmittelemään
muutenkin päivittäisillä laululeikkihetkillämme.
Panssarinyrkki -yhtye vieraili meillä helmikuussa ja esitteli
soittimiaan esityksen lomassa. Lapset olivat intoa piukeana ja riemuissaan yhteisestä
musisointituokiosta.
Syntyi idea omien rumpujen tekemisestä. Siitä se projekti sitten lähti lentoon.
Jogurttiämpäreistä, kankaista, langoista, kepeistä ja helmistä ideoitiin ja toteutettiin rumpuja.
Helistimiä ja maracasseja varten taas on laitettu talteen pulloja ja purkkeja.

Omilla soittimilla soittaessa
musisoinnin
riemun
voi
todellakin kuulla ja nähdä – vai
mitä
sinä
sanot
tästä
vasemmalla olevasta kuvasta?
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Tuuvinkit saivat lahjaksi parkkitalon, mikä synnytti
pohdinnan siitä, voisiko samanlaisen tehdä itsekin.
Suunniteltiin, mitattiin ja mietittiin, naulattiin ja sahattiin.
Lopputuloksena syntyi omia, hienoja puisia parkkitaloja – ja
sivutuotteena opittiin kolmiulotteista mallintamista,
yhdessä
suunnittelua,
mittaamista,
työvaiheiden
jäsentämistä ja ennen kaikkea sosiaalisia taitoja ja yhdessä
tekemisen riemua.
69

Sanallinen ilmaisu
Kasvattaja käyttää selkeää, monipuolista,
rikasta kieltä sekä ilmaisee itseään elävästi
vaihdellen äänenkorkeutta ja -voimakkuutta.
Lapsen kanssa keskustellaan ja häntä
kuunnellaan, hänen kanssaan leikitään ja
hassutellaan sanoilla päivittäisissä
arkitilanteissa
Lapselle luetaan satuja, kertomuksia, runoja
ja loruja, lisäksi lapsi kuulee ja harjoittelee
kertomaan itse tarinoita vapaasti kerrottuna
(myös sadutus)

Kehollinen ilmaisu
Kasvattaja toimii esimerkkinä osallistumalla
itse toimintaan ja ohjaa lapsia ilmaisemaan
itseään monipuolisesti liikkeellä, asennoilla,
kehonkielellä, eleillä ja tanssilla

Draama on leikkiä, faktaa ja fiktiota. Draamakasvatuksen keinoin
voidaan opetella ja harjoitella mitä tahansa asiaa sekä oppia itsestä ja
ryhmästä,
opeteltavasta
asiasta
sekä
draamasta.
Draamakasvatuksessa oppiminen tapahtuu (tunne)kokemuksen ja
elämyksen kautta. Draamakasvatus on toiminnallista, kehollista,
liikkuvaa ja siinä käytetään kaikkia mahdollisia ilmaisun muotoja.
Kuvassa eläydytään draaman maailmaan Mörkyli-sadun avulla.

Lasten ajatuksia improvisaatiosta…
”Että tanssitaan omalla tavalla. Tykkään.”
”Mietitään itse, miltä se musiikin tahti niin kuin tuntuu.”
”Ettei oo mitään käsikirjoitusta, vaan voi itse keksiä, mitä
tekee.”

Lapsi harjoittelee tunteiden ilmaisua
liikkeellä ja eleillä musiikin säestyksellä tai
ilman
Lapsi harjoittelee koreografista tanssiilmaisua, esim. kansantanssit sekä ilmaisee
itseään liikkuen vapaasti erityylisten
musiikkien säestyksellä

”Mistä lähteä liikkeelle? Havainnoi, mitä
ympärillä tapahtuu. Kuuntele, kuulostele,
keskustele lasten kanssa, mitä kiinnostuksen
kohteita heillä on, oli se sitten majakka tai autot.
Lähde niistä liikkeelle ja ota lapset mukaan
suunnitteluun. Muista oppimisympäristön kautta
mahdollistaminen, virikkeiden ja innostuksen
tuominen lapsille sen kautta. Viehättävä tapa on
sekin, kun kasvattaja vaan alkaa tekemään
jotakin ja lapset voivat liittyä toimintaan
vapaaehtoisesti, jos haluavat – yleensä haluavat.
Siinä tulee välineen käytön opettelu ilman
tietoista opettamista, ja välineen voi ottaa
jatkossa leikkiin ja toimintaan omatoimisesti. ”

Draamallinen ilmaisu
Kasvattaja ilmaisee itseään sekä antaa
lapsille mahdollisuuden ilmaista itseään
draaman keinoin, yhdistäen monipuolisesti ja
poikkitaiteellisesti erilaisia ilmaisutapoja
Keskittymis-, aisti-, kontakti-, liike-,
rentoutumisharjoitukset
Vapaa ja ohjattu roolileikki, improvisaatio,
draamaleikit ja -harjoitukset
Satujen tai omien tarinoiden muokkaaminen
esityksiksi, yhteiset esitykset

Kasvattajan kommentti
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Monimuotoista maailmaa hahmottamaan
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 näkökulmista33.
Tunnetaitojen oppiminen on tärkeää arjen vuorovaikutustilanteissa.
Joskus tunteiden sanoittaminen voi olla lapselle vaikeaa ja siihen hän
tarvitsee aikuisen tukea. Tunnekuvien on hyvä olla esillä ja niiden avulla
lapsi voi kertoa omista tunteistaan. Myös yhteiset harjoitukset
esimerkiksi draaman avulla vahvistavat lapsen tuntemusta omista
tunteistaan. Erilaisten tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja ilmaisu
ovat tärkeitä lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymiselle. On tärkeää,
että lapsi harjoittelee ilmaisemaan omia tunne- ja olotilojaan aikuisen
kannustamana ja ohjaamana; lapsi näkee ja kuulee keinoja toimia
erilaisissa tilanteissa ja tätä kautta oppii tunnistamaan itsessään erilaisia
tunne- ja olotiloja sekä säätelemään niitä. Itsesäätely kehittyy ja
vahvistuu, kun lapsi saa riittävästi toistoja ja onnistumisia sekä kokee
turvallisuutta omien tunteiden hallinnassa.

Eettinen ajattelu
Oikea ja väärä
Ystävyys
Oikeudenmukaisuus
Pelko, suru ja ilo
Yhteiset sopimukset

”Lasten kokouksissa on syksyn aikana keskusteltu erilaisista aiheista,
muun muassa mitä päiväkodissa saa tehdä ja toisaalta mitä voi tehdä,
jos tulee riitaa. Lapsilta tulee monenlaisia hyviä ajatuksia ja sääntöjä,
kuten saa kävellä, saa vaikka heilutella käsiä ja jos kaverin kanssa tulee
riitaa, voi hakea aikuisen, sopia erilailla tai vain kävellä eteenpäin.”
”Paljon on pohdittu, millainen on ja kuka on ollut hyvä ystävä. Mitä
kivaa kaveri teki? Siinä opetellaan hyvien tekoja ja kivan käytöksen
huomaamista.”

Päiväkoti on lasten ja aikuisten yhteinen
sosiaalinen yhteisö. Miten toimimme, että
meillä jokaisella on täällä hyvä olla? Kun
sopimukset luodaan yhdessä lasten kanssa,
lapset sitoutuvat niihin ja oppivat pohtimaan
yhteiselämän sopimuksia.

33

”Koen tärkeäksi, että lapselle opetetaan, että kaikki kuuluvat
ryhmään, ketään ei jätetä pois, muita kannustetaan eikä
arvostella. Yhteenkuuluvuus ja ryhmähenki. Ryhmiin olisi hyvä
saada vierailijoita eri kulttuureista, ammateista ja
ikäryhmistä.”
Huoltajan kommentti
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Eettisen
ajattelun
tukeminen
kiinnittyy myös empatia- ja
tunnetaitojen opetteluun. Kasvattajan rooli ja oma esimerkki on
keskeinen: ”Kasvattajan tulee olla
myötätuntoinen, kannustava, ja hän
luo koko yhteisöstä sellaisen, että
kannustus vahvistaa itse itseään.

Kun toisista välitetään ja
vahvistetaan hyviä tekoja,
niin hyvä tuottaa lisää
hyvää. ”

Eettisestä
ajattelusta
”Kasvattajan esimerkki tärkeää;
sanotaan onnistumiset ääneen,
koko ajan sanallista palautetta,
peukutus, olalle taputus, ”hyvin
menee…” Näin opitaan
myönteinen palautekulttuuri jo
pienestä ja kasvetaan siinä.”
”Draamaa pitäisi korostaa
työtapana enemmän, sitä kautta
on helppo käsitellä tunneilmaisua
ja niin monia teemoja. Se liippaa
läheltä leikkiä, korostaa
tunnekokemuksen kautta
oppimista.”
”Aikuinen on se, joka huomaa
hyvän ja vahvistaa hyvää. Jo ihan
pienten lasten kanssa voi
huomata, että jos kerran huomioit
lapsen tekemänä jonkun hyvän
asian (lohduttaa, auttaa toista,
silittää, tms.), niin yhtäkkiä tuo
hyvä asia on lasten keskuudessa
päivittäin tapa toimia.”

Draamakasvatus muotona on leikkisä, mutta tarkoitus on vakava:
draamakasvatus on leikillisen vakavaa toimintaa. Draamakasvatuksessa
näkyvät monipuolisesti kokemuksellisuus (toisen asemaan asettuminen,
tunnekokemukset), osallisuus (lapsi vaikuttaa itse tilanteen etenemiseen ja
omaan osallistumiseensa), ongelmanratkaisutaidot (ratkaistaan yhdessä
draamassa eteen tulevia pulmia), luovuus (mielikuvituksen käyttäminen),
sosiaalisuus (yhdessä toimiminen, ryhmän yhteinen päämäärä) sekä eettiset ja
esteettiset kysymykset. Kuvassa syvennytään erilaisiin tunteisiin draaman
keinoin.
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Katsomuskasvatus
Lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot,
katsomukset ja uskonnottomuus
Ymmärrys erilaisuudesta, keskinäinen
kunnioitus

Katsomukseen liittyvät asiat ja lasten keskenään erilaiset
näkemykset nousevat usein esille hyvinkin arkipäiväisissä
tilanteissa: ”Jos joku on ollut häissä tai vauvan ristiäisissä, tai
lemmikki on kuollut tai on nähnyt luonnossa kuolleen eläimen,
siitä saattaa nousta keskustelua, joka mietityttää, ja kun siitä
keskustellaan, niin saattaa huomata, että muillakin on
samanlaisia kokemuksia.”

Tilanteissa, joissa pohdinnat heräävät, tulee kasvattajan olla
herkkänä havainnoimaan ja tarvittaessa tarttumaan
keskusteluun, toisaalta antaa tilaa lasten omille pohdinnoille ja
Ihmettely, pohdinta
ajatuksille. Kasvattajan tulee olla neutraali, nostaa erilaisia
näkemyksiä ja korostaa sitä, että jokaisella on oma näkemys ja
jokainen näkemys on oikein. On tärkeää miettiä, miten lapsen
kysymykseen vastaa. Jokainen kysymys on tärkeä, vaikka lapsi tai kasvattaja ei siihen osaisikaan vastata.
Lähtökohdan tulisikin olla vastausten sijaan yhteinen pohdinta, vastausten etsiminen yhdessä ja toisaalta
myös sen oivaltaminen, että jotain jää aina selvittämättä.
Uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät
perinteet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa uskontokasvatusta ei ole määritelty sisällöllisenä alueena, vaan
perusteissa painottuvat katsomuskasvatus ja kulttuurinen osaaminen. Uskonto on vain yksi osa

Kyse ei ole
minkään uskonnon opettamisesta, vaan moninaisuuden ymmärtämisestä .
katsomuksellisuutta, eikä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus ole tunnustuksellista.

Jokaisen työntekijän tulee erottaa oma katsomus ja ammatillinen rooli, jossa katsomus ei näy
tunnustuksellisuutena.
”Lasten kanssa käsitellään näitä asioita silloin kun tulee puhe
sellaisista asioista kuin elämästä ja kuolemasta. Ei ole olemassa
oikeaa vastausta, ei voi antaa yhtä ja ainoaa vastausta. Lapsella
on oikeus omiin vastauksiin ja yhdessä voidaan pohtia eri
näkökulmia. Aikuinen ilmaisee, että on olemassa erilaisia
näkökulmia, ja jokainen tapa on yhtä oikea. Lapsille se on hyvinkin
luonnollista, että jossain yhteisössä tehdään näin, jossain ei.
Pääasia on hyväksyä, ei arvottaa.” Kasvattajan kommentti

”Vastakkaisasettelua ei pidä vahvistaa, arvomoninaisuus
kasvaa tässä maailmassa koko ajan.”
Päävastuu lapsen katsomus- ja uskontokasvatuksesta on aina
huoltajilla. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus kunnioittaa
huoltajien näkemyksiä ja toimii niiden mukaisesti. Eri kulttuurien
ja katsomusten osalta työntekijän ei tule olettaa eikä luoda
ennakkomielikuvia – jokainen perhe on kuitenkin erilainen, vaikka
katsomus olisikin sama.
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”Varhaiskasvatuksessa
ei
tarvitse
miettiä,
miten
uskontoa opetetaan, vaan
miten aikuinen vastaa lapsen
ihmetykseen,
erilaisuuden
pohtimiseen. Meidän kuuluu
tuoda yleissivistävää tietoutta,
ei
tiettyä
uskontoa.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä
on antaa valmiuksien siemen
kohdata eri tilanteita, eri
katsomuksia, ei voi laittaa
syrjään, mutta kohdataan
ilman tunnustuksellisuutta.”
Kasvattajan kommentti

Suomalaista kulttuuria ohjaavat vahvasti erilaiset juhlapäivät (joulu,
pääsiäinen) ja niihin liittyvät perinteet. Juhlapäivillä on
uskonnollinen alkuperä, mutta niistä on tullut myös perinteitä,
joissa hengellisyys ei välttämättä juurikaan näy (kuten joulun
joulukalenterit tai tonttulaulut). Perinteitä ei ole tarkoitus
häivyttää, mutta tärkeää on kunnioittaa jokaisen perheen
vakaumusta ja katsomusta sen osalta, miten lapsen kanssa
toimitaan erilaisissa tilanteissa. Tärkeää on avata, mitä eri tilanteet
tarkoittavat uskonnon, toisaalta perinteiden näkökulmasta, oli kyse
sitten joulukalenterin katsomisesta tai seurakunnan järjestämästä
hetkestä. Tämän myötä on helpompi lähteä huoltajien kanssa
keskustelemaan avoimesti siitä, mitä täytyy huomioida ja miten
toimitaan. Niin ikään lasten kanssa toimittaessa asiat tulee osata
nostaa avoimesti esille, jotta ne antavat mahdollisuuden myös
erilaisten katsomusten pohdinnalle ja erilaisuuden ymmärtämiselle.
”Ei ole mitään selkeää linjaa, että kun tulee vaikkapa muslimilapsi
ryhmään, niin toimitaan tietyllä tapaa. Kyse on aina yksilöllisistä
ratkaisuista: kohdataan perhe ja muodostetaan yksilöllinen polku
siihen, miten edetään. Meidän pitää rohkeesti kysyä perheeltä, miten
menetellään. Vaikka jossakin uskonnossa ei vietettäisi joulua, niin
kun avataan käytäntöjä ja toiminnan sisältöjä perheelle, voi olla
täysin ok, että saa osallistua joulukalenterin avaamiseen, saa
kuunnella tonttulauluja. Ja sitten, ellei saa, sovitaan yhdessä, miten
toimitaan ja mikä on se vaihtoehtoinen ratkaisu, mitä lapsen kanssa
tehdään. Tärkeää puhua avoimesti ja rehellisesti, avata enemmän
myös niitä meidän kulttuurin perinteitä, jotka saattavat olla
uskontolähtöisiä, mutta joissa ei välttämättä käytännön toimintana
ole mitään katsomuksellista mukana. Laittoi perhe palvelusopimuksessa rastin mihin tahansa kohtaan uskonnon osalta, tulee
jokaisen perheen kanssa keskustella tarkemmin siitä, mitä tämä teille
tarkoittaa ja mitä te haluatte.”

”Hyveet ovat joka uskonnossa samanlaiset, ja niitä me
voitaisiin ottaa esiin varhaiskasvatuksessa enemmän.”

Lapsi ruokapöydässä: Sitten kun ihmiset on vanhoja niin ne
kuolee. Toinen: Ja sitten syntyy taas uusia ihmisiä.
Lapsi: Mitä ihmiselle tapahtuu kun se kuolee? Toinen lapsi: Ei
sille mitään käy, sinne se menee mulla alle ja madot syö.
Toinen: Selvä.
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Kasvattajan rooli…
”Aikuisen suhtautuminen on
olennaista. Jos lapset alkavat
keskustella jostain katsomukseen
liittyvästä asiasta - kuolemasta,
maailman synnystä tai vaikka
siitä, miten dinosaurus synnytti
ihmisen vai Jumalako se oli.
Kuunteletko, kiellätkö aiheen,
tuotatko valmiin vastauksen vai
tuotko omia käsityksiäsi ainoina
totuuksina?”
”On tärkeää, että perheen kanssa
on keskusteltu, mitä kuolemalla
tarkoitetaan, ettei kerrota, että
mummo heiluttaa pilven päältä,
jos perheen uskonnon mukaan
kuollut vain muuttuu maaksi tai
jotakin muuta. Jos lapsen kysymys
tulee ennen kuin olet perheen
kanssa puhunut, on siinä hetkessä
tärkeää kohdata lapsi ja pohtia
yhdessä lapsen kanssa niitä
kysymyksiä, joita lapselta nousee.
Lapsen mummo kuoli, ja lapsen
suurin pohdinta oli, oliko se
arkku, johon mummo laitettiin,
matka-arkku. On tärkeää pysyä
lapsen ajattelun tasolla ja edetä
lapsen kysymyksillä.”
”Ei lapsi ajattele kulttuureja ja
uskontoja, vaan toista lasta: olisko
tästä mun kaveriksi? Lapsi on
utelias, haluaa oppia elämästä.
Ytimessä on tutustua lapseen,
esim. puhutaan perhearjesta, ja
huomataan, että ai teillä tehtiinkin
tolleen. Lapsen yksilölliseen
omaan elämään liittyviä juttuja.
Asian avaaminen rehellisesti, ja
kun herää keskustelua, tartutaan
niihin ilmiöihin, keskustellaan
niistä.”

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa
Teksti on koottu
seurakuntapastori,
luentojen pohjalta

Elias Riikosen (varhaiskasvatuksen
Hämeenlinna-Vanajan
seurakunta)

”Varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatuksessa
yhteisen
tutustumisen kohteena ovat ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä
olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta
tarkastellaan 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.” 34
Katsomuskasvatus kuuluu jokaiselle lapselle ja jokaiselle kasvattajalle
Katsomuskasvatuksen lähtökohdat perustuvat Suomen lakiin. Taustalla on varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet (2018), joka velvoittaa päiväkoteja ja perhepäivähoitoa katsomusten huomioimiseen lasten
varhaiskasvatusarjessa. Katsomuskasvatus pitää sisällään kaikki lapsiryhmässä esiintyvät uskonnot ja
katsomukset, myös uskonnottomuuden. Näihin tutustutaan lapsen kehitystason mukaisesti tasavertaisina.
Varhaiskasvatus on luonteeltaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitouttamatonta toimintaa ja
katsomuskasvatus luonteeltaan yleissivistävää, joka kuuluu kaikille lapsille. Se ei siis ole hartauden
harjoittamista tai uskonnon opettamista. Vastuu katsomuskasvatuksen toteuttamisesta on
varhaiskasvatuksen henkilöstöllä.
Suomessa jokaista lasta koskee uskonnonvapaus. Tämä voidaan ymmärtää kahdesta näkökulmasta:
ensinnäkin uskonnonvapaus tarkoittaa aina oikeutta uskoon ja sen harjoittamiseen. Esimerkiksi 2,5vuotiaalla pojallani on tapana päiväkodissa ennen päiväunille menoa ristiä kätensä ja laulaa iltavirsi. Kotona
opitun tutun rutiinin toteuttaminen tuo hänelle turvaa ennen levolle käyntiä. Hän ei välttämättä vielä
ymmärrä, että kyse on varsinaisesti uskonnon harjoittamisesta, mutta tuon rutiinin toistaminen kumpuaa
hänen identiteetistään. Katsomus ja sen harjoittaminen on nivoutunut osaksi sitä, mitä hän kokee olevansa,
ja hänellä on oikeus tuoda se esille. Toiseksi uskonnonvapauteen kuuluu myös negatiivinen
uskonnonvapaus, eli vapaus uskonnosta. Lapsella on oikeus ja vapaus olla osallistumatta uskonnon
harjoittamiseen. Varhaiskasvatuksessa lasta ei tule ohjata tietyn uskonnon tai katsomuksen piiriin, eikä siinä
pyritä katsomuksellisesti vaikuttamaan lapseen. Tasa-arvoisuuden periaate on katsomuskasvatuksen
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keskiössä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki ryhmässä esiintyvät katsomukset (myös uskonnottomuus) otetaan
huomioon tasa-arvoisesti.
Negatiivinen uskonnonvapaus ei tarkoita sitä, että luodaan katsomusvapaa tyhjiö, jossa tasapuolisesti
vältellään kaikista katsomuksista ja uskonnoista puhumista. Tällainen ”katsomusvapaa tyhjiö” ei ole
mahdollinen, sillä kaikkialla missä ihmiset olevat vuorovaikutuksessa keskenään, on läsnä myös katsomusten
moninaisuus. Katsomusvapaata maailmaa ei ole olemassa, joten miksi sellaista pyrittäisiin luomaan
varhaiskasvatuksen pariin? Katsomuskasvatus ei siis edellytä hiljentymistä eikä hiljentämistä.
Vasuperusteiden 35 mukaan ”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.” Kun lapsi saapuu
varhaiskasvatuksen piiriin, hän tulee kohtaamaan monenlaisia perheitä, monenlaisia katsomuksia,
monenlaisia kulttuureja ja tapoja. Varhaiskasvatuksen parissa lapsi on väistämättä tekemisissä erilaisten ja
erilailla ajattelevien ihmisten kanssa. Ja itse asiassa tämä on yksi katsomuskasvatuksen keskeinen tehtävä;
ottaa kaikki kulttuurit ja katsomukset huomioon, sekä pyrkiä aktiivisesti lisäämään erilaisuuden ja
moninaisuuden ymmärtämistä ja dialogia jo varhaislapsuudesta alkaen. Tärkeää on huomioida, että
moninaisuus ei koske ainoastaan monikulttuurisuutta ja sen kautta tulevia erilaisia katsomuksia, vaan myös
suomalaisen kulttuurin sisällä olevia katsomuksellisia ja kulttuurillisia variaatioita.
Perusteet erilaisuuden kohtaamiselle luodaan jo varhaislapsuudessa
Jo pieni lapsi etsii ja kyselee ymmärrystä meidän maailmastamme ja sen moninaisuudesta.
Varhaislapsuudessa omaksutaan asenteet, kunnioitus ja arvostus toisia kohtaan. Lapsen on hyvä jo varhain
oppia, etteivät kaikki ihmiset ole samanlaisia: meitä on erivärisiä, puhutaan erilaisia kieliä, on erilaisia
katsomuksia, jollakulla on kaksi äitiä, joku ei syö lihaa jne. Varhaiskasvatuksen parissa katsomusten
moninaisuuteen suhtaudutaan kuin mihin tahansa erilaisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn lasten kanssa.
Pieni lapsi kyselee ja ihmettelee maailman monimuotoisuutta luonnostaan: ”Miksi tuo on erilainen kuin
minä?” Katsomuskasvatus opettaa osaltaan tarttumaan näihin ihmettelyn aiheisiin ja opettamaan lapsia

Erilaiset katsomukset ovat lapselle ihmetyksen ja pohdiskelun aihe siinä, missä muutkin elämän moninaiset asiat.
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ymmärtämään erilaisuutta jo varhaislapsuudesta lähtien. Jos ymmärrystä ei synny, korvautuu tieto
ennakkoluuloilla ja pelolla. On nimittäin luonnollista, että ihminen pelkää sitä, mitä ei tunne. Esimerkiksi moni
lapsi pelkää pimeää, koska ei tiedä mitä siellä on. Ymmärryksen kautta kuitenkin syntyy perusluottamus.
Erilaisuuden huomioon ottaminen ja sen aktiivinen käsittely vähentää toiseutta pelkäävää asennetta ja siitä
juontuvaa radikalismia myös lapsen kasvaessa.
Varhaiskasvatuksen ammattilainen katsomusten keskellä
Varhaiskasvatuksen ammattilainen on lapsen oikeuksien ja osallisuuden mahdollistaja. Katsomuskasvatus on
kirjattu vasun perusteisiin varhaiskasvatuksen ammattilaista velvoittavaksi tehtäväksi. Varhaiskasvatuksen
ammattilainen ei kuitenkaan ole uskonnon opettaja, eikä hänen tarvitse tuntea perinpohjaisesti erilaisia
katsomuksia voidakseen käsitellä niitä lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa ei ole
tarkoitus opettaa oppisisältöjä mistään uskonnosta tai uskontojen teologisista käsitteistä, vaan ihmetellä,
pohtia ja ajatella yhdessä. Jos ajaudut lapsen kanssa uskonnolliseen keskusteluun, tai lapsi kysyy kysymyksen
uskonnolliseen asiaan liittyen, on oikein sanoa, että ”en tiedä, mutta otetaan yhdessä selvää.” Mikäli lapsi
kysyy kuolemasta, voidaan reilusti avata ihmisten erilaisia uskomuksia asiasta ja kertoa, että ihmiset
ajattelevat tästä eri tavoin. On sallittua kertoa, mihin itse uskoo, mutta tärkeää on tuoda ilmi, ettei tämä ole
ainoa totuus. Myönteinen uteliaisuus on valttia, ja ennen kaikkea olennaista on kysyä lapselta: ”mitä sinä
ajattelet?” Lähtökohtana on lapsen huomioon ottaminen, kuunteleminen ja lapsen kanssa maailman
yhteinen ihmettely.
On paikallaan keskustella huoltajien kanssa siitä, miten he haluaisivat, että heidän perheen katsomus tai
uskonnottomuus otetaan huomioon ja miten sen toivotaan näkyvän varhaiskasvatuksen arjessa. Kysymykset
kuten ”Mikä on teille teidän katsomuksessa tärkeää?” ja ”Onko jotain juhlia, mitä te vietätte?” ovat oivallisia
kartoittamaan perheiden toiveita. Tämä helpottaa lasten kanssa toimimista arjessa.
Katsomuskasvatus edellyttää henkilöstöltä jonkinlaista tietoa toisista kulttuureista ja erilaista katsomuksista.
Eduksi ovat myös uteliaisuus ja halu ottaa asioista selvää. Kuten kuitenkin todettu, varhaiskasvattaja ei ole
uskonnon eikä uskontojen opettaja. Tärkeämpää on kyky nähdä asiat monesta näkökulmasta, asettua toisen
ihmisen näkökulmaan, huomioida lapsen kokemus ja katsoa avarakatseisesti maailmaa.
”Jokaisen lapsen elämässä saa olla vahva
katsomuksellinen identiteetti, ja sitä
meidän tulee kannustaa myös huoltajia
tukemaan. Jokainen saa oikeasti olla oma
itsensä. Opetetaan lasta kohtaamaan

Voiko kasvattaja
luoda
ryhmään
sellaisen
ilmapiirin, jossa mikä tahansa
se eroavaisuus onkin, se on
lahja ja etu?” Kasvattajan kommentti
rikas ympäristö.

”Tavoite on, että kaikki olisi avoimempaa. Meidän pitäisi
opiskella enemmän uskonnoista yleisesti, ettei pääse
syntymään mitään stereotypioita. Ennakkoluulot syntyy,
kun ei ole tarpeeksi tietoa. Kun oikeasti vertaillaan, niin
kaikissa uskonnoissa halutaan hyvää, on samat hyveet ja
pahasta rangaistaan. Jotta me saataisiin enemmän
tietoa eri katsomuksista, voitaisiin pyytää avoimesti
huoltajia kertomaan perheensä uskonnosta, jotka ovat
meille vieraampia.”
Kasvattajan kommentti
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Radio soittaa keittiössä listahittejä, kun lapsi aloittaa aamunsa
Mediakasvatus
mainoksista tutuilla muroilla. Pian pieni päiväkotilainen heittää
selkäänsä Titi nalle -repun ja vetää jalkaansa uudenkarheat Ryhmä Hau
Tuetaan mahdollisuuksia
–kumisaappaat lähteäkseen päiväkotiin. Päiväkodissa jutellaan
toimia aktiivisesti ja
kavereiden kanssa Pixar-animaatiosta, joka näkyi sunnuntaina
ilmaista itseään
televisiosta, ja esitellään kaverille syntymäpäivän lahjaa, uutta laulavaa
Tutustutaan eri medioihin
Frozen Elsa –barbia tai Salama McQueen –autoa. Päivän aikana luetaan
kirjoja ja etsitään värityskuvia internetistä, otetaan muutama erä
Kokeillaan median
leikkitaistelua ninjakilpikonnatyyliin, rakennetaan Star Wars –legoilla
tuottamista leikinomaisesti
huikeat rakennelmat ja lauletaan hiekkalaatikolla Robinin uusinta hittiä.
Päiväunille kömmitään Angry Birds –pehmon kanssa. Kotimatkalla äidin
kanssa kulkiessaan lapsi ohittaa kymmeniä kadunvarsimainoksia ja juoksee postilaatikolle napatakseen
tuoreeltaan uusimman Aku Ankan – isoveljenhän se on, mutta vielä lukutaidoton lapsikin tykkää katsoa
hauskat kuvat. Illalla perheen lapset kinastelevat tietokoneella pelivuoroista samalla, kun huoltajat
kauhistelevat tv-uutisten synkkiä talousennusteita. Ennen nukkumaanmenoa jutellaan vielä koko perhe
videopuhelun välityksellä mummon ja ukin kanssa. Harjattuaan hampaansa Disney-harjalla lapsi pukee
päällensä Pokémon-pyjaman ja nukahtaa Nalle Puh -lakanoiden väliin Hessu Hopo -yö- valon turvallisessa
hohteessa. On taas eletty yksi tavallinen päivä lapsena mediakulttuurissa 36.
”Pelimaailmaleikki on ollut yksi riemullisimmista leikeistä lapsiryhmässämme ja hyvä esimerkki siitä, mitä leikki
syntyy. Tiloissa on iso pahvilaatikko, joka on päivittäin leikeissä mukana. Laatikkoa hyödynnetään
monenlaisessa leikissä ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin inspiroiva ja muuntuva leikkikalu. Lapsi
keksi rakentaa laatikkoon linnojen maailman. Linnassa on
susien kuvia, joten sudethan siellä asuvat ja ovat pahiksia.
Lapsi sanoi, että se näyttää pelimaailmalta. Teimme
rakennuspalikoista peliohjaimet ja aloimme pelata samalla
sanoittaen tapahtumia. Leikki toistui ja jäi elämään. Välillä
aivan hurjia pelisessioita on saanut seurata. Kerran pelasin
työntekijänä mukana ja minulle vaihdettiin hieman
huonommat ohjaimet – lapsi halusi minun superohjaimet
itselleen. Huikea leikki.”
Pelimaailmaleikki kertoo hyvin siitä, miten lasten mediakokemukset ja mediamaailma ovat osa lapsuutta ja
median ilmiöt näkyvät ja kuuluvat myös varhaiskasvatuksessa. Kasvattajina teemme valinnan joko sulkea
mediamaailman varhaiskasvatuksen ulkopuolelle ja yrittää eristää varhaiskasvatuksen lasten todellisesta
elämästä ja elinpiiristä, tai tarttua lasten mielenkiinnon kohteisiin ja mediamaailman ilmiöihin ja ottaa
median ilmiöt aktiiviseen käsittelyyn lasten kanssa. Mediakasvatus ei koskaan tarkoita vain pelaamista, vaan
monipuolista mediaan ja mediavälineisiin tutustumista. Se on median ilmiöiden käsittelyä lasten kanssa
moninaisin menetelmin ja aktiivista kiinnostumista lapselle tärkeistä asioista, jotka ovat joka tapauksessa osa
tämän päivän lapsen elämää.

36

Mukailtu MLL:n Meidän media –materiaalista

78

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
käsitellään mm. oman historian, suomalaisuuden ja
toisaalta
eri
kulttuurien
kautta.
Perinnelaulut,
perinneleikit, kansantarinat ja tarustot ovat asioita, joita
toiminnassa nousee esille. Retket ympäristön puistoihin,
urheilukentille, metsään, kirjastoon ja lähikirkkoon
auttavat lasta hahmottamaan kuvaa itsestään suhteessa
ympäröivään maailmaan.
Oma minä ja oma perhe ovat tärkeitä lapsen identiteetin
vahvistamisessa.
Erilaisen
lapsiryhmässä
tehdyn
dokumentoinnin, kuvien, piirustusten, haastattelun ja
lapsen omien tarinoiden kautta lapsi voi yhdessä huoltajan
kanssa seurata omaa kasvuaan vuosien varrella.

Kasvattaja…
Luo turvallisen ympäristön ja auttaa lasta
huomioimaan lähiyhteisöä
Kuuntelee ja kuulee lapsen tarpeet, toiveet
ja aloitteet

 Lähiyhteisön menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus
Mennyt aika: lasten henkilöhistoria,
lähiyhteisön jäsenet, esineistöt, ympäristöt,
vanhat leikit ja laulut
Nykyhetki: lapsia pohdituttavat
ajankohtaiset asiat, lähiyhteisön
moninaisuus, ihmisten, sukupuolten ja
perheiden moninaisuus, erilaisuuden
kunnioittaminen
Hyvän tulevaisuuden rakentaminen

Minä ja minun perheeni, minun kotini ja viikon
merkkihenkilö ovat konkreettisia tapoja ja teemoja, joiden
kautta käsitellään lapsen omaa suhdetta aikaan
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Niin ikään
tärkeän ihmisen päivä linkittää huoltajien ohella lapselle
tärkeitä ihmisiä osaksi lapsen varhaiskasvatuksen arkea.

Mahdollistaa oivaltamisen kokemuksia,
tukee omaa ajatteluun ja pohdintaan, antaa
tilaa ajattelulle
Auttaa lasta tunnistamaan erilaisia tunteita
ja ymmärtämään oikean ja väärän
merkitys
Mahdollistaa lasten uteliaisuuden
hyväksymällä kaikenlaiset kysymykset ja
vastaukset
Innostaa ja kannustaa tutkimiseen,
oppimiseen ja vuoropuheluun
Havainnoi ja dokumentoi ja osoittaa myös
dokumentoinnilla, että lapsen ajatukset ja
toiminta on tärkeää
Mahdollistaa lapsen osallisuuden ja
vaikuttamisen itseään koskeviin asioihin



Jumpalla tärkeän ihmisen päivässä isovanhempien, kummien, setien ja
tätien kanssa.

Toinen ihminen on tärkein
oppimisympäristö
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UNELMIEN PÄIVÄKOTI
Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten
kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja37.
Ryhmästä oli lähdössä pitkäaikainen työntekijä toiseen päiväkotiin ja lasten kanssa keskustelimme tästä
muutoksesta. ”Ai miks sen pitää lähtee toiseen päiväkotiin?” ”No mä tiiän, siellä tarvittiin parempaa
työntekijää!” Tämä lause jäi ilmaan leijailemaan. Millainen on lasten näkökulmasta katsottuna hyvä
työntekijä, se ”parempi työntekijä”? Millainen olisi tulevaisuuden unelmien päiväkoti? Mikä heille on
merkityksellistä, mitkä ovat heidän toiveensa, ajatuksensa, unelmansa, luovat ja villitkin ideansa?
Näitä kysymyksiä lähdimme yhdessä työstämään, ensin puhepiireissä, sitten hahmotelmia paperille
piirtäen ja yhdessä ajatuksia koneelle ylös kirjaten. Lasten hahmotelmista muodostui upeita tauluja ja
niistä yhdistäen suuri Unelmien päiväkoti -luonnos päiväkodin seinälle myös huoltajien nähtäville.
Seuraavaksi pikkuarkkitehdit lähtivät työstämään erilaisista kierrätys- ja askartelumateriaaleista
suunnitelmiensa mukaista yhteistä kolmiulotteista päiväkotipienoismallia. Yhteistyö on voimaa:
kaikkien panosta tarvitaan. Toisilta sujuu koneella kirjoittaminen itsenäisesti ja he voivat auttaa kaveria
luettelemalla kirjaimia tai etsimään kirjaimia näppäimistöltä. Alustalle rakentui jokaisen oma osuus
suunnitelmasta, mutta oli ilo huomata myös halu auttaa kaveria etsimään sopivia materiaaleja, värejä
ym. tarvikkeita ja yhdessä tekemisen meininki oli
muutenkin huikea!
”Tää on ihan parasta tää rakentelu, voiks tätä tehä
koko päivän.”
”Pitäis saada tähän kuntosaliin sellanen painava ja
pehmee ja taipuva, tiäksä semmone mikä sielä on….
voiks muovailuvaa käyttää vaikka.”
”Mistä mä voisin tehä legoja tähän lego-huoneeseen,
voiks ottaa ihan vähän oikeita?”
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Päiväkotiin tarvittiin myös akvaario ja siellä oleville kaloille

ruokinta-automaatti:”
Lapsi: ”Hei nyt mä tiiän, tähän tulee se ruokinta-aukko, tän vois
rullata tohon aukkoon, mut voisiksä ensin maalata sen?”
Pöydän toiselta puolelta huutelee tyttö: ”Joo ja mä voin tehä
teille niitä ruokia kun mä tiiän, et kalat syö tällasia ihan pieniä,
kuivia, värikkäitä.”
Lapsi: ”Ja sit ne tarvii sen akvaarionki. Voisiksä leikata tän
limupullon ja voiks tänne laittaa sit oikeeta vettä missä ne ui, ne
paperikalat?”
Aikuinen: ”Mitenkäs siellä pysyy vesi, jos leikkaan siitä päädyt
pois ja mitä ajattelit, että paperille tapahtuu siellä vedessä?”
Lapsi: ”Aaa-jooo, mä tiän, jos tän säilyttää tän korkin, niin tän saa kiinni ja tänne voi laittaa vettä. Mitä
ainetta vois olla mikä kestää vettä, kestääks pahvi? Ne vois sit rypistää ne kalat ja heittää tonne pohjalle
tosta aukosta. Aukeeks ne muuten sit siellä vedessä?”
Aikuinen: ”Pahvi taitaa kestää hetken paperia paremmin, mutta kyllä sekin kastuu aika pian läpimäräksi.
Mitä jos laitettaisiin ne tekemäsi paperikalat laminaattikoneen läpi, niin niistä tulisi vedenpitäviä?”
Lapsi: ”Ai mitä se tekee niille, onks se niinku tarraa vai liimaa
vai?”
Aikuinen: ”Se tekee siihen molemmille puolille kovan
muovipinnan, josta ei pääse vesi läpi. Niitä on kyllä vaikea
rytistää ja ujuttaa suuaukosta sisään sinne pulloon,
katsopas kun tää suuaukko on aika paljon pienempi kuin
nuo tekemäsi kalat.”
Lapsi: ”Voisko ne rullata…. Joo rullaaminen ois kyl hyvä,
rulla varmaan aukee hyvin sielä, aukeeko?”
Näin sitten teimme ja laminoidut ”kalarullat” aukesivat
sujuvasti pullossa, johon lapsi sitten laittoi vettä ja
vähän kalanruokaa perään.
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Logiikkaa, luontoa ja luovia ratkaisuja
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään.
Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee
lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan.
Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin
liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat
lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään
Ympäristökasvatus
ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä
käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa38.
Lapsen luontosuhteen ja
vastuullisuuden vahvistaminen

”Juttelimme iltapäivällä pukiessa tulevista ulkoleikeistä. Lapset
halusivat tehdä lumijäätelöä, ja pohdimme kunkin lempijäätelöitä ja
sitä, kuinka lumesta voisi tehdä värikästä. Yhdessä suunnitellessa
pukeminenkin sujui vikkelämmin. Vesivärien ja siveltimien avulla ulos
syntyi jäätelötehdas, jossa kaikki olivat innolla mukana. Tutkimme,
kuinka lumipirtelöön pudotetut väripisarat sekoittuivat, värit vaihtuivat
ja kuinka erimuotoiset jäätelökakut ja tötteröt muuttuivat kirjaviksi.
Lapset olivat innostuneita ja jaksoivat touhuta pitkään lumijäätelöleikin
parissa. Jäätelöitä koristeltiin mitä mielikuvituksellisimmin pihalta
löydetyin koristein. Jäätelökakuista tuli isoja, hienoja rakennelmia, kun
lapset keksivät käyttää hiekkamuotteja jäätelömuotteina. Valmiita
jäätelöitä
saivat
huoltajatkin ihastella
portilla.”

Ohjataan kohti kestävää
elämäntapaa
Kolme ulottuvuutta: oppiminen
ympäristössä, oppiminen
ympäristöstä ja toimiminen
ympäristön puolesta
Sisältöinä: retkeily, luonnon
ilmiöiden ja vuodenaikojen
havainnointi ja tutkiminen,
ympäristöön liittyvät käsitteet,
tiedon etsiminen kiinnostavista
asioista
Luonnon ja ympäristön
kunnioittaminen: omien tekojen
vaikutusten huomiointi

Suomen varhaiskasvatuksessa ulkoilemme säällä kuin säällä – ja todellakin säällä kuin säällä. Vasemmalla kävelyllä järven jäällä ja
varjojen ihmettelyä, keskellä retkeilyä syksyisessä luonnossa luonnon antimia maistellen, oikealla huikeita leikkejä kaatosateessa.
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AAMUKÄVELYLLÄ JÄRVELLÄ
Olimme lähdössä viikoittaiselle retkelle ja
päätimme suunnata läheisen järven jäälle.
Lapset olivat innoissaan, mutta heitä myös
hieman jännitti. Kaikki eivät olleet käyneet jäällä.
Osa taas kertoili perheen kanssa tehdyistä
pilkkiretkistä. Lapsille kerrottiin, että jää kyllä
kestää, koska pakkasta on ollut paljon ja pitkään
ja jäästä on tullut paksua. Ohjeistimme myös, että
aikuinen kulkee ensimmäisenä.
Jäälle kuljimme kaislikon läpi, se oli hauskaa!
Kaislikossa piti puikkelehtia ja sinne pääsi hauskasti
piiloon. Jäällä pystyi tekemään kaikkea muutakin
mukavaa ja siellä oli vaikka mitä nähtävää.
Erilaiset jäljet kiinnostivat lapsia. Jäällä oli liikkunut
monia eri eläimiä ja jälkiä ihasteltiin kovin ja pohdimme
yhdessä, mikä jälki kuului millekin eläimelle. Näimme
myös ihmisten jälkiä ja jopa auton! Jää oli niin paksua,
että siellä oli joku uskaltautunut ajamaan autolla!
Huisia! Jälkipohdinnat jatkuivat vielä hetken, kun lapset
katselivat, minkälaisia jälkiä he itse jättivät jäällä olevaan
lumeen.

Edellisenä päivänä oli luettu kirjaa eläinten jäljistä, tutkittu jälkiä
kirjan kuvista ja netistä ja piirretty erilaisia jälkiä mallin mukaan.
Moni oli sanonut, ettei ole koskaan nähnyt eläimen jälkiä. Lapset
myös pohtivat, missä kummassa niitä jälkiä voi oikeasti nähdä.
Kävelyretkellämme he pääsivät nyt ihastelemaan ihan oikeiden
eläinten oikeita jälkiä.
Retkellämme ihana auringonpaiste tarjosi myös ihmettelyn
aihetta, nimittäin varjot. Lapset seisoivat rivissä ja heistä lankesi
kaislikkoa kohti mahtavan pitkät varjot. Ainakin sata metriä! Tai
kymmenen, kuului maltillisempi veikkaus.
Kun jälkeenpäin vielä yhdessä katselimme retkellä otettuja kuvia,
muistui lasten mieleen uudestaan kaikki retkellä koetut ja nähdyt
mukavat asiat.
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Matemaattiset ilmiöt
Ohjaa huomioimaan matemaattiset
ilmiöt arjen tilanteissa ja
ympäristössä
Innosta pohtimaan ja kuvailemaan
Tarjoa mahdollisuuksia luokitteluun,
vertailuun, järjestykseen
asettamiseen, säännönmukaisuuksien
etsimiseen ja löytämiseen,
laskemiseen, lukusanojen ja
numeroiden yhdistämiseen,
mittaamiseen, sijainti- ja
suhdekäsitteiden opetteluun, tilan ja
tason hahmottamiseen, kappaleiden
ja muotojen tutkimiseen,
aikakäsitteiden havainnointiin
Ongelmien pohdinta, päättely,
ratkaisu, oivaltaminen ja oppimisen
ilo

”Lasten itse keksimästä leikistä kehittyi matematiikkatuokio. Tytöt odotellessaan
aamupalalle menoa lajittelivat värillisiä pikkudinoja purkkeihin värin mukaan.
Siihen yhdistimme numerot ja määrän. Kiva ja opettava hetki siitä syntyi!”

Kasvattajan on tiedostettava ja oivallettava, että matemaattisia
ilmiöitä on kaikkialla. Lasten aloitteita ja ihmetyksiä
matemaattisiin ilmiöihin huomataan, kun aikuinen sijoittuu
lasten korkeudelle leikkiin mukaan. Perushoitotilanteet ovat

loistavia hetkiä lorutteluun ja laskemiseen, ja
arjen eri tilanteissa löydetään lukuisia
mahdollisuuksia
pohtia
esimerkiksi
aikakäsitettä: milloin äiti tulee hakemaan,
montako minuuttia menee, että päästään
syömään, milloin on joulu, montako kuukautta
on seuraaviin syntymäpäiviin. Matemaattiset
ilmiöt nousevat lasten kysymyksistä, eikä
niihin tarttuminen ja niiden käsittely vaadi
erillistä hetkeä ja matikkakortteja.
”Juomalaseista oli herännyt harmia
lasten keskuudessa. Juomalaseja oli
kahdenlaisia. Llapset ovat sitä mieltä,
että
matalammat
lasit
ovat
pienempiä kuin korkeammat. Ei
auttanut, vaikka aikuiset vakuuttavat
lasien olevan samankokoisia. Eikun
tutkimaan. Yhteisellä hetkellä otettiin
molemmat lasit ja desimitalla
kaadettiin niihin molempiin 1,5 desiä
vettä. Molemmat lasit tulivat ihan
piripintaan täyteen. Tulos: molempiin
laseihin mahtuu yhtä paljon!”

”Luimme eläinsatua, jossa jänis karkasi
peltotöistä ja saapui kaivon luo. Sen vintturissa
riippui sanko. Jänis päätti laskeutua siihen
hetkeksi nukkumaan. Tuskin jänis oli ennättänyt
sankoon, kun se mennä sujahti alaspäin kaivoon.
Kettu tuli kaivolle ja jänis houkutteli sen
hyppäämään toiseen sankoon. Näin jänis pääsi
ylös kaivosta ja kettu joutui alas kaivoon. Sadun
jälkeen yksi tyttö sanoi: "En mä vaan ymmärrä,
miten ne ämpärit kaivossa meni ylös ja alas."
Siihen tartuimme. Etsimme kaksi hiekkaämpäriä,
rakensimme vintturin ja tutkimme, miten
painavampi ämpärillinen painuu alas ja kevyempi
nousee ylös. Punnitsimme eri tavaroita,
pohdimme,
miten
isompi
tavara
ei
välttämättä ole painavampi, ym. Saimme
useamman päivän projektin tästä aiheesta.”
Kasvattajan kommentti
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Teknologiakasvatus
Kannustetaan lapsia tutkivaan ja
kokeilemaan työtapaan
Ohjataan havainnoimaan ympäristön
teknologiaa ja keksimään omia
luovia ratkaisuja
Rohkaistaan tekemään kysymyksiä,
etsimään niihin vastauksia,
ratkomaan pulmia ja tekemään
päätelmiä
Tutustutaan tietoteknologisiin
laitteisiin ja niiden toimintaan
Tarjotaan mahdollisuuksia
toteuttamaan omia ideoita, kokeilla
eri laitteiden toimintaa, luomaan
omia laitteita



Teknologia on ihmisen
toiminnan aikaansaamaa

Teimme poikien kanssa mäenlaskijaukkoja ja niille oli
saatava mäki. Pojat olivat verstaassa nähneet pitkiä lastuja ja niistä sitten suunnittelimme mäkiä. Aiemmin
olimme yrittäneet ratkaista mäkiongelmaa patjojen, lautojen ja kirjojen avulla, mutta nyt saatiin tukevammat
mäet. Rakentamisen lomassa pohdittiin syvällisiä tulevaisuudesta:


Lapsi: Mikä susta tulee isona (kysyy aikuiselta)? Kaikkien lasten opettaja?



Aikuinen: Minä olen lastentarhanopettaja. (Kertoo, mitä hänen työhönsä kuuluu)



Lapsi: Musta ei tule lastentarhanopettajaa. Kellään ei olisi kivaa! Minusta tulee poliisi. Poliisikin voi
rakentaa talon.



Toinen lapsi: Minä olen rakennusmaalausmies. Tuutsä auttaan mua rakennuksilla?



Lapsi: En, jos rosvot on vapaana.
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Liikunnan ilosta elinvoimaa elämään
Kasvan, liikun ja kehityn
Liikkuminen ja leikkiminen ovat lapselle ominaisia tapoja olla ja
oppia. Liikunnallisen elämän kehittyminen alkaa jo
varhaislapsuudessa. Fyysinen aktiivisuus virkistää, herkistää
kaikki aistit opeteltavaan asiaan, parantaa keskittymistä ja lisää
lasten sitoutuneisuutta. Liikkuminen on hyvä tapa helpottaa
lapsen
oppimista.
Liikuntakasvatuksen
tavoitteet
varhaiskasvatuksessa ovat kasvattaminen liikuntaan ja
liikunnan avulla. Liikkuminen on leikinomaista oppimista
lapsen omien vahvuuksien siivittämänä.

”Liikunta ei ole erillinen osa-alue, vaan se saa
ja sen tulee näkyä kaikessa toiminnassa.”

”Lapset ovat erityyppisiä liikkujia
(erilaisia fyysisesti, pitävät eri
lajeista) ja kaikkien vahvuuksia
tulisi tukea. Erilainen kehitystahti
ja yksilölliset erot on muistettava.
Kaikki eivät ole yhtä innostuneita
liikkumaan, mutta kasvattajan on
pyrittävä innostamaan kaikkia.
Pakottaminen voi viedä lapsen
innostuksen
ja
kiinnostuksen
liikuntaan.
Miten
viestittää
lapselle, että ei ole pakko tehdä?
Lapsen
oma
motivaatio
tekemiseen on keskeistä. Myös
lasten
omaehtoinen,
leikkiin
liittyvä liikunta on yhtä tärkeää,
kuin ohjattu.”

Hyvät motoriset taidot tukevat lapsen kehitystä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia. Kokeilemaan kannustaminen ja
onnistumisesta yhdessä iloitseminen auttavat lasta
Kasvattajan kommentti
muodostamaan myönteisen minäkuvan. Varhaiskasvatuksessa
tärkeää tarjota lapsille monipuolisesti kokemuksia eri lajeista,
tti
jolloin jokainen voi löytää itselle mieleisen tavan liikkua.
Liikunta varhaiskasvatuksessa on iloista leikin kautta oppimista ja tutustumista, ei
suorittamista.

”Liikkuminen
varhaiskasvatuksessa
on kokonaisvaltaista olemista ja
tekemistä aamusta iltaan, ei mitään
yksittäisiä, irrallisia hetkiä.”
”Monipuolinen, luontainen liikunta on mahdollista tilassa kuin
tilassa. Liikunnan osalta tulisi pyrkiä pois ajattelusta, jossa
liikuntakasvatus on yhtä kuin salivuoro kerran viikossa.
Kasvattajien tulisi mahdollistaa liikuntaa mahdollisimman
paljon joka tilanteeseen. Kasvattaja voi aloittaa jotain, mutta
siirtyä taustalle kannustamaan, antaa tilaa lasten aloitteille ja
innostuksille kehittää toimintaa eteenpäin. Ohjelmatoimistosta
ja tuokiokeskeisyydestä pois oppiminen antaa tilaa ja
mahdollisuuksia nähdä lapsi aidosti, huomata lapsen todelliset
tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.”

Varhaiskasvatuksen liikuntasuositusten mukaan lapsen
tulisi liikkua kolme tuntia päivässä. Lapsen liikkuminen
tapahtuu sekä päiväkodissa että kotona. Päivän
päätteeksi olisi tärkeää myös huoltajan kuulla lapsen
fyysisestä aktiivisuudesta, jotta osaisivat vaikuttaa
omalta osaltaan liikuntasuosituksen täyttymiseen.
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Yksittäisistä
hetkistä
jokapäiväisiin
liikkumisen
mahdollisuuksiin – poiminta erään lapsiryhmän tiedotteesta
perheille: ”Talvikautena meillä saa päivittäin tuoda luistimet
tai sukset. Jos on välineet mukana, voivat halukkaat
aamupäiväulkoilun aikaan luistella tai hiihtää. Ne, ketkä eivät
halua, saavat ulkoilla pihassa.”

Monipuolinen yksikön oman ympäristön hyödyntäminen on tärkeää.
Liikuntaa tulee toteuttaa yksikön omien mahdollisuuksien ja
puitteiden mukaan vuodenaikoja hyödyntäen. Yksiköillä erilaiset
mahdollisuudet lajien harrastamiseen, ja olennaista onkin hyödyntää
luovasti ja monipuolisesti kunkin yksikön ja lähiympäristön
mahdollisuuksia. Liikuntavälineiden tulee olla lasten saatavilla, jotta
lapset voivat tarttua niihin aktiivisesti ja omaehtoisesti osana
luontaista arkea.

Varhaiskasvatuksen
liikuntakasvatus on konkreettisia ja jokapäiväisiä arjen asioita, liikkumattomuuden
ehkäisyä
ja
liikkumisen sallivuutta.

Kasvattajan ABC
Muista sekä arkiliikunta että raskaampi
fyysinen liikunta, jossa lapsi hengästyy.
Tue lasten välistä vuorovaikutusta.
Motivaatio, ilmapiiri, hyväksyntä, kannustus!
Suorituspaine pois, tue myös
epäonnistumisten hyväksymistä.
Pidä lähtökohtana lasten ajatukset ja aloitteet.
Anna lasten ideoida uusia liikuntamuotoja ja
–leikkejä, kehittää sääntöjä ja opettaa muita.
Muista erilaiset oppimistyylit: katsomallakin
voi oppia.
Henkilökunnan omat taidot esille.
Yhdistä liikuntaa luontevasti muihin
oppimisen alueisiin.

Liikunnan ilo, hyväksyntä ja kannustava suhtautuminen on tärkeää.
Sääntöjä on myös mietittävä – millaisia sääntöjä on? Turhia
sääntöjä ja kieltoja pitäisi pyrkiä välttämään. Turvallisuus taataan
aikuisen läsnäololla ja kannustamisella, ei kieltämisellä ja
liikkumisen rajoittamisella.
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Rakenna yhteistyötä liikuntatoimijoiden ja
seurojen kanssa.
Kieltämisen ja rajaamisen sijaan salli ja
mahdollista.

Satakielen menetelminä pedagoginen
dokumentointi ja tutkiva oppiminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu
tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää
tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Osaamisen kehittyminen alkaa
varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän39.
Oivaltaminen, ihmettely, yhdessä toimiminen ja rikas vuorovaikutus lapsen, huoltajien ja varhaiskasvatuksen
henkilökunnan kanssa ovat avain onnelliseen elämään. Lapsilähtöinen teematyöskentely innostaa lapsia
ihmettelyyn, tutkimiseen ja kokeiluun. Projektin dokumentointi auttaa kasvattajia tulkitsemaan lasten tapaa
ajatella ja kohdata erilaisia ilmiöitä, oppia sekä toimia vuorovaikutuksessa. Sen avulla yhteinen
oppimisprosessi tehdään näkyväksi kaikille ja siitä
tulee yhteistä pääomaa, niin lapsille kuin
Tutkivasta oppimisesta
aikuisillekin. Se antaa toiminnalle lisäarvoa ja
Satakieli-pedagogiikassa
selkeyttä ja yhdistää Satakieli-mallin käytäntöön.
Dokumentaatio on myös ammatillisen kasvun
”Pedagoginen dokumentointi on molempilähtöistä;
väline; se haastaa kasvattajat keskustelemaan ja
aikuiset - lapset, palataan asian äärelle, muodostuu
arvioimaan
omaa
toimintakulttuuriaan
ja
joku hypoteesi, uudestaan tutkitaan, uusi hypoteesi,
prosessi jalostuu, yhteinen prosessointi,
työmenetelmiään.
dokumentointi…”

Pedagoginen dokumentointi tuo toiminnan
monitahoisuuden ja lapsen maailman näkyväksi.
Näin huoltajat ovat osallisina lapsen arjessa, ja
ympäröivä yhteisö tulee tietoiseksi tämän päivän
lapsuudesta. Dokumentoinnilla kerrotaan lapselle,
että hän on tärkeä ja häntä arvostetaan.
Toiminnan sisältöjen etukäteissuunnittelun sijaan
paino on pedagogisessa dokumentoinnissa, jonka
kautta toteutunutta toimintaa voidaan verrata
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja arvioida, miten
vasun eri osa-alueet ovat toteutuneet toiminnassa
ja niin ikään saada suuntaviivoja sille, mihin tulisi
jatkossa toimintaa suunnata.

”Arjen ei tule olla liian tarkkaan aikataulutettua,
täytyy antaa tilaa toteuttaa itseään. Materiaalit
ympäristössä, ja sitä kautta lapsi innostuu. Ja
aikuisen vetovoima kuitenkin vetää niin puoleensa.
Voi aloittaa yhden lapsen kanssa jotain juttua, niin
kohta siinä on pitkä liuta lapsia ja saadaan vaikka
mitä aikaan. Näkevä silmä, kuuleva korva, tarttua
lasten kiinnostuksen kohteisiin.”
”Me herkästi ajatellaan, että projekti lähtee tietyn
kaavan mukaan, että sen pitää alkaa yhteisessä
palaverissa lasten kanssa, olla hyvin tiedollinen
(valot ja varjot tms.) ja pitää koskea koko ryhmää.
Sitä näkemystä pitäisi laajentaa. Projektin aiheita on
arki täynnä – kun vain pysähtyy kuuntelemaan ja
havainnoimaan.”
”Mistä ne projektit syntyy? Retkellä otettiin kuvia
hämähäkin verkoista, ne jäi kiinnostamaan. Nousi
hämähäkit, he halusi tutkia hämähäkkejä, piirrettiin,
tutkittiin tietokoneelta, tehtiin hämähäkkipeli…”
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Miksi ja ketä varten pedagogista dokumentointia?
Lasta varten

Huoltajaa varten

Työntekijää ja tiimiä varten

•Lapsen ja oppimisen näkyväksi
tekeminen
•Kun tuodaan lasta ja hänen
töitään esille, ne tulevat
merkityksellisiksi ja sitä kautta
osoitetaan arvostusta lapselle
ja hänen tekemiselleen. "Tää
on mun tekemä, mä oon tehnyt
tämän."
•Dokumentointi tuo lapsen
historian ja oppimisen
näkyväksi: voidaan muistella
menneitä tapahtumia sekä
oppimisen ja kasvun kaarta,
kertomisen väline
•Oppimisen arvioiminen, oman
oppimisen arviointi, jotta
lapsikin näkee, miten hän on
kehittynyt ja oppinut
•Toiminnan ja prosessien
näkyväksi tekeminen lapselle,
miten on voinut vaikuttaa
arkeen, mitä on tapahtunut,
miten prosessit ovat edenneet
•Lapsen osallisuus
dokumentointiin -->
dokumentoinnin kautta
mahdollisuus tuoda omia
ajatuksiaan ja näkemyksiään
ilmi, vaikuttaa toiminnan
suunnitteluun
•Ei vain tapa dokumentoida,
vaan tapa työskennellä lasten
kanssa. Prosessien yhteinen
dokumentointi lasten ja
aikuisten kesken --> mitä
tapahtui, miten me toi tehtiin,
miten tästä eteenpäin, mitä
seuraavaksi --> haastaa lasten
ajattelua eteenpäin
•Dokumentoinnin kautta lapsi ja
hänen oma toimintansa tulee
näkyväksi myös lapselle
itselleen: "Alle kolmivuotiaiden
kanssa olemme videoineet
paljon lasten leikkejä ja
katsoneet niitä yhdessä. Se on
muuttanut myös lasten
toimintaa, esim. että älä ota
kädestä. Videolta näkee ihan
eri tavalla asioita kuin suoraan
katsoessa, kun katsottu toiseen
kertaan ja myös lapsi voi
tietyllä tavalla tarkastella
itseään ulkopuolisena ja oppia
omasta toiminnastaan."

•Lapsen, varhaiskasvatuksessa
tapahtuvan toiminnan ja
oppimisen näkyväksi
tekeminen huoltajille
•Toiminnan näkyväksi
tekeminen ja sitä kautta ovien
avaaminen perheille: mitä
päivän aikana oikeasti
tapahtuu, mitä lapsi tekee,
miten toimii, mitä oppii
•Mahdollistaa hoitopäivästä
keskustelun dokumentoinnin
kautta lapsen kanssa: "Kun
laitetaan kuvia ja muuta
dokumentaatiota eteenpäin
perheille, se antaa
mahdollisuuden lapselle ja
huoltajalle keskustella ja
muistella"
•Kun on käsitystä toiminnan
sisällöstä, on mahdollista
osallistua suunnitteluun ja
arviointiin
•"Sen lisäksi, että tuotetaan
kuvilla ja muilla dokumenteilla
toimintaa näkyväksi, tulee
meidän kasvattajina ottaa
huoltajat mukaan
keskusteluun:” Mitä
ajattelette, mikä sulle on
tärkeetä tässä prosessissa?"
Nostaa esille sitä, miten
huoltajat näkee prosessin
vaiheet.”

•Lapsen, lapsen oppimisen,
monipuolisen arjen ja oman
toiminnan tekeminen
näkyväksi
•Oppimisen ja reflektoinnin
väline. Saatujen havaintojen
pohjalta huomataan, miten
toimintaa voisi muuttaa ja
kehittää.
•Toiminnan näkyväksi
tekeminen työntekijälle. "Ei
tietoinen toiminta ole
automaatio → kuinka paljon
hyvää toimintaa on olemassa
ja mitä kaikkea on vielä
kehitettävänä"
•Lapsesta lähtevän toiminnan
vertaaminen vasuun: mitä
tapahtui, mitä opittiin, mitä
kaikkea prosessi piti sisällään,
mihin täytyy jatkossa kiinnittää
huomiota. Kehkeytyvä
toiminta.
•Lapselle mahdollisuus
dokumentoida toimintaa:
kasvattaja pääsee sitä kautta
paremmin lapsen
ajatusmaailmaan ja
lähtökohtiin.
•Oman toiminnan arviointi ja
kehittäminen: ”Oman
työskentelyn videolta
katsomista pitäisi tehdä
enemmän. Siitä huomaa
oikeasti, miten toimii, ja voi
kehittää toimintaansa.”
•Lapsen kasvun ja kehityksen
havainnointi → pohjaa lasten
vasuihin ja lapsen vasujen
toteuttamiseen käytännössä
•Dokumentoinnin kautta
suunnitteluun,
oppimisympäristöjen
muokkaamiseen ja tiimin
toiminnan kehittämiseen.
•”Havainnointia tehdään koko
ajan, satoja, miljoonia asioita,
ehkä kirjoitetaan ylös tai
muuten dokumentoidaan, ehkä
ei. Mutta jos se ei vie toimintaa
eteenpäin, se on turha tavoite.
Sitten kun sitä työstetään,
arvioidaan, dokumentoidaan,
niin siitä tulee pedagogista ja
työn kehittämiseen liittyvää.”
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Satakieli ja pedagoginen
dokumentointi
”Dokumentointi on osa perustehtävää – ei
ylimääräinen lisätyö. Se on dialogin väline,
väline käydä keskustelua, vaihtaa ajatuksia
lapsen, huoltajien kanssa, henkilökunnan sisällä.”
”Mikä on hyvää pedagogista dokumentointia,
joka palvelee arjen tarpeita? Sitä, että
kasvattajana tiedostan, miten paljon pystyn
tukemaan asioita arjessa ja saan riittävän
varmuuden itselleni, että kaikkea vasun
edellyttämää nousee esille koko ajan. Näkyväksi
tekemistä, onko vasun sisältöjä pystytty
käsittelemään myös ilman tarkkaa toiminnan
sisällöllistä etukäteissuunnittelua.”
”Mind mapit yhtenä menetelmänä, käydään
lasten kanssa läpi sitä, mitä on tehty, mihin
suuntaan nyt lähdetään.”
”Kannattaa valita joku selkeä vinkkeli, mihin
lähdetään keskittymään. Pedagogisen
dokumentoinnin maailma on huikea ja täynnä
mahdollisuuksia. Valikoi sieltä joku, mihin
lähdette keskittymään.”
”Iloitaan yhdessä lasten (ja vanhempienkin)
kanssa siitä, mitä on opittu, miten lapsi on
kasvanut ja kehittynyt, mitä kivaa on tehty.
Pedagogisen dokumentoinnin kohdalla
pysähdytään yhdessä iloitsemaan siitä, mitä kivaa
meillä on ollut, mitä on saavutettu ja opittu.”
”Ytimessä ei ole se, että aikuinen kuvaa ittekseen
ja tulostaa ja kasaa hienoja materiaaleja, vaan se,
että tehdään lasten kanssa yhdessä.”

”Kuka saa kertoa meidän arjestamme? Lapsi
vai työntekijä? Kun lapselle annetaan
dokumentoinnin väline, mitä he nostavat
esille? Ehkä tässä olisi mahdollisuus nostaa
ne lapselle merkitykselliset asiat esille.
Annammeko
pienellekin
lapselle
mahdollisuuden kuvata ja dokumentoida
arkea varhaiskasvatuksessa ja tuottaa sen
kautta näkyväksi itselleen tärkeitä asioita?”

”Meillä otetaan tiimissä joka kuukausi tietty
näkökulma, jota havainnoidaan ja sitten yhdessä
tarkastellaan, esim. matemaattiset ilmiöt,
pohdinnat ja asiat. Niiden tarkastelun kautta
päästään paremmin hahmottamaan sitä, miten
paljon matemaattisia ilmiöitä ja ihmetyksiä lapset
nostavat esille, ja mihin kaikkeen meillä olisi
mahdollisuus tarttua.”

Kasvattajan kommentti

90

Katse lapsen katseen suunnassa
Laaja-alainen osaaminen näkyviin pedagogisen dokumentoinnin kautta
Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista,
ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla.
Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai henkilöstön havaintojen, avulla voidaan
yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot,
kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan
suunnittelun perusta. Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan
yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen

Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa
varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä
vuorovaikutuksen luonnetta.

hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja
sisältöjen jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi40.

”Kun käydään dokumentteja läpi lasten kanssa niistä herää keskustelua, ja sitten
pohditaan yhdessä, mihin suuntaan nyt edetään. Se tehdään yhdessä lasten
kanssa.”
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan viisi
toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta:
 ajattelu ja oppiminen
 kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen
 osallistuminen ja vaikuttaminen.
Kuinka kasvattajina tuemme laaja-alaisen osaamisen
mahdollisuuksia
varhaiskasvatuksessa?
Seuraavassa
avaamme tätä osaamisalue kerrallaan.
”Satakieli-pedagogiikka on sitä, että vapaasti antaa lasten
tehdä ja toteuttaa ollen itse aktiivisesti mukana tekemässä
lisäsyötteitä ja mahdollistamalla prosessin kasvua.
Projektinen kehittyminen ja muuntuminen. Ei se ole niin
”vakavaa” tutkimista vaan antautunutta hulluutta,
hulvatonta heittäytymistä ja leikillisyyttä.”

40
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”Satakielessä
on
vahvana
projektiajattelu. Se vaatii kasvattajan
herkkyyttä, että huomaat sen kohdan,
milloin tekeminen alkaa ottaa tulta
alleen ja laajenemaan, ja milloin
ollaan valmiita siirtymään eteenpäin.
Se voi tapahtua niin, että lähteekin
ihan eri suuntaan, kuin ehkä itse oli
ajatellut. Tartu lapselta tulleisiin
syötteisiin, siinä oppii ilmiöistä itsekin.
Kun lähtee liikkeelle oikein hyvä
projekti, niin sen saa kytkettyä vaikka
mihin. Se ketjuttuu, tulee aina uusia
ilmiöitä, mihin kaikkeen se liittyy,
monta puolta, muuttuu, laajenee,
siihen just tarvitaan rikasta aikuista!”
Kasvattajan kommentti

Miksi sydän pomppaa?
Ajattelu ja oppiminen

”Lapsi on oppinut paljon ja tietää itsekin et
osaa. Siitä syntyy ilo ja onnistumisen tunne.”

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.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten
ajattelun ja oppimisen taitoja.

”Erityisen merkittävät kokemukset tuntuvat
liittyvän ihan arkeen, päivän pieniin
onnistumisiin ja kommelluksiin. Ehkä
onnistunut laukaus sählyssä tai onnistunut
jekku kaverille.”
Huoltajien kommentteja

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät
monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee
olla tilaa. 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 lasten 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 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.41.
Osallisuuden ytimessä on lapsen oman ajattelun tukeminen, ja
se edellyttää keskustelua. Ajattelun ja oppimisen taitojen
tukeminen vaatii ennen kaikkea kasvattajan herkkyyttä, tilan ja
äänen antamista lapsille ja heidän pohdinnoilleen, ristiriitojen
ja ongelmien ratkaisulle ja ajattelulle. Kasvattajan tulee
opetella olemaan hiljaa, kuunnella ja valmiiden vastausten
sijaan tukea lapsen pohdintoja ja ajatuksia.

41
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”Jos sydän ei pomppaa, ihminen kuolee.”
”Teematyöskentelyyn lähdettiin herättelykuvilla ja kirjattiin
ylös lasten havainnot, ideat ja ajatukset. Havainnot jaettiin
kaikkien kesken. Havainnoista, ideoista ja ajatuksista
lähdettiin muodostamaan kysymyksiä. Kysymykset
luokiteltiin. Luokitelluista kysymyksistä äänestettiin ja
lopuksi projektia ohjaavaksi kysymykseksi muodostui ”Miksi
sydän pomppaa?”.
Lapset suunnittelivat, mistä tietoa saadaan kysymykseen.
Tästä siirryttiin tiedon hankintaan ja samalla tehtiin
oppimisaihiota päiväkodin seinälle. Tiedot koottiin erään
lapsen ääriviivoihin.
Sydäntä tutkittiin kirjoista, katsomalla Olipa kerran elämä sarjasta sydämestä kertova jakso, etsimällä tietoa netistä ja
haastattelemalla asiantuntijaa eli evp. lääkäriä.
Kuuntelimme sydänääniä stetoskoopilla ja mittasimme
verenpainetta verenpainemittarilla. Lääkäri toi tutkittavaksi
sydänkäyrää.
Teimme pehmosydämiä ja piirsimme käsityksiämme
sydämestä. Lapsen ääriviivoihin sijoitettiin sydän, aivot,
luita, verisuonia jne. Lopuksi sanoitimme oppimamme
räppiin. ”
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”Lapset ovat olleet kiinnostuneita
eläimistä ja olemme tutkineet
eläimiä
muun
muassa
piirtoheittimellä seinälle heijastaen. Myös
pienten
lasten
oppimista voidaan tukea lapsen
omista kiinnostuksen kohteista
käsin, kun työntekijä on hereillä
havainnoimaan herkin korvin ja
silmin pinnalla olevia asioita.”
Yhteinen keskustelu lasten kanssa luo yhteisöllistä toimintakulttuuria.
Kasvattajien tulee vaalia kohtaamisia ja antaa aikaa ja tilaa
vuorovaikutukselle. Arjen rakenteiden ja toiminnan sisältöjen puntarointi on
keskeistä, jotta arkea ei täytetä lapsen kannalta merkityksettömillä sisällöillä.
Yksinkertaista, mutta totta: ajattelu kehittyy vain, jos lapselle annetaan tilaa ajatella. Ajattelun kehittyminen
vaatii tilaa miettiä ratkaisuja, pohtia syy-seuraussuhteita, tehdä valintoja, testata omia hypoteesejaan, tehdä
johtopäätöksiä, tutkia, kokeilla, erehtyä ja onnistua. Lapsen ajattelun ja oppimisen maailmassa perustelu
siitä, ettei pyörää kannata keksiä uudelleen, ei ole toimiva, koska lapsi oppii kokonaisvaltaisesti erilaisia
aisteja hyödyntäen kokeilemalla, tutkimalla ja tekemällä itse.
”Kodan edessä pururadalla oli iso ja erittäin liukas jäätikkö, johon oli kertynyt vettä reilusti. Aina kodalla aamua
aloitellessa lapsia muistutettiin, ettei liukkaalle jäälle voi mennä luistelemaan eikä vesileikkeihin. Silti joka päivä
välittömästi joku lapsi oli siellä lutraamassa. Kolmantena päivänä piti keksiä jotain muuta. Lapset haastettiin
mukaan miettimään, miksi ei voi mennä sinne lätäkköön luistelemaan. No, lapsilla oli kokemusta ja he tiesivät,
että kastuu ja kaatuu, eikä ole hyvä olla märissä vaatteissa montaa tuntia, eikä ole hyvä, jos kaatuu ja lyö
päänsä. Lapset haastettiin miettimään, mitä voisi tehdä, jotta he muistaisivat tämän. Lapset itse keksivät, että
voisi aidata alueen. Tuumasta toimeen: lapset kantoivat isoja oksia, pöllejä ja keppejä ja rakensivat pitkään
aitausta lätäkön ympärille. Vesileikkikin mahdollistui, kun keksittiin, että aidan yli on hyvä onkia. Niinpä alettiin
valmistaa kepeistä onkia. Alkuperäisestä ongelmasta muodostui ongelmanratkaisun myötä pitkäkestoinen
prosessi ja intensiivinen leikki.”
Lapsen elämä on täynnä oppimisen, oivaltamisen ja ongelmanratkaisun mahdollisuuksia. Lapsi oppii niin
ympäristöstä, toisilta lapsilta ja aikuisilta.
Kaveri neuvoo:
”Nosta ensin yksi jalka!
”Laita molemmat jalat
vierekkäin ja laske mäki
alas”
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Yhdessä eläen, vuorovaikutuksesta vahvistuen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
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. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä
ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys
identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva
vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista
tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin
ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista
osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.
Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja
kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina lapsille toisten
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 kulttuuriidentiteettien 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.42.
Hyvät tavat liittyvät päivittäisiin, toistuviin tilanteisiin ja
tärkeisiin sanoihin, kuten kiitos, ole hyvä ja anteeksi. Lasten
kanssa mietitään yhdessä, miten toiselle voi puhua ja miten
voi pyytää apua kauniisti. Ristiriitatilanteissa mietimme, miten
tulisi toimia, että kaikilla olisi hyvä olla. Kiusaamistilanteiden

42
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Kasvattajan ABC
Aikuisten toiminta määrittää sen, että
kokevatko lapset oman
kasvuympäristönsä psykologisesti,
sosiaalisesti ja fyysisesti turvalliseksi,
miten aikuiset reagoivat lasten
käyttäytymiseen vaihtuvissa tilanteissa.
Hellä, hyväksyvä, lämmin, rauhoittava
kosketus auttaa lasta jäsentämään omaa
itseään ja rakentamaan minäkuvaa.
Kosketus laskee stressitasoa ja antaa
aivoille rauhoittavaa viestiä. Pienellä
halauksella tai hetken sylissä
viivähtämisellä voidaan tasoittaa
levottomuutta ja epämääräistä huonoa
oloa.
Lapsen kohtaaminen, kuunteleminen ja
hänen kanssaan keskusteleminen ovat
parasta positiivista palautetta;
kiinnostuminen aidosti juuri hänen
ajattelustaan, mielipiteistään ja
tunteistaan.
Pysähdy arjessa pieniin onnistumisiin ja
näe ne. Kannustava ja ohjaava
suhtautuminen asioihin auttaa
toiveikkuuden säilymistä sekä
mahdollistaa positiivisen
kasvatusilmapiirin.
Kasvattajan oma malli on keskeinen
vuorovaikutuksen oppimisessa.
Kasvattajan kunnioitus lasta ja ryhmää
kohtaan, huoltajia kohtaan, toisia
kasvattajia kohtaan - tapa puhua, katsoa,
olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen
kanssa - näkyy ja tuntuu konkreettisena
ilmapiirinä. Kiinnitä siihen aktiivisesti ja
jatkuvasti huomiota.

”Ytimessä opettaa sitä, että lapsi voi
valita, miten hän toimii. Kun saa
positiivista palautetta siitä, että valitsee
kilareiden sijaan yrittää sitkeästi, se
täytyy kasvattajan huomioida. Meillä
kasvattajina on hirvittävän suuri vastuu
siinä, miten me toimimme ja mitä me
sanoillamme, ilmeillämme, kehollamme,
äänellämme viestimme pienelle ihmiselle
siitä, mikä rakentaa hänestä ihmistä.”
Kasvattajan kommentti

selvittämisessä kuullaan jokaisen näkökulmia, toisaalta
myös pohditaan yhdessä, mikä on kiusaamista ja mikä
ei (”jos toinen lapsi ei anna minulle leluaan, vaikka sen
haluaisin, se ei ole kiusaamista”).
Lapsia rohkaistaan yhteiseen toimintaan. Kasvattaja
huolehtii siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi,
huomioiduksi ja nähdyksi. Luodaan ilmapiiri, jossa
kaikilla on hyvä olla. Lapsille puhutaan ystävällisesti,
mennään lapsen tasolle ja katsotaan silmiin.
Osoitetaan, että aikuinen on aidosti läsnä. Moni lapsi
tarvitsee vuorovaikutustaitoihin apua kasvattajalta
mallintamaan, sanoittamaan ja toimimaan siltana
lasten välillä. Kasvattajan tuleekin olla lapsen tasolla
leikissä. Paras paikka tunnetaitojen harjoitteluun on
leikki, lapsi-lapsi, lapsi-aikuinen.

Keskeisen tärkeitä vuorovaikutustaitojen oppimiseen ovat päivittäiset hetket, kuten ruokailut.
Ruokapöytäkeskusteluissa lapset oppivat kuuntelemaan toisia lapsia ja tulevat itse kuulluksi. Kasvattajien
tehtävänä on antaa ruokapöytäkeskusteluilla tilaa ja mahdollisuuksia ja poistaa keskustelun ja
vuorovaikutuksen esteitä. Pohdittavia asioita ovat esimerkiksi, saako lapsi istua ruokapöydässä sen lapsen
vieressä, jonka kanssa keskustelua syntyisi, vai määrittääkö aikuinen lasten paikat? Tuetaanko lapsia
tekemään perusteltuja, mietittyjä valintoja (”Mieti, kenen vieressä voit istua, jotta pystyt antamaan kaikille
ruokarauhan.”) ja annetaanko lapsille mahdollisuuksia miettiä sääntöjä tilanteisiin (”Mitkä ovat tämän
tilanteen sopimukset ja kuinka toimitaan, ellei tämä valinta onnistu?”). Ja tärkeimpänä, annetaanko lapsen
yrittää siitäkin huolimatta, että työntekijä mielessään arvaakin toiminnan todennäköisen lopputuloksen?
”Sovittelusta on tullut ryhmässämme tärkeää. Aikuisen tuella
käydään riidat läpi: Mitä tapahtui? Miltä tuntui? Miten
ratkaistaan? Kahden leikkiporukan välillä syntyi riita, joka johti
käsirysyyn. Mitä tapahtui? ”Noi tuli mun leikkiin.” ”Toi raapasi
mua.” ”Mut sit toi repi mua.” Selvisi myös, että yksi leikkijöistä oli
siirtynyt leikistä toiseen ja näin ollen yksi tytöistä oli jäänyt yksin.
Kaikista tuntui pahalta ja osaa itketti. Yksi oli vihainen. Ratkaisua
ei meinattu keksiä millään. Muistutin yhteisestä sopimuksesta,
ettei ketään jätettäisi yksin. Kerroin, että ehkä riita syntyi juuri
siksi, että yksi jäi yksin ja oli pahalla mielellä. Mitäs, jos yksi
tytöistä siirtyisi takaisin yksin leikkivän kaveriksi. Se ei sopinut
lapsille. Sitten yksi tytöistä keksi: ”Leikitään kaikki yhdessä tätä
kissaleikkii!” Kaikki olivat ratkaisuun tyytyväisiä. Leikki jatkui
iloisesti ja kaikilla oli taas hyvä mieli.
Sovittelu on lapsille todella tärkeää. Kuulluksi tulemiseen on totuttu ja riitatilanteissa harvoin enää paetaan
paikalta tai ei suostuta puhumaan. Lasten taidot tilanteiden ratkaisemiseksi on lisääntynyt hurjasti ja
sovitteluiden määrä onkin vähentynyt huimasti, kun lapset ratkovat jo itsekin ristiriitoja. Yhden lapsen kohdalla
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muutos on mahtava. Hän joutui aiemmin todella usein
riitatilanteisiin ja kävi herkästi fyysisesti kiinni toiseen
lapseen. Nyt riitoja tulee harvoin ja käsirysyyn
joudutaan todella vähän. Kaikkineen ryhmässämme
leikit sujuvat hyvin ja kestävät pitkään. Ääntä riittää,
mutta se on positiivista ääntä!”
”Olemme yhdessä tehneet ryhmän sopimukset.
Sopimukset
kumpusivat
syksyllä
arjen
ristiriitatilanteista. Niistä keskusteltiin ja äänestettiin
yhdessä. Sopimuksissa on meillä neljä asiaa, jotka
kuuluvat näin: 1. Ketään ei saa satuttaa. 2. Otetaan
kaikki mukaan leikkiin; tuntuu pahalta jäädä yksin. 3.
Leikin leluilla niin, etteivät ne mene rikki. Siivoan leikit.
4. Puhun kauniisti kaverille.”

Arki on täynnä tilanteita, jotka
herättävät keskustelua ja pohdintaa.
Niissä on aina myös oppimisen
mahdollisuus:
”Rikoin vahingossa työkaverin kissamukin. Lapset
heräsivät heti kuuntelemaan, mikä meni rikki. Kuka
rikkoi? Syntyi huikea keskustelu siitä, mitä rikkomisia
on tapahtunut. Jokainen kertoi rikkomiskokemuksiaan
ja puhuttiin siitä, miltä se tuntui ja mitä se tarkoittaa.
Kun palattiin taas uudelleen kissamukiin, kerroin, että
pyydän anteeksi siltä, kenen muki se oli, ja samalla
myös mallinsin toimintaa lapsille.”
Luovuus, oppimisympäristön virikkeet ja kasvattajan
sallivuus
antavat
mahdollisuuksia
luovaan
itseilmaisuus ja yhteistoimintaan:
”Erään kerran olimme kokeilleet ryhmässämme
erilaisia kellopelejä ja kellosoittimia. Ehkä viikon päästä
tästä
lapset
leikkivät
kotileikkiä
kotileikkinurkkauksessa. Jossakin vaiheessa kotileikin
suunnalta alkoi kuulua "meteliä" ja menin katsomaan,
mistä kilinä ja kolina oikein tulee. Lapset juoksivat
minua innoissaan vastaan ja halusivat ylpeänä näyttää
minulle jotakin. Lapset olivat rakentaneet kotileikin
astioista kellosoittimia. Siellä he soittivat orkesterissa
omatekemillään soittimilla. Onneksi en mennyt
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Ne kaikkein tärkeimmät…
”Kavereiden kanssa jaetut ilot ja surut on
tärkeimpiä. On mahtavaa, kuinka pieni voi
luoda niin hyviä kaveruussuhteita, että
kaipaa tiettyjä kavereita lomilla ja
vapaapäivillä.”
”Lapsi kokee, että on mukava mennä
hoitoon; on mukavia aikuisia ja kavereita,
joiden kanssa on mukava touhuta ja leikkiä
yhdessä. Yököt ovat nimeltä tuttuja ja aina
saa leikkiä ja puuhata niitä mieluisia
asioita, myös oppii uutta! Lapsi kertoo aina
mitä tapahtui ja ketä hoidossa oli.”
”Lapsi nauttii eniten vapaasta leikistä,
ystävistä, uusien asioiden opettelusta.”
”Tärkeintä on turvallinen ilmapiiri, jossa
jokainen lapsi tulee huomioiduksi ja tuntee
itsensä itsensä arvostetuksi, hyväksi ja
osaavaksi.”
Huoltajien kommentteja

”Kaverit on kauhean tärkeitä. ”Voitko sä
kattoa, tuleeko se ja se?” Ja rupeavat
järjestämään kaverisuhteitaan. Tietävät
jo, että sama kaveri ei välttämättä leiki sun
kanssa huomenna. Se toki vaikuttaa
olennaisesti lapsen päivään, että kuka
lapsista on paikalla, kuka huomenna on
paikalla, kenen kanssa leikkiä jatketaan
huomenna. Se on arkea vuorohoidossa, ja
myös lapset sopeutuvat siihen. Ovat
viisaita!”
Kasvattajan kommentti

kotileikkiin sillä asenteella, että "hei hirvee meteli

 Ajatuksia vuorovaikutustaidoista

Se, mikä aluksi voi
näyttää tai kuulostaa kaaokselta
aikuisen mielestä, ei todennäköisesti
ole sitä lasten maailmassa.”
täällä, nyt kyllä riittää!"

”Ristiriita on lahja. Itsesäätelytaitoja opetellaan
niissä tilanteissa, missä kahinoita tulee, eikä
automaattinen ratkaisu pitäisi olla kavereiden
erottelu. Aikuinen on se otsalohko, joka pistää
miettimään ja pohtii lapsen kanssa, auttaa tekemään
fiksuja, mietittyjä valintoja.”

”Laulamme paljon, niin erilaisia lastenlauluja kuin
lasten
toivelaulujakin,
oli
kyse
sitten
Hevisauruksesta tai Robinista. On ollut upeaa
huomata, miten lapset ovat rohkaistuneet niin
paljon, että uskaltavat esittää toisilleen lauluja,
yksin estradilla seisten. Ajattelenkin, että
musiikkikasvatuksen keskeisimpinä tavoitteina on
toisaalta rohkaista lasta itseilmaisuun ja toisaalta
myös oppia kuuntelemaan ja arvostamaan muiden
tuotoksia.”

”Onhan meillä perusajatuksena kaikessa toiminnassa
tukea ystäväsuhteita, eikä erotella kavereita
toisistaan?”
”Miten opetan lasta vuorovaikutussuhteissa?
Nykytutkimusten mukaan ryhmästä poistamista
siksi, ettei lapsi osaa toimia toisten kanssa, tulisi
välttää viimeiseen saakka, koska se ei opeta lapselle
mitään. Yksin eteisessä miettiminen ei opeta lapselle
sitä, miten kaverin kanssa tulee toimia. Sosiaalisia
taitoja voi oppia vain sosiaalisessa toiminnassa – ei
yksin miettien. Se ei tarkoita, että lapsi jätetään
pärjäämään yksin ja muut lapset joutuvat
”kärsimään” toisen käytöksestä, vaan vaatii
kasvattajan toimintaa, aktiivista ohjausta ja
läsnäoloa.”
”Lapsen oikeus valita leikkikaveri pitäisi olla
itsestään selvyys. Ideaali tavoite ei ole, että osaa
leikkiä kaikkien kanssa, vaan että tulee toimeen
kaikkien kanssa. Leikin flowhun heittäytyminen ei
onnistu jokaisen kanssa – eikä edes tarvitse. Voi olla
joskus päiviä, jossa lasta kannustetaan ja ohjataan
valitsemaan sellainen kaveri, jonka kanssa ei yleensä
leiki, mutta ei mielivaltaista vallankäyttöä, jossa
aikuinen päivittäin tai viikoittain arpoo, kuka leikkii
kenenkin kanssa.”

”Lapset oppivat paitsi aikuisilta, ennen kaikkea toisiltaan. Eriikäisten lasten yhteistoiminta antaa lapsille mahdollisuuksia
toimia luontevasti omalla lähikehityksen vyöhykkeellään, ja
siinä, missä pienet oppivat isommilta, oppivat isot luontaisesti
huolehtimaan pienemmistään. Kun naapuriryhmän eskarit
haluavat tulla meille iltapäivällä pienten ryhmään kylään, meillä
hihkutaan innosta ja leikin lomassa harjoitellaan kaikkea
lukemisesta pukemiseen.”

”Jos kasvattaja itse menettää hermonsa, huutaa ja
ampuu ihan yli, tai muuten tekee virheen ja jos se
kohdistuu lapseen, täytyy osata myöntää oma
virheensä ja pyytää anteeksi. Sekin on lapselle oppi,
että aikuinen myöntää myös oman mokansa.”
”Positiivinen huomio on niin tärkeää. Sen listan
sijaan, että onko jokainen lapsi askarrellut jonkun
saman jutun, tee lista siitä, onko jokaiselle lapselle
sanottu jotain positiivista – onko havainnoitu
jokaista?”
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Sosiaalisten taitojen vahvistamisen keskeiset tekijät
Hämeenlinnan kaupungin vasua (2017) tehdessä lapsilta kartoitettiin mitä he pitävät tärkeänä
varhaiskasvatuksessa. Vahvasti lapsilta nousi esiin, että he arvostavat varhaiskasvatuksessa kavereita ja
leikkiä. ”Että saa leikkiä parhaiden kavereiden kanssa” ja ”Se kun lapset leikkivät minun kanssani.”
Varhaiskasvatuksen arki täyttyy lasten yhdessä leikkimisestä, sosiaalisten taitojen harjoittelusta arjen eri
tilanteissa, oman tunteen kertomisen ja säätelyn harjoittelusta sekä kaverisuhteiden luomisesta. Näissä arjen
tilanteissa tulee väistämättä eteen tilanteita, jolloin leikki ei yhdessä onnistu tai halutaan juuri se sama
pikkuauto kuin kaverillakin. Yhdessä arjessa opitaan vastuunottoa, itsesäätelyä, ongelmanratkaisuntaitoja,
sovittelukykyä ja kaverisuhteista huolehtimista. Aikuisen vastuulla on huolehtia siitä, että lasten keskinäiset
ratkaisut eivät loukkaa, nolaa tai ole hyvien tapojen vastaisia. Kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää sallita
missään muodossa muodossa 43.
Kiusaamisen ehkäisemisessä kaiken pohjana on aikuisen ja lapsen välille muodostunut lämmin ja
kunnioittava suhde. Sensitiivinen aikuinen kannattelee tätä suhdetta. Pedagogisesti sensitiivinen aikuinen
havaitsee lapsen aloitteet ja viestit sekä vastaa niihin lapselle mielekkäällä tavalla. Lapsen ja aikuisen välinen
vuorovaikutus heijastuu lapsen vertaissuhteisiin. Myös ryhmän aikuisten keskinäinen vuorovaikutusilmapiiri
heijastuu lapsiryhmän vertaissuhteisiin, kuten myös huoltajien ja henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus.
Tasavertaisten ystävyyssuhteiden luominen ja niiden ylläpitäminen ovat tärkeitä keinoja ehkäistä
kiusaamista varhaiskasvatuksessa. Ystävyyssuhteet suojaavat negatiivisilta emotionaalisilta kokemuksilta,
torjutuksi tulemiselta, kiusatuksi joutumiselta sekä näiden seurauksilta. Erittäin merkityksellistä kiusaamisen
ehkäisyssä on lasten leikin havainnointi, leikin ohjaaminen ja aikuisen osallistuminen leikkiin. Tyypillinen
kiusaamisen tapa on leikistä poissulkeminen. Aikuisen havainnointi on edellytys sille, että hän voi erottaa
toisistaan ne tilanteet, missä lapsi tarvitsee aikuisen apua ja tukea niistä tilanteista, joissa lasta voidaan
kannustaa ratkaisemaan konfliktitilanne itse.
”Ryhmän ulkopuolelle jääminen on
kasautuva kokemus tunteesta, ettei ole
merkityksellinen olento ja tämä uhkaa siten
vakavasti
lapsen
kehitystä.
Ulkopuolisuuden tunne on riski kiusatuksi
tulemiselle, muiden kiusaamiselle ja
yksinäisyyden kokemuksille.” (Laura Repo
2017)
"Ryhmät toimivat, jos ryhmä on aidosti
lapselle meidän porukka ja muut lapset
koetaan omiksi kavereiksi." (lastenpsykiatri
Jukka Mäkelä)

43

”Yksi elämän perusasia lienee se, kuinka oppisi
tuottamaan iloa toiselle ihmiselle. Näkemään jo
pienenä lapsena, että omilla teoilla on vaikutusta ja
niillä voi tehdä toisen onnelliseksi. Että oppisi näkemään
hyvän itsessä ja toisissa, koska hyvä tuottaa hyvää.”
”Kuljimme lasten kanssa keskustassa, ja tervehdimme
kaikkia. Valtaosa oli iäkkäämpiä ihmisiä, ja kuinka
monen kasvoille me saatiin hymy. Se oli retken
merkityksellisin juttu.
Kasvattajien kommentteja

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 40
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Sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
ja kiusaamisen ehkäisyyn kuuluu:
•Lapsiryhmän jäsenten välisen
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
•Turvallisen ilmapiirin luominen
•Lasten itsetunnon vahvistaminen
•Leikkiin osallistumisen mahdollistaminen
•Vertaissuhteiden ja sosiaalisten taitojen tukemista
•Itsesäätelytaitojen tukemista
•Ohjausmateriaalin käyttöön ottamista (mm. Piki ja Molli) ja
pedagogisten menetelmien arvioimista

Sosiaalisia taitoja ja kiusaamisen ehkäisyä tukee parhaiten
sensitiivinen aikuinen, joka:
•Havaitsee lapsen aloitteet ja viestit sekä vastaa niihin lapselle
mielekkäällä tavalla
•Luo lämpimän ja kunnioittavan suhteen lapseen
•Kannattelee lasta hänen elämäntilanteissaan
•Kohtaa lapsen arvostavasti ja hellästi - aikuisen sensitiivisyys
heijastuu lapsen vertais- eli kaverisuhteisiin
•Houkuttelee syrjäänvetäytyvää lasta leikkiin ja on itse tukemassa
leikkiä kavereiden kanssa
•Kuuntelee lasta ajan kanssa
•Asettuu lapsen asemaan, vaikka lapsi olisikin toiminut väärin
•Auttaa lasta hyvittämään kaveria kohtaan väärin tehdyn asian
•Heittäytyy leikin maailmaan sekä ulkona että sisällä

Myönteisen vuorovaikutuksen ja turvallisen ilmapiirin vahvistaminen
ryhmässä - sovittavaa ja keskusteltavaa kasvattajatiimiin:
•Miten voimme lisätä lasten ja aikuisten välistä myönteistä
vuorovaikutusta?
•Onko meillä yhdessä sovitut toimintakäytännöt, joilla rakennamme
turvallista päiväkotiryhmää ja ehkäisemme kiusaamista? Toimivatko ne
hyvin vai pitääkö niitä tarkistaa?
•Mitä voisimme tehdä, että kaikilla lapsilla on ryhmässämme kaveri?
•Pääsevätkö kaikki mukaan yhteiseen toimintaan?
•Miten me aikuiset tuemme lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen
vahvistumista?
•Miten tuemme lasten kykyä tarkastella asioita erilaisista näkökulmista
toisten ihmisten tunteet ja tarpeet huomioiden?
•Miten luomme ilmapiirin, joka kutsuu kaikki tervetulleiksi?
•Millainen on meidän roolimme lasten sisä- ja ulkoleikeissä sekä
leikkitaitojen opettajana että sosiaalisten tilanteiden havainnoijan?
•Millaisia kulttuurisesti tai katsomuksellisesti värittyneitä tapoja ja
perinteitä ryhmässämme on? Onko näiden yhteydessä huomioitu
toisenlaisista kulttuuri- tai katsomustaustoista tulevat ihmiset? Miten?
(Ahonen 2017)
•Miten meidän tiimissämme määritellään kiusaaminen, millaisin keinoin
me ehkäisemme sitä, ja miten arvioimme tavoitteiden saavuttamista?
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Anna mun yrittää itse
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat
kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten
hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä
tekemään
kestävän
elämäntavan
mukaisia
valintoja.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista
tulevaisuuteen.
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan
ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa
harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä
henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista. Lapsia
ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen
oppimisympäristöissä kuten lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kanssa
käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon,
liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden
ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän
kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään
tunteita. Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja
toisten kehoa. 44.

”Lapsi on kompetentti,
osaava. Se on meidän
kasvatuskäsityksemme.”
Kasvattajina
tuemme
lasta
pyytämään apua silloin, kun hän
sitä
tarvitsee.
Tuemme
omatoimisuutta mallintamalla,
rohkaisemalla ja kannustamalla
lasta toimimaan erilaisissa arjen
tilanteissa. Olennaista on ajan
antaminen ja kiireettömyys sekä
toimiminen pienissä ryhmissä.

”Rajoittamisen sijasta sallitaan. Annetaan
aikaa ja mahdollisuuksia pukemisen ja
riisumisen tilanteissa lasten omaehtoiseen
toimintaan. Kyllä sitä ylettää kun kovasti
pinnistää.”

44

Puolesta tekemisen sijaan
lapsille annetaan mahdollisuuksia, tilaa ja aikaa
tehdä
ja
opetella
tekemään itse, oli sitten kyse
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Lupa tehdä itse
”Mieti, kuinka paljon esim.
pukemistilanteessa voit tukea
omatoimisuutta ja oman
toiminnan ohjausta – teetkö
työntekijänä asiat valmiiksi,
nostat vaatteet lattialle ja
käsket pukea reippaasti
vaatteet päälle, vai menetkö
yhdessä lapsen kanssa,
katsotte mitä otetaan
lokerosta, mistä aloitetaan?”
”Hyödynnä pienissä
ryhmissä toimimista kaikissa
arjen tilanteissa. Pienemmän
lapsiryhmän kanssa keskityt
huomattavasti paremmin
vuorovaikutukseen, pystyt
paremmin havainnoimaan
lasten toimintaa ja kiire jää
pois tilanteista.”
”Vaatii ammatillisuudelta ja
työhön motivoitumiselta
paljon - lapsi pitää kohdata
joka päivä omanlaisenaan: ei
niin, että kaikki syö tänään
kaiken. Tänään joku tarvii
unta, huomenna ei. Se vaatii
aikuiselta herkkyyttä, ei
voida vaan vetää lapsia
nippuun ja tehdä rutiinilla.”
”Me emme halua kasvattaa
mitään miniarmeijaa, vaan
ajattelevia, omatoimisia
lapsia, jotka osaavat tehdä
arjessaan perusteltuja
valintoja, liittyi asia sitten
lepohetken vaatteisiin,
istumapaikan valintaan tai
siihen, milloin pissattaa ja
milloin ei.”

WC-käynnin jälkeen pepun pyyhkimisestä, ruokailutilanteessa maidon kaatamisesta ja leivän voitelusta
pukemisen ja riisumisen taitojen opetteluun. Niin ikään päivän eri tilanteissa lapsille mahdollistetaan
osallistuminen kaikkiin erilaisiin toimintoihin, pöytien kattamiseen, ruokailun jälkeen pöytien pyyhkimiseen,
päiväunien jälkeen sängyn petaamiseen ja ylipäätäänkin ympäristöstä huolehtimiseen, omista tavaroista
huolehtimiseen ja omien jälkien siivoamiseen.

Ne pienet, mutta olennaiset perushoidon tilanteet…
”Ole kasvattajana läsnä arjen tapahtumissa, esim. ruokailutilanteet: mitä itse opetat, ja mitä taas opit lapsista.
Palautteen merkitys. Omat lapsen valinnat (miten paljon ruokaa otan, haluanko pitää perunat ja kastikkeen
erillään, mitä laitan leivän päälle, missä järjestyksessä syön pääruuan, leivän ja maidon) ruokailussa motivoivat
lasta syömään ja tekevät ruokailusta miellyttävän tilanteen.”
”Lapset saavat päättää mitä riisuvat päiväunille mennessään vai haluavatko riisua mitään päivävaatteistaan.
Tämän toimimaan saaminen ei ollut niin helppo asia kuin kuvitella saattoi. Lapset olivat tottuneet, että aina
päiväunille mennessään he joutuivat riisumaan päivävaatteet aikuisten määräyksestä. Kun heille annettiin
vapaus valita ja miettiä itse, kesti jonkin aikaa, ennen kuin lapset alkoivat toimia oman halunsa mukaisesti. Nyt,
muutama vuosi myöhemmin, homma toimii jo täysin lasten ehdoilla. Jonain päivänä riisutaan ja jonain päivänä
ei, tai sitten halutaan jättää vain se ihana Frozen-mekko tai autopaita päälle. Ja tärkeintähän on, että
lepohetkelle rauhoitutaan, lepohetki tuntuu miellyttävältä ja lapsi itse oppii tunnustelemaan olotilojaan: millä
vaatteilla mun on hyvä nukkua.”
”Joskus tilanteiden mielekkyys on pienistä aisoista kiinni. Lapset, jotka eivät nuku, mutta lepäävät hetken
patjoilla, ilmoittivat vihaavansa lepohetkiä. Kun heiltä kysyttiin, miksi, tuli vastaus, että koska eivät saa levätä
kaverin vieressä. Aikuinen oli valinnut patjapaikat tähän mennessä, ja kaverit laitettiin pääsääntöisesti kauas
toisistaan. Kun kysyin, lakkaisivatko he vihaamasta lepohetkeä, jos saisivat nukkua kaverin vieressä, totesivat,
että kyllä. Näin toimittiin. Lasten kanssa tehtiin sopimukset siitä, millä ehdoilla kaverin vieressä voi levätä, ja
he ovat pitäneet näistä sopimuksista huolellisesti kiinni. He valitsevat päivittäin itse lepohetkipaikkansa ja
pärjäävät hienosti myös parhaan kaverin vieressä, eikä lepohetkikään enää ole se vihattu hetki päivässä.”
”Tiukka struktuuri ja samanlaisina pysyvät asiat, estävätkö ne meitä
näkemästä, mitä lapsista nousee? Mihin maailmaan kasvatetaan, jos
struktuuri on aina samanlainen, istumapaikat ovat aina samoja?
Luotanko minä siihen, että lapsi on oman itsensä asiantuntija – voiko
lapsi valita itselleen istumapaikan, ja yhtälailla jos tarvitsee tietyn
paikan vaikka joka kerta, niin valitsee sen itse, enkä minä kasvattaja
sitä määritä.”
”Rajoittavatko turhat ja pinttyneet säännöt lasten osallisuutta
arjessa? Nykyään lapset saa valita itse ruokapaikkansa, ennen ei
ollut niin. Mietittiin, miksi niin oli, onko se ihan turhaa, ajateltiin, että
olis rauhallista. Nyt, kun on ollut pitkään näin, että valitsevat joka
päivä paikan itse, on ihan yhtä rauhallista. Alkuun istuttiin
rähinöivän kaverin viereen, mutta kun siitä keskusteltiin ja tehtiin
Lupa tehdä itse. Lupa auttaa kaveria. Lupa
sopimuksia, niin alkoi sujua, ja istuvat siellä, missä haluavat.”
yrittää. Lupa onnistua.
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”Lapsen kanssa on koko kausi tehty töitä ruoan
maistamisen kanssa, koska lapsi on äärimmäisen
valikoiva ruokailija, eikä söisi juuri mitään. Kun
kysyttiin, mikä on päiväkodissa tärkein asia, lapsi
ilmoitti, että ruokailu. Kysyin ihmeissäni, onko hän
varmasti sitä mieltä. Poika sanoi olevansa, koska
”täällä kannustetaan niin paljon, heti tulee
kehuja!”
Positiivisen
kohtaamisen
ja
kannustuksen merkitys on uskomattoman suuri,
ja se meidän kasvattajien tulisi muistaa joka ikinen
päivä.”
Vaihtoehtoiset ja kieltä tukevat kommunikaatiokeinot tukevat
lapsen omatoimisuutta ja oman toiminnan ohjausta, mutta ennen
kaikkea mahdollistavat lapsen osallisuuden, tarjoavat ilmaisun
välineen ja mahdollistavat sekä kuulluksi että ymmärretyksi
tulemisen myös niillä lapsilla, joilla ei ole kykyä ilmaista itseään
kielellisesti. Kuvassa lapsi näyttää kuvasta. ”Minä haluan lihapullia!”
Kasvattajina meidän tulee tarkastella jatkuvasti omaa
toimintaamme ja vuorovaikutustamme lasten kanssa. Kasvatus ja
oppiminen tapahtuvat aina vuorovaikutuksessa, joten kasvattajan tietoisuus omasta toiminnastaan,
vuorovaikutuksestaan ja kohtaamisen tavastaan on keskeistä. Onko minun tarpeen muuttaa omaa
toimintaani, toimintatapojani tai vuorovaikutustani, jotta pystyisin paremmin tukemaan lapsen tai
lapsiryhmän oppimista, kasvua, kehitystä ja hyvinvointia? Joskus näkökulman vaihto on se avain:
K

Jimi on taitava poika. Hän on kiinnostunut monista asioista, tietää laajasti ja monipuolisesti elämän eri
ilmiöistä. Hänellä on myös selkeät ajatukset siitä, miten arjen tilanteet ja aikataulut menisivät sujuvasti,
jos hän itse voisi niistä päättää. Jimi pitää näissä tilanteissa vahvasti ja peräänantamattomasti
mielipiteestään kiinni ja tilanteet voivat ajautua tunnekuohuun. Vaikka tunteiden ilmaisu on voimakasta,
on Jimi itseasiassa herkkä poika.
Kun Jimin kasvatuskeskustelussa herkkyys tuli puheeksi, äiti kertoi: ”Olen tuon saman asian huomannut.
Meillä kotona oli iltaisin usein todella hankalia tilanteita, kun Jimi vastusti nukkumaan käymistä ja minä
yritin ohjeita koventamalla saada tilanteen sujumaan. Ei se onnistunut. Olimme molemmat vihaisia ja
väsyneitä. Nukkumaan menokin lykkääntyi. Sitten ajattelin, että tämä ei toimi. Pitää keksiä ihan uusi
keino. Seuraavana iltana sanoin Jimille, että tule tänne pesään, tänne äidin kainaloon, ja käydään
nukkumaan. Se toimi! Jimi kömpi kainaloon, juteltiin tai luettiin siinä tovi, ja sitten hän kävi nukkumaan.
Illat sujuvat nykyisin rauhallisemmin.”
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Onko tää faktaa vai fiktiota?
Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.
Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä
vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien
tulkinnan ja 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.45
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ja käsittely arjessa
on pieniä tekoja, joissa tietoteknologisista välineitä otetaan
haltuun monipuolisesti omiin tarpeisiin hyödyntäen:
”Me ollaan katsottu netistä Teemu Selänteen luisteluvideoita, joissa
opettaa luistelua. Sen lisäksi myös sitä, että lapset itse kuvaisivat.
Eli mahdollisuus esim. kuvata toiselle ryhmälle liikuntasaliin tehdyn
temppuradan ohjeet.”
”On tehty yhdessä videoita, editoidaan, mietitään, miten tehdään.
Onko tää oikeeta faktaa vai fiktiota? Miksi tää näyttääkin tältä,
vaikka me tehtiin tää toisin?”

Isänpäiväkortin hahmottelua tabletilla.

45

”Tehtiin oma kirja – tehtiin tarina, joka tehtiin kuvilla tarinaksi sekä
askarreltiin palapelejä itse otetuista valokuvista.”
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”Satu, joka elänyt monta eri elämää. On näytelty, tehty animaationa,
otettu kuvina, piirretty, tehty sarjakuvina. Lapset osaavat toimia
ohjaajina, tuottajina, aikuinen vain mahdollistaja, tuki. ”
”Annetaan lapselle kamera, kuvaa se oma päiväkotipäiväsi, miltä se
susta näyttää. Yksi lapsi meni lokeroonsa istumaan ja kuvasi sieltä käsin
sen arjen. Tai kuvaa kauneimmat asiat – kuvasi metsässä kaverit.
Kaverit oli kaunein asia. Miten lapsi ne asiat näkee – sitä näkökulmaa
meidän pitäisi enemmän aikuisinakin hakea.”
”Olemme tehneet jonkin verran animaatioita, opetelleet kuvan
ottamista kuvasuunnistuksen avulla, jossa aikuinen on ottanut kuvia
päiväkodin sisältä ja lapset etsivät kuvauskohteet ja ottavat
samanlaisen kuvan tabletilla. Perheillassakin olemme käyttäneet Tietotekniikan käyttämistä omiin tarpeisiin
– lapsi käyttää tabletin avulla etsittyä
tablettia kuvasuunnistuksessa luonnon helmassa.”
lohikäärmekuvaa piirtämisen mallina.
”Taitava opettaja osaa luoda älytaulua varten omia sisältöjä ja
pelejä lapsien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Isossa
älytaulussa on tilaa ja mahdollisuuksia toimia myös kaverin kanssa
pelaten tai piirtäen.”
”Saa tuoda CD-levyjä kotoa, saa tuoda leluja päivittäin.
Lastenkulttuuri saa näkyä ja sen kuuluu näkyä.”

ytimessä ovat
lasten omat kokemukset ja mielenkiinnon
kohteet. Niiden kautta on luonteva ottaa tietotekniset välineet,
Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen

Omaa animaatiota tekemässä.

erilaiset tekstityypit ja median sisällöt aktiiviseen käsittelyyn:

”On ollut aika, että Elvis oli pannassa, kun sen lanteet liikkuu. Mikä minä olen sanomaan, että tuo ei ole oikeaa
kulttuuria, ja valitsen Robinin sijaan sen viisi pientä ankkaa. Niihin pitää tarttua, se on sitä tämän päivän
maailmaa ja se on lapsille tärkeää. Oli disco,
jossa kuunneltiin Robinia – se antoi kaikille
yhteisen tunteen siitä, että kaikki kuuluu
yhteen.
Tuetaanko
me
niitä
yhteenkuuluvuuden tunteita vai ei?
Harvemmin meidän ”pedagogiset laulut”
synnyttää sellaista yhteenkuuluvuuden
tunteita, että koko porukka laulaa ja tanssii
kurkku suorana.”
Levyraati. Jokainen lapsi sai tuoda päiväkotiin yhden
levyn ja valita siitä soitettavaksi yhden kappaleen.
Voittajabiisiksi osoittautui Sisun lemppari Sata
salamaa. Lopuksi tanssittiin Robinin tahdissa.
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Mediasuosikit voidaan napata ohjelmista tai peleistä ulos ja ottaa ne osaksi ihan
toisenlaista arkea, jolloin niiden teemoja ja niistä heränneitä ajatuksia voidaan
käsitellä monipuolisemmin ja tehdä mediasta omaa:
”Me järjestettiin Angry Birds–jahti. Vietiin vihaiset linnut luontoon, etsittiin
piilotettuja lintuja, harjoiteltiin niiden kautta värejä, etsittiin saman sävyisiä
luonnon värejä, ym.”
”Pokemonit ovat olleet niin vahvasti pinnalla, että niihin on tartuttu monella
tapaa. On tehty hamahelmistä Pokemon-juttuja ja on päällystetty sählypalloja
pokepallon näköisiksi. On yritetty tarttua ihan sen mukaan, kun on kiinnostuksen
kohteita tullut esille. Lapset ovat
askarrelleet Pokemon –kortteja
Dokumentoinnin tuki
ja pelanneet niillä.”
”Dokumentoinnin työvälineenä tabletti
on ehdoton apulainen. Kuvat saa
kätevästi siirrettyä myös pilvipalveluun
perheille jaettavaksi. Pilveen tallennettuja
kuvia on mukava yhdessä lasten kanssa
katsella vaikkapa videotykin kautta ja
palata sitä kautta menneisiin
tapahtumiin.”
”Lapset pyytävät ottamaan kuvan,
määrittävät hetken, jonka haluavat
kuvattavaksi. Katsotaan
kasvunkansioista, puhelimesta,
muistellaan.”
”Kotiinlähtötilanteessa voidaan kertoa se,
että kurkatkaa netistä, ja siitä voi olla
lapselle apua, siitä kuvasta, että pystyy
paremmin kertomaan arjesta. Että käykää
yhdessä kattomassa jälkikäteen.”
”Ytimessä se, mitä lapsi on nähnyt, ei se,
miten työntekijä asian kertoo. Mitä lapsi
kertoo, on ylittänyt itsensä, haluaa
näyttää ja kertoa sen. Mä kiipesin tänne,
mihin en oo ennen päässyt, ja huoltajat
eivät ole paikalla, miten se voidaan
näyttää huoltajalle.”
”Blogin pitäminen lasten kanssa, mitä me
haluamme meidän ryhmästämme näyttää
– ei sitä, mitä aikuinen haluaa kertoa
aikuiselle. Mitä lapsi on tässä
havainnoinut, mitä on opittu?”

Valokuvasuunnistusta
avulla.

tabletin

Ryhmässä lapsilla on erilaiset taidot, kokemukset ja tiedot, ja
tieto- ja viestintäteknologisten välineiden osalta toisilla
lapsilla on enemmän osaamista kun toisilla – joskus enemmän
kuin kasvattajallakin. Lapset osaavat opastaa kaveria
ongelmatilanteissa, ja jos myös kasvattaja heittäytyy
oppijaksi, voidaan yhdessä oppia paljon uutta.
Hämeenlinnassa kaupungin kulttuuriympäristö tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia monilukutaidon kehittämiseen.
Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään mm. kaupungin
kirjaston sekä lasten- ja nuorten kulttuurikeskus ARXin
palveluita.

”Monilukutaito ja median käsittely – satujen,
tarinoiden, elokuvien, pelien, ym. käsittely arjessa.
Monenlaista tekstiä, loruja, satuja, tietokirjallisuutta.
Eri tavalla luettua tekstiä. Myös tekstien avaaminen.
Hiiri tönäisi karhua. Miltä karhusta tuntui? Ei lueta
vain kirjaa, vaan keskustellaan siitä. Lukeminen
tärkeää, yhdessä tekeminen, eleet, ilmeet.
Mielenkiinto pysyy yllä, kun käydään keskustelua
lasten kanssa, pääsevät miettimään sisältöjä.”
Kasvattajan kommentti
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Ensikädessä ja viimekädessä kaikki lähtee aina lapsesta
Osallistuminen ja vaikuttaminen
”Lapsi tarvitsee korvat, joilla on aikaa kuunnella, silmät, jotka näkevät ja kädet, jotka koskettavat.”
(Huoltajan kommentti)
Aktiivinen ja vastuullinen 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. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen
keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen
taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. 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
muovautuvat46.
Lapsen näkökulman huomioiminen toteutuu käytännössä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Lapsen
näkökulman huomioimisen taustalla on usko siihen, että myös lapsilla on kykyjä ja halua vaikuttaa
toimintaan. Kun lapsi saa nähdä oman toimintansa vaikutuksia ja olla osallisena toiminnan eri vaiheissa, myös
hänen taitonsa ja halunsa vaikuttamiseen lisääntyvät. Lapselle muodostuu näin käsitys itsestään pystyvänä
toimijana. Tämä on tärkeää jo sen vuoksi, että lapselle kehittyy luottamus itseensä. Aktiiviseksi toimijaksi
oppinut lapsi osaa myös pyytää apua ja tarjota apuaan sitä tarvitseville.
Ideoidessaan ja neuvotellessaan lapsi oppii, että asioiden toteuttamisella on monia reunaehtoja, kuten
toisten ajatukset, resurssit, aika ja raha. Näiden reunaehtojen puitteissa ideoita voidaan soveltaa
toteuttamiskelpoisiksi. Kun lapsi tiedostaa mahdollisuutensa toimia tietyissä raameissa, hänen luovuutensa
pääsee kukkaan.
”Lapset on hyvin tietoisia, mitä mistäkin saa.
Pienetkin osaa hakea paperia ja saksia. Monet
haluavat paljon askarrella ihan omaa, välineet on
saatavilla, kannustetaan ja ideoidaan yhdessä.
Meillä on paljon lapsia, jotka haluavat tanssia, niin
mennään saliin tanssimaan. Paljon lähtee
luontevasti siitä että lapset ehdottavat, mitä
haluavat tehdä, ja siihen tartutaan. Se vaatii
toiminnan dokumentointia, että nähdään, millaisia
asioita meidän arjessa on käsitelty vasuun peilaten.”
Perhepäivähoitolapset leipoivat itselleen pitsat välipalaksi.

46
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”Osallisuus on pieniin, lapselle tärkeisiin asioihin tarttumista ja hetkessä elämistä. Ryhmän pienimmällä oli
mukana soiva leppäkerttu. Kuuntelimme kaikki musiikit, mitä siinä oli. Yhden kohdalla viisivuotias alkoi laulaa
Maijan karitsaa. Etsin laulun YouTubesta ja lauloimme yhdessä.”
”Yksi lapsi heräsi päiväunilta, ihanat silmät sepposen selälleen avasi ja totesi, että minä näin sateenkaaren.
Toinen lapsi kysyi, mikä on sateenkaari. Lähdimme miettimään mitä värejä, siitä lähti projekti liikkeelle kamalan
luonnollisesti.”
”Lapset kertovat maanantaiaamuisin, mitä haluaisivat sillä viikolla päiväkodissa tehdä. He myös kirjoittavat
ideat ylös. Yhdessä mietitään miten ideat voidaan toteuttaa. Jos jonkun idea jää toteuttamatta juttelemme
seuraavana maanantaina, kiinnostaako asia vielä, vai onko jo uudet aatokset.”
”Osallisuus on ennen kaikkea kuulemista ja sitä, että sun ajatuksesi on hyvä. Ei sen tarvitse tarkoittaa, että
kaikkea voisi toteuttaa, mutta se tarkoittaa aina, että kuullaan ja mietitään, neuvotellaan ja pohditaan kaikille
hyvää lopputulosta. Tänään lapset halusivat jumppaan, mutta sali oli varattu. Juttelimme yhdessä, että
jumppa olisi mahdollinen silloin, kun toiset menevät ulos. Lapset rakensivat saliin jumpparadan ja saivat
jumpata toiveensa mukaisesti ja ulos mentiin lounaan jälkeen. Ulos mennessä he toivoivat pääsevänsä
laskemaan mäkeä puistoon, paitsi yksi lapsi halusi olla pihassa. Lapset sopivat keskenään, että puistossa ollaan
niin kauan kuin puolipäiväisiä lapsia tullaan hakemaan ja loppuaika ollaan pihassa.”

”Joka päivä pitäisi kysyä, mihin lapsi on voinut vaikuttaa, millaisia valintoja on
voinut tehdä.” (Kasvattajan kommentti)
”Ajattelen, että osallisuuden toteutuminen vaatii väljää aikataulutusta.
Joutilaisuus nostattaa uusia ideoita ja halun tehdä itse.” (Huoltajan kommentti)
”ILOSTA, RIEMUSTA JA LASTEN KUULEMISESTA – niistä on hyvä hoitopäivä
tehty.” (Huoltajan kommentti)
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”MIKSI TÄSSÄ VESSASSA EI OLE ALAPESUSUIHKUA?”
Saavuttaakseen täysivaltaiseen kansalaisuuteen tarvittavat ominaisuudet kasvattajan tavoitteena tulee
olla lapsen kyky toimia mahdollisimman pitkälle omana itsenään. Näkemykseni mukaan kehityksen
toivotaan etenevän niin, että lapsi saa hyvät ominaisuutensa, kykynsä ja resurssinsa käyttöön ja pystyy
niiden avulla säätelemään toimintaansa sopeutuakseen mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Tällöin
lapsi pystyy toimimaan sisäisen motivaationsa mukaisesti ja toisaalta sisäistämään ulkoisia tavoitteita
tavalla, joka ei uhkaa hänen minäänsä ja itsetuntoaan.
Kasvatuksen tavoitteiden tulee arjen toiminnassa tukea lapsen osallisuutta, vaikuttamisen
mahdollisuuksia, päätöksentekoa ja yhteistyötä, minkä seurauksena lapsi valtaistuu ja samaan aikaan
valmistuu vastuullisuuteen ja velvollisuuksiin sitoutumiseen. Varhaiskasvatusikäisen lapsen
valtautumista ja toimijuutta tulee lähestyä tasolla, joka käsittää lapsen rajalliset tiedot ja taidot, ei
kuitenkaan aliarvioiden niitä. Institutionaalinen varhaiskasvatus voi vahvistaa lapsen hyvään
kansalaisuuteen kasvamisen aineksia.
Päiväkodin vessassa on paljon kävijöitä, siksi on myös tarpeen, että sen toimivuudesta huolehditaan.
Käsisuihku sieltä puuttuu. Eräänä aamuna eräs toimelias lapsi käytyään tarpeillaan tuli luokseni vielä
pestyjä käsiään kuivaten, mieli täynnä intoa ja siellä olevan ajatuksen tärkeyttä. Idea oli syntynyt!
”Kuuleppas, mä ajattelin yhtä asiaa. Kun päiväkodin vessassa ei oo ollenkaan suihkua, jolla vois pestä
pepun kun on käynyt kakalla.” Tiedustelin, että pelkkä paperilla pyyhkiminenkö ei riitä.
”No, ei riitä! Meillä kotonakin aina pestään vedellä, koska sitte tulee puhtaaksi, kun
se vesi menee joka paikkaan paremmin kuin paperi.”
Myönsin hänen olevan oikeassa ja ehdotin idean kertomista päiväkodin johtajalle.
Kun lapsi seuraavan kerran tapasi päiväkodin johtajan, hän kertoi tälle ideansa ja
esitteli suunnitelmapiirustukset vessaan sijoitettavasta käsisuihkusta.
Kuten asiaan oli tähänkin asti suhtauduttu lapsilähtöisesti, jatkui asian käsittely
samalla, lasta arvostavalla tavalla. Päiväkodin johtaja faksasi lapsen tekemän
suunnitelman kaupungin tilapalveluun asiasta vastaavalle virkamiehelle, liittäen
saatteeksi idean syntytarinan.
Ehkä kukaan ei voi torjua näin arvokasta asiaa, ei edes vedoten taloudellisesti
heikkoon tilanteeseen.
Niinpä parin päivän kuluttua oli lapsi auttamassa putkimiestä käsisuihkun
asennustöissä uhkuen tärkeyttä ja sisäistä onnistumisen riemua. Ideasta tuli
totta!
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Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
Satakielen siipien suojassa on monenlaista oppijaa ja erilaisia tapoja oppia ainutlaatuisessa suhteessa toisten
lasten, aikuisten ja ympäristön kanssa. Jokainen lapsi on yksilö, yksilöllisine oppimisen vaiheineen ja kasvun
polkuineen. Jokaisella lapsella on omat opeteltavat taitonsa ja oma yksilöllinen kehittymisen tahtinsa, jossa
osa lapsista tarvitsee enemmän kasvattajan tukea kuin toiset. Lasta, jolla on omia yksilöllisiä tuen tarpeita,
katsotaan aina sekä lapsiryhmän jäsenenä ja yksilönä lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
huomioiden. Rikas aikuinen suuntaa mielenkiintonsa lapseen ja vuorovaikutukseen lapsen kanssa sekä ottaa
huomioon lapsen muun luontaisen ympäristön. Pyrkimyksenä on lapsen taidot tunnistava ja lapselle
merkityksellinen vuorovaikutus ja ohjaus.
”Tässä on salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen. Vastaa lapsen haastaviin tunteisiin empatialla. Aina. Näe
vaivaa ja käytä aikaa luodaksesi lapseen lämmin suhde.” (Liisa Ahonen 2017: Haastavat kasvatustilanteet)
Lapsen kasvun ja oppimisen seuranta perustuvat jatkuvaan arjessa tapahtuvaan havainnointiin ja
monipuoliseen dokumentointiin. Tämä auttaa kasvattajia tulkitsemaan lapsen ajattelutapaa ja erilaisten
ilmiöiden kohtaamista. Näin kasvattajat tulevat tietoiseksi omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksesta lapsiin,
ja muuttavat tarpeen vaatiessa omaa toiminta- ja lähestymistapaansa.
Lapsen tuen tarpeista keskustellaan aina huoltajien kanssa. Tuen tarpeiden tarkempaan kartoittamiseen
voidaan käyttää erilaisia arviointimenetelmiä. Ne valitaan lapsikohtaisesti yhteistyössä lasta tutkivien ja
konsultoivien työntekijöiden kanssa. Saadun tiedon pohjalta suunnitellaan tukitoimet toimivaksi osaksi
ryhmän arkea yhdessä lapsen ja lapsen huoltajien kanssa.
Kaikessa yhteistyössä keskeistä on rakentaa avoin ja luottamuksellinen suhde lapsen huoltajan kanssa. Huoli
otetaan puheeksi ensin huoltajien kanssa ja he ovat läsnä ja osallisina lapsensa tuen arviointi-, suunnitteluja seurantapalavereissa. Huoltajille annetaan riittävästi tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen
saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta.

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen
Mikäli lapsen tuen tarve on tiedossa ennen varhaiskasvatuksen alkamista, suunnitellaan yhdessä lapsen
huoltajien ja mahdollisten erityistyöntekijöiden kanssa lapsen sijoittuminen varhaiskasvatukseen. Jos lapsen
tuen tarve ilmenee varhaiskasvatuksen jo alettua, tuki järjestetään ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin
lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä. Toisinaan lapsen etu voi edellyttää varhaiskasvatuksen aloittamista
integroidussa erityisryhmässä tai lapsen siirtymistä integroituun erityisryhmään.
Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oppimisen ja kasvun tukemisessa sovitaan, miten kasvattaja tukee
lapsen kasvua ja oppimista vuorovaikutuksen, toiminnan sisältöjen ja oppimisympäristön muokkaamisen
keinoin lapsen aktiivinen toimijuus ja osallisuus huomioiden. Keskeistä on, että lapsi on aina oman elämänsä
päähenkilö ja varhaiskasvatuksessa aktiivinen, kykenevä toimija, ei kasvattajan toiminnan kohde. Ryhmän
opettaja tai erityisopettaja vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja kasvattajatiimin toiminnan arvioinnista
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suhteessa lapsen oppimisen ja kasvun tukemiseen. Tiimissä sovitaan tiimin työnjaosta lapsen
varhaiskasvatusarjessa.

Arjen tukitoimien järjestäminen
Varhaiskasvatuksessa toteutuu laadukas peruspedagogiikka, joka tukee jokaisen lapsen kasvua, oppimista ja
kehitystä. Sen lisäksi lapsen kehitystä tuetaan tarvittaessa yksilöllisin menetelmin lapsen tarpeiden
edellyttämällä tavalla. Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa laadukkaan peruspedagogiikan edellytykset sekä
yksilöllisen tuen sisällöt on seuraavalla sivulla olevassa kuvioissa.
Varhaiskasvatusryhmien on mahdollisuus saada varhaisen tuen menetelmäohjaajan tukijakso 2-4 viikoksi.
Menetelmäohjaaja toimii lapsiryhmissä ja ohjaa ryhmään varhaisen tuen menetelmien käyttöä. Toimintaan
ohjaudutaan konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveon) kautta. Työskentelyn toimeksianto
määritellään aina tapauskohtaisesti yhdessä kveon kanssa ja siitä tehdään sopimus.

Avustajat ja tulkitsemispalvelut
Avustajaresurssia tarkastellaan kokonaisuutena koko kaupungin alueella, alueellisesti ja yksiköittäin sekä
lapsiryhmittäin. Avustajaresurssin tarve vaihtelee yksiköittäin vuosittain, jolloin erityisavustajien työyksikkö
vaihtuu lasten tarpeiden mukaisesti.
Osittain avustajatarve saattaa pysyä
Menetelmäohjaus voi olla esimerkiksi:
yksikössä ennallaan useita vuosia

Pienryhmätoiminnan käynnistäminen ja tukeminen
(integroidut erityisryhmät).


Ryhmän toiminnan porrastaminen ja strukturointi:
päiväjärjestyksen ja oppimisympäristön rakentaminen
ja tukeminen
Ryhmän henkilökunnan tukeminen pohtimaan ja arvioimaan
omassa ryhmässä parhaiten toimivia käytäntöjä, mm. leikki,
siirtymävaiheet ja ruokailu
Varhaisen tuen menetelmien käyttö ja ohjaus: struktuuri, kuvat,
ennakointi, ensin-sitten, palaute- ja palkkiosysteemi, lapsen
ohjaaminen valintojen tekemiseen
Leikin ohjaus korostaen vuorovaikutusta
Avustajan työn mallittaminen ja avustajan työn tukena toimiminen

Erityisavustajaresurssi
ohjataan
tilanteisiin,
joissa
lapsen
liittyminen
ja

toiminta varhaiskasvatusryhmässä estyy
tai vaarantuu, jos avustajaa ei ole.

Huomioitavaa on, että henkilökohtaisia
avustajia ei nimetä, eikä lasta ole tarkoitus
kiinnittää
toimimaan
vain
tietyn


työntekijän (=erityisavustajan) kanssa.
Erityisavustaja lapsiryhmässä mahdollistaa
ryhmän kasvattajille yksilöllisemmän toiminnan tukea tarvitsevan
lapsen kanssa sekä toiminnan pienemmissä ryhmissä lapsen
tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Kveot ja päiväkodin
johtajat tekevät erityisavustajien sijoittelun yksiköihin lasten
tarpeiden mukaan.
Vieraskielisten lasten palavereissa tai muissa tapaamisissa
huoltajien kanssa käytetään tarvittaessa tulkkipalveluja. Tulkin
tilausohjeet ovat Kehrässä, monikielisten lasten sivulla.
Viittomakielen tulkkien käytössä noudatetaan voimassa olevia
ohjeita.
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”Tarviinkohan
mä
ruokailussa
tänään
struktuurikelloa vai lusikkakortteja?” pohtii Kim
4v. vetäessään ulkohousuja jalkaansa päiväkodin
eteisessä. Kim maistaa lusikallisen ja saa kääntää
kortin. Aikuinen iloitsee hänen kanssaan: ”jee,
sieltä tuli traktorin kuva. Onpas se hieno!
Mikähän kuva seuraavassa kortissa on…”

LAADUKAS PEDAGOGINEN ARKI (YLEINEN TUKI)















Hyvästä perushoidosta ja ohjauksesta huolehtiminen, toimiva pedagoginen arki
Toiminnan ohjauksen ja itsesäätelyn tukeminen
* ennakointi mm. struktuurikello, sanallinen ohjeistus
* palkkiojärjestelmä
* liikennevalot
Kasvattajan turvallinen ja
aktiivinen, sensitiivinen
läsnäolo
VARHAINEN TUKI
Kaverisuhteiden
tukeminen
 Lisääntynyt tuen tarve, jatkuva ja säännöllinen
mm. kaverikerhot, ja
tuen tarve
muut sosiaalisten taitojen
 Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
ja tunnetaitojen
käytössä säännöllisesti (kuvat, viittomat)
vahvistamisen
 Kuntouttavat pienryhmät
menetelmät
 Kveon konsultaatio
Kveon konsultaatio
 Yksilölliset
Minäkuvan tukeminen,
oppimismenetelmät
huomaa hyvä lapsessa
ERITYINEN TUKI
lapsen tarpeiden
Ympäristön
mukaisesti
mukauttaminen
 Kokoaikainen
 Yksilöllinen
Ryhmien joustava
tuen tarve
päivästruktuuri
muuntelu (pienryhmät)
 Erityisopettajan
 Tarvittaessa
Porrastaminen
tuki arjessa
lapsiryhmän
Strukturoitu toiminta Lapsen
koon pienentäminen /
ympäristö, kuvien käyttö
yksilöllinen
avustaja
S2 opetus
huomioiminen ja
 Henkilökohtaisten
tukeminen arjen
apuvälineiden käyttö
tilanteissa
 Tarvittaessa
avustaja
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa
Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien
toteuttamista sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen
järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa
arviointiin.47 Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä.
Systemaattinen arviointi edellyttää järjestäjältä toimivaa arviointijärjestelmää. Arvioinnin avulla edistetään
varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita ja
kehitetään toimintaa.
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja
oppimisen edellytysten
parantaminen.
Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja
lasten
varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä
tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestäjä-, yksikköja yksilötason näkökulmista. Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä
arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen
kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti48. Arviointitietoja voidaan hyödyntää myös
kansainvälisissä vertailuissa.
Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden
toteutumista eri toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää järjestäjä- ja yksikkötason
arvioinnissa käytettävistä menettelytavoista. On tärkeää, että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä
varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta.
Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on keskeinen osa
varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestettävä
mahdollisuus säännöllisesti osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin49.
Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksen
laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla muun muassa henkilöstön
vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai
oppimisympäristöt. Yksilötason arviointi tarkoittaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisen
arviointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on tärkeää arvioida aina ennen sen
päivittämistä tai uuden laatimista. 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. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi on myös osa
lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukea50.

47

Varhaiskasvatuslaki 24 §
Laki kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013) 1 § ja Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet
ja suositukset, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisu 24:2018
49
Varhaiskasvatuslaki 20 §, 24§
50
Varhaiskasvatuslaki 20 §
48
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Varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmä Hämeenlinnassa

Varhaiskasvatuslaki
ja vasuperusteet
2018
Perusopetuslaki ja
esiops-perusteet
2014

Kuntatason
ohjaus

Valtakunnallinen
ohjaus

Varhaiskasvatuksen
laadun
rakennetekijät ja
niitä kuvaavat
indikaattorit

Varhaiskasvatuksen
laadun
prosessitekijät ja
niitä kuvaavat
indikaattorit

Kaupunkistrategia

Varhaiskasvatuksen
strategia

Kehittävä
palaute

SIHY lautakunnan
tavoitteet

Keskiössä koulutus- ja kehittämisrakenteissa 2019-2024
1) Leikki ja oppimisympäristöt,
2) Kasvatusvuorovaikutus,
3) Monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, sukupuolisensitiivisyys
Kehittävän palautteen kautta saamme tietoa em. teemoista toiminnan laadusta ja sen
muutoksista kehittämisen pohjaksi

Yksikkötoke

Yksikön toiminta- ja kehittämissuunnitelma vastaa siihen, mitkä asiat ovat yksikkötason
kehittämisessä keskeisiä ja miten yksikkötasolla huomioidaan eri tasojen (vasu,
kuntastrategia, sihy) asettamat tavoitteet varhaiskasvatukselle

Tiimitoke

Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma pitää sisällään tiimisopimuksen, ryhmän
pedagogiikan ydinasiat, tiimin toiminnan kehittämisen keskeiset suuntaviivat, sekä
pedagogiikan arvioinnin työkaluja. Tiimitoke huomioi koulutusrakenteen keskeiset
teemat arviointityökaluissaan.
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Arviointia toiminnasta tekevät sekä henkilöstö itse, huoltajat ja lapset. Arvioinnin kohteet on avattu alla
olevassa kuviossa:

Huoltajien osallisuus arvioinnissa
Arvioinnin välineitä ja menetelmiä:





Vanhempainillat erilaisin painotuksin ja toiminnallisin menetelmin
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut
Huoltajia kannustetaan kertomaan näkemyksiään ja kommenttejaan varhaiskasvatussuunnitelmasta ja
toiminnan toteuttamisesta arkisissa kohtaamisissa henkilöstön kanssa
Yhteisten, koko kuntaa tai tiettyä yksikköä koskevien asiakaskyselyiden lisäksi kasvattajatiimit voivat
kohdentaa oman ryhmänsä huoltajille erilaisia arviointi- tai palautekyselyitä

”Meidän tehtävämme on löytää tavat saada myös huoltajat osallistumaan toiminnan arviointiin heidän omista
lähtökohdistaan. On kunnioitettava myös sitä, että joku on aktiivisempi, joku vähemmän aktiivinen.”

”Lasten ja huoltajien
osallistuminen toiminnan
suunnitteluun, toteuttamiseen ja
arviointiin, tämän oivaltaminen ja
työtavaksi ottaminen.
Yksinpuurtamisen aika on ohi!”

”Enemmän tulisi järjestää iltapäiväkahvityyppisiä, nopeita
piipahduksia, joissa huoltajat voivat kertoa mielipiteensä.
Heillä on paljon ajatuksia, joita meidän tulee rohkaistua
kysymään. Kommunikoinnista pitäisi tehdä helppoa, että
huoltajat osaavat tulla ja kokevat, että ovat osa yhteisöä,
tää on meidän juttu ja meidän mielipidettä halutaan
kuulla.”

Kasvattajan kommentti
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Lasten osallisuus arvioinnissa

Arvioinnista

Arvioinnin välineitä ja menetelmiä:










Toiminnassa ja luontaisissa keskusteluissa nousevat lapsen
ajatukset ja ideat huomioidaan herkällä korvalla ja ne muokkaavat
toimintaa
Isommat lapset osaavat sanoittaa ajatuksiaan ja mielipiteitään.
Pienimpien arviointi on aikuisen havainnointiin perustuvaa, miten
lapsi viihtyy, onko luottavainen, tuleeko/osallistuuko mielellään.
Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin ideoimalla toimintaa luontaisissa tilanteissa tuomalla
aloitteitaan ja mielenkiinnon kohteitaan ilmi
Lisäksi voidaan hyödyntää lasten kokouksia ja -raateja,
äänestämisiä, haastatteluja ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä
Keskustelemalla lasten kanssa tietystä hetkestä tai tilanteesta,
miten omasta mielestä tilanne sujui, oliko mukavaa/tylsää
Mitä pidät päiväkodista –peli yhtenä arvioinnin menetelmänä

Kasvattajien itsearviointi
Arvioinnin välineitä ja menetelmiä:











Tiimipalaverit, pedagogisten tiimien palaverit
Kehittämisillat
Työntekijän ja/tai tiimin kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset
Päiväkodin johtajan arvioinnit ja havainnoinnit tiimin toiminnasta
ja oppimisympäristöstä, tiimiarvioinnit
Kveon arvioinnit ja havainnoinnit tiimin toiminnasta ja
oppimisympäristöstä
Opiskelijoiden, sijaisten ym. havainnot ja huomiot tiimin
toiminnasta ja oppimisympäristöstä
Henkilöstön työhyvinvointikyselyt
Tiimien väliset arvioinnit, työkierto ja vertaismentorointi,
oppimisympäristökävelyt: havainnoidaan ja arvioidaan esimerkiksi
toisen ryhmän tiloja ja kasvattajatiimin toimintaa
Videointi: videoidaan erilaisia tilanteita ja havainnoidaan sitä
kautta kasvattajan roolia

”Aikuisen toiminta on se, mitä arvioidaan. Lapsen
oppiminen on se, mitä havainnoidaan.”
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”Itsearviointia: ensin pitää
tiedostaa, jotta voi arvioida.
Arvioida myös omaa
vuorovaikutustaan, omia
tunteitaan, mitä päivän
aikana herää. Herkkyyttä,
kuinka kuuntelen, miten
aktivoin lapsia.”
Arvioidaan, miten
työskennellään, mitä
tehdään, arvioidaan, miten
tehdään. Arvioidaan
pedagogista järjestelyä ja
fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista oppimisympäristöjä, ei lasta.”
Arviointi kokonaisvaltaista,
vuorovaikutusta,
arvoperustan,
oppimiskäsityksen,
lapsikäsityksen arviointia.
Miten ne toteutuu ja näkyy.”
”Pitäisi arvioida sitä,
pystyykö aikuinen
mukauttamaan tavoitteet ja
suunnitelmat lasten
ajatuksiin ja lasten luomiin
tilanteisiin.”
”Lasten vasujen arviointi
siitä näkökulmasta onko
aikuinen toteuttanut ne
toiminnot, onko aikuinen
muokannut
oppimisympäristön, tai
tehnyt lapsen kanssa tiettyjä
asioita.”
”Toimintojen arviointia eri
näkökulmista… Toiminnan
arviointi osallisuuden, leikin
tai esim. tunneilmapiirin
näkökulmasta.”

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksen arviointimenetelmänä
Hämeenlinnassa kunnallisen varhaiskasvatuksen keskeinen arviointimenetelmä on Kehittävä palaute arviointi. Yksityisen palvelutuotannon kiinnittyminen Kehittävään palautteeseen on vasua 5/2019
päivitettäessä vielä avoinna.
Hämeenlinnan varhaiskasvatus on ollut vuodesta 2010 mukana ensin Orientaatioprojektin, nykyisin
Kehittävän palautteen nimellä toteutettavassa arviointi- ja kehittämistutkimuksessa. Kehittävää palaute on
konsepti varhaiskasvatuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi
ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi niin kuntapäättäjien, johtajien sekä asiantuntijoiden kuin
myös työryhmien ja yksittäisten kasvattajien näkökulmasta.
Kehittävän palautteen keskiössä on





Selvittää, mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu
Selvittää, miten lasten näkemykset, taidot ja kaverisuhteet muotoutuvat
Selvittää, miten aikuisten toiminta ja oppimisympäristö ovat yhteydessä toimintaan
Löytää keinoja vaikuttaa myönteisesti löydettyihin ilmiöihin

Toiminnan motiivit





Luoda toimivat mittarit varhaiskasvatustoiminnan syvälliseen arviointiin
Selvittää varhaiskasvatuksen muutoksen indikaattorit
Arvioida tutkimustulosten perusteella kehittämistarpeita ja luoda kehittämisen malleja.
Vakiinnuttaa kehittävään palautteeseen perustuva varhaiskasvatuksen kehittäminen

Kehittävän Palautteen avulla voidaan selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä
tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta. Menetelmässä aineistoa kerätään usealla eri mittarilla,
joita ovat observoijien suorittama havainnointi, oppimisympäristön arviointilomake ja lasten haastattelu,
johtajan suorittama arviointi ja lapsilomake. Tietoa kerätään lasten arjesta, kokemuksista,
oppimisympäristöstä ja johtajuudesta. Käytännössä mittarit ovat sähköisiä lomakkeita, joihin vastaajat
tallentavat tiedot. Aineistoa analysoidaan tilastollisesti. Vertaamalla ja yhdistämällä tietoja,
varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat, henkilökunta ja vanhemmat saavat perustan lasten hyvinvoinnin,
osallisuuden, liikkumisen ja emootioiden edistämiseen. Menetelmällä saadaan siis tietoa, mitä yhteyksiä
toiminnalla ja arvoilla on. Aineisto perustuu tieteellisesti testattuihin menetelmiin. (Kehittävän palautteen
kuvaus poimittu sivuilta http://www.reunamoedu.fi)
Kehittävän palautteen tuloksia tarkastellessa voidaan tarkastella toimintaa sekä ajankäytölliseltä tasolta
(mihin aikaa kuluu) sekä mennä miltei rajattomasti syvemmälle aineiston analyysiin ristiintaulukoinnilla ja
ottaa tarkasteltavaksi eri muuttujia ja niiden suhdetta toisiinsa. Aineiston kautta voidaan esimerkiksi tutkia,
mikä yhteys aikuisen sitoutumisella lapsen toimintaan on vaikkapa siinä, millainen tunnetila lapsella on
erilaisissa toiminnoissa, kuten leikissä tai ulkoilussa, tai miten vahvasti lapset sitoutuvat toimintaan erilaisissa
tilanteissa ja mikä on toisen lapsen / aikuisen vaikutus sitoutumiseen.
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Arviointi palvelee toiminnan kehittämistä
Arvioinnin keskiössä on miettiä, mitä arvioidaan ja miksi arvioidaan. Arviointia tehdään kehittämistä varten,
ja sen tulee palvella toiminnan kehittämistä. Sen sijaan, että arvioidaan mahdollisimman paljon ja kaikkea,
mutta arviointitulosten käsittely jää kesken, on olennaisempaa miettiä perustellusti arvioinnin kohteet ja
huolehtia kyseisen kohteen arvioinnin moniäänisyydestä (johto, henkilöstö, huoltajat, lapset) sekä siitä, että
arviointi johtaa myös kehittämistoimenpiteisiin ja uudelleen arviointiin. Arvioinnin kannalta olennaiset
ydinelementit on koottu oheiseen kuvioon:

”Uusi vasu, tärkeempää on se, että se saadaan sinne ymmärrykseen, koska kaikkihan sen voi lukea
läpi, mutta toiminta ei muutu. Se, että saa teorian käytäntöön, siihen arkeen ihan niinku
konkreettiseksi, se ei ookaan ihan yhtä helppoo. Voidaan istua alas ja pohtia, että hetkinen, nyt
peilataan itseämme uutta vasua vastaan. Otetaan sieltä vaikka yks osio ja mietitään ihan oikeesti
konkreettisia asioita, miten tämä toteutuu meidän tiimissä, meidän ryhmässä, näkyykö se arjessa
vai ei ja jos ei näy niin, mitä pitää tehdä, että rupee näkymään.” Kasvattajan kommentti

Vuosittain kunnallisessa varhaiskasvatuksessa määritellään sekä kehittävän palautteen tuloksiin, eri tason
kehityskeskusteluihin, asiakaspalautteisiin että muihin mahdollisiin asioihin nojaten keskeiset
varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämiskohteet, ja määritellään valitulle teemalle arviointimenetelmät
sekä kehittämisen rakenteet. Ohessa esimerkki leikin ja leikkiympäristöjen arvioinnista:
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Varhaiskasvatuslaki (540/2018): Varhaiskasvatuksen tavoitteena on 3) toteuttaa
lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa moni-puolista
pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; myös tavoitteet
1, 2, 4, 8

Vasuperusteet (2018): 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.

Varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit (2018): Muun muassa prosessiindikaattori 9. Henkilöstö ja lapset toteuttavat yhdessä leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka tarjoaa lapsille
myönteisiä oppimiskokemuksia. Toiminta edistää oppimisen alueiden sekä laaja-alaisen
osaamisen mukaisten tavoitteiden toteutumista

Hämeenlinnan kuntavasu (2019, 60-62) mm. ”Vapaan leikin käsite pitäisi heittää
alimpaan roskakoppaan, koska se luo mielikuvan, että toiminta on vähemmän
merkityksellistä, villiä ja vapaata ja aikuinen on passiivinen, korkeintaan puuttuu
riitoihin. Leikki on lapsen arjen tärkeintä toimintaa, ja se vaatii kasvattajan 100 %
huomion ja arvostuksen.”
”Meidän tulee käydä paljon puhdistavaa arvokeskustelua leikistä, leikin merkityksestä ja
siitä, kuinka me itse rajaamme ja estämme leikkiä. Leikin arvostaminen, ajan ja tilan
antaminen ja kasvattajan läsnäolo leikeissä vaati konkreettisia valintoja ja tekoja – ei
vain kauniita puheita.”
Minulla on lupa innostua, Arvostan jokaista kohtaamista (HML kaupunkistrategia 2019)

Kehittävä palaute: Keskeinen nosto v. 2017-2018 tulosanalyysissä: tuetun leikin
määrä on kovin vähäinen, ja sen määrä on vähentynyt vuodesta 2017 (n. 5,5 % lapsen
päivästä) vuoteen 2018 tultaessa (n. 3 % lapsen päivästä)

Kasvattajatiimin toiminnan ja oppimisympäristön arviointi: Arvioinnin yhtenä
välineenä 1) pedagoginen dokumentointi leikistä, kasvattajan roolista leikissä ja
leikkiympäristöistä ja 2) tikkatauluarviointi leikkiympäristöistä ja kasvattajan
toiminnasta leikin rikastamisessa

Huoltajien osallisuus: Asiakaskyselyssä kysymykset siitä, 1) huomioidaanko ja
mahdollistetaanko toiminnassa lasten mielenkiinnon kohteiden näkyminen ja 2)
löytyykö ryhmän oppimisympäristöstä lasta kiinnostavia leikkiympäristöjä, välineitä ja
leluja

Lasten osallisuus: Lasten mielipiteiden selvittäminen leikkiympäristöistä ja leikkiin
liittyvistä toimintakulttuurisista kysymyksistä (sallisvuus, tila, aika, paikka, kasvattajan
rooli, leikkikaverit, osallisuus), mm. mitä pidät päiväkodista -peli, haastattelut, arjen
keskustelujen tallentaminen ja dokumentointi. Pedagogisen dokumentoinnin merkitys.

Mitä arvioidaan, sitä (dokumentoidaan ja) kehitetään. Arvioinnista syntyy kehittämissuunnitelman
laatiminen, toimenpiteet ja toteutus  uusi arviointi.
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Tiimityö ja pedagoginen vastuu
Tiimissä toimitaan moniammatillisessa yhteistyössä, jossa jokaisella on tärkeä roolinsa lapsen
kokonaisvaltaisen hyvän päivän rakentumisessa. Varhaiskasvatuksen opettajalla on tiimissään pedagoginen
vastuu ja tiimin johdollinen rooli.
Opettaja vastaa lasten vasujen laadinnan, toteutuksen ja seurannan kokonaisuudesta:
 Lasten vasuihin valmistaudutaan tiimissä hyvin opettajan johdolla
 Vasukeskustelun ytimet avataan tiimissä keskustelun jälkeen
 Sovitut toimenpiteet muodostavat tiimin konkreettiset toimintatavat.
Lapsen vasukeskustelu ja sen kirjaaminen on yksi osa lapsen henkilökohtaista, kehkeytyvää varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perhepäivähoidossa lasten vasut tekee perhepäivähoitaja, joka saa työhön
tarvittaessa tukea päiväkodin johtajalta.
”Opettaja huolehtii, että tiimissä työskennellään
valtakunnallisen, kunnallisen että lasten vasujen
suuntaisesti. Kaiken tulee olla pedagogisesti
perusteltua ja lapsen etu edellä pohdittua. Opettaja
huolehtii, että tiimipalavereissa käydään jatkuvasti
pedagogista keskustelua: arvioidaan havaintoja,
oppimisympäristöä, vuorovaikutusta ja kasvattajien
toimintaa. Keskustelun herättelyä, kyseenalaistamista,
kehittämistä ja uusien toimintatapojen tuomista
arkeen. Pedagoginen vastuu on kykyä tarkastella
omaa sekä ryhmän työskentelyä kriittisesti, pohtien
vaihtoehtoja,
kykyä
kannustaa
työyhteisön
arvokeskustelua, seurata yhteiskunnallisia muutoksia
kasvatus- ja opetusalalla sekä kehittää osaamistaan
suhteessa perustehtävään ja tiimin johtamiseen.”
”Pedagoginen vastuu on sitä, että kaikki tietävät työn
tavoitteen, toimivat samojen pelisääntöjen mukaisesti,
kohtelevat lapsia kunnioittavasti, huomioivat ja
oppivat huomioimaan lasten aloitteet oppimisen
ytimessä. Se on vastuuta koko päivän pedagogiikasta
ja lapsia arvostavasta vuorovaikutuksesta.”

”Jos suunnittelun tasoa osataan muuttaa
vasuperusteiden edellytyksen mukaisesti,
niin suunnittelu muuttui yhteiseksi
kasvatustietoisuuden
kehittämisen
keskusteluksi. Vastuupedagogi ottaisi
todella vastuun arjen pedagogiikasta ja
pitäisi huolen, että kaikki yhteisön jäsenet
ymmärtävät
kasvatustavoitteiden
lähtökohdaksi arjen työlle ja myöskin
pitäisi huolen, että kukaan ei puhu
rumasti yhdellekään lapselle, kukaan ei
puhu lasten vanhemmista lasten päiden
yli, ei huuda jne. Oppimisympäristö on
koko yhteisön yhteisen kehittämisen
haasteena. Meidän pitäisi päästä irti
tuokio-suunnittelusta, koska yhteisöllisissä kasvatuskäytänteissä toimintatuokioita on oikeastaan koko ajan joka
nurkassa ilman tarkkaa aikataulutusta!
Dokumentaatio on sitten sitä varten, että
olennainen koostetaan yhteen ja
arvioidaan suhteessa vasuun.”
Kouluttaja Elina Helimäki
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Pedagoginen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen (S-A-K)
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen toteutuu tiimitasolla yhdessä
moniammatillisesti. Koska pedagogiikka ilmenee kaikissa päivän tilanteissa, myös pedagogiikan suunnittelun
ja arvioinnin tulee kohdistua koko päivään. Varhaiskasvatuksen opettaja valmistelee pedagogisen vastuunsa
myötä tiimin yhteiset kokoontumiset, mutta itse varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja
kehittämiseen osallistuu koko tiimi. Näiden keskustelujen kautta rakentuu tiimin kehkeytyvä pedagoginen
toiminta- ja kehittämissuunnitelma. Tiimin pedagoginen prosessi pitää sisällään:
















Oppimisympäristöjen suunnittelua – oppimisympäristöjen kehittämistä
Perheille tiedottamisen ja dokumentoinnin suunnittelua
Havaintojen dokumentointia: niiden pohjalta suunnitellaan, muutetaan toimintaa siten, että
toiminta lähtee lasten mielenkiinnon kohteista
Sisällöllisen viikkosuunnittelun sijaan laajempaa toiminnan dokumentointia: toiminnan jälkikäteen
dokumentointi ja arviointi suhteessa vasuun, arvioidaan prosesseja ja pohditaan, mitä suuntia
tulevalle toiminnalle nousee
Työn arviointia ja kehittämistä
Arvokeskustelua, yhteisen, vasun mukaisen
”Mitä on suunnittelu ja miten
toimintakulttuurin luomista
suunnitellaan?
Onko
toiminta
Lasten vasuihin valmistautumista ja niiden yhteistä
suunniteltua, vai tavoitteellista?
purkamista  kuinka lasten vasujen asiat näkyvät
Tarkkaan etukäteen suunniteltu ja
kasvattajan toiminnassa ja siirtyvät arkeen
aikataulutettu
toiminta
ei
Vuorovaikutuksen suunnittelua
välttämättä
tue
kenenkään
Lapsihavainnot – mitä on noussut lapsista
oppimista, jos me ei huomioida lapsen
kuluneen viikon aikana ja miten ne suuntaavat
osallisuutta,
herkkyyskausia
ja
toimintaa ja oppimisympäristöjen muokkaamista
mielenkiinnon kohteita. Emmehän
Rehellistä tiimin toiminnan ja oman toiminnan
täytä
lapsen
päiviä
arviointia: jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu
merkityksettömällä
tekemisellä,
puuttua toisen epäammatilliseen käyttäytymiseen
johon on pakko osallistua?”
tai siihen, jos joku ei pidä kiinni yhteisistä
sopimuksista: ”Mun tehtävä on seisoa lapsen
Kasvattajan kommentti
takana, ei työkaverin loukkaantumisen takana.
”Suunnittelemme tarkkaan etukäteen
Työpaikalle ei kuulu huono käytös. Jos sä et puutu,
aikataulutettua
ja
sisällöiltään
että toinen huutaa lapsille, sä hyväksyt sen. Kyse on
määriteltyä toimintaa, jotta voimme
yhteisestä lapsen parhaasta. Pidämme kiinni
todeta jälkikäteen, ettei se toteutunut
sopimuksista, ja ellei niistä pidetä kiinni, niihin tulee
niin – ja se on avain pohtia, mitä
tarttua.”
tapahtui ja miten pääsisimme
Osallisuuden suunnittelua: kuinka voimme entistä
lähemmäs lapsiläheistä toimintaa ja
paremmin ottaa lapset (ja huoltajat) mukaan arjen
sen toteuttamista.”
rakentumiseen, suunnitteluun ja oppimisympäristöjen muokkaamiseen

Aimo-koulun rehtori Pekka Lehtimäki
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Varhaiskasvatuksen opettajalle tiimin pedagogiikasta vastaavana ammattilaisena on varattu KVTES:n mukaan
vähintään 13 % työajasta S-A-K eli suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
”S-A-K-aika on toimintaa, joka edistää toiminnan pedagogista arviointia, kehittämistä, havainnointia,
dokumentointia. Se pitää sisällään palavereiden valmistelut, tiimin pedagogisen toiminnan suunnittelun ja
arvioinnin, havainnoinnin ja dokumentoinnin analysoinnin ja vaikutukset kasvatustoimintaan.
Varhaiskasvatuksen opettajan tulee säännöllisesti kerrata perusteet ja asiakirjat, joihin työ pohjautuu. S-A-Kaika tulee suunnata arviointiin ja kehittämiseen - arvioidaan leikin, oppimisen alueiden, laaja-alaisen osaamisen
mahdollisuuksia, toteutumista ja toteutumisen esteitä. Arvioinnin kautta suunnataan kasvattajien toimintaa.”

Pedagoginen
keskustelu ja arviointi

Dokumentointi ja muut
kirjalliset tehtävät

Huoltajien kanssa
tehtävä yhteistyö

•Tiimipalavereiden
huolellinen suunnittelu
•Havainnot ja
dokumentit,
toiminnan
peilaaminen vasuihin
•Toiminnan
kehittäminen ja
arviointi:
konkreettiset
toimenpiteet
kasvattajien
toiminnassa,
oppimisympäristössä
•Pedagoginen
dokumentointi, tiimin
toiminnan arviointi ja
kehittäminen
•Pedagogiset tiimit ja
opttajien yhteinen
pedagoginen
keskustelu
•Kehittämistyöryhmät

•Lapsen tukeen liittyvät
suunnitelmat ja
asiakirjat
•Erilaiset
lapsikuvaukset
yhteistyötahoille
•Sähköposteihin
vastaaminen
•Varhaiskasvatuksen
arjen käytäntöihin
liittyvät muut tehtävät

•Vasuihin
valmistautuminen,
ydinasioiden
koostaminen
tiimipalavereihin
•Viestintä ja
toiminnasta
tiedottaminen
•Vanhempainillat
•Tiedonsiirrosta
vastaaminen lapsen
siirtyessä
ryhmästä/yksiköstä
toiseen

S-A-K-aikaan eivät kuulu:




lasten vasukeskustelut huoltajien kanssa
tiimipalaverit
moniammatilliset palaverit
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Työn perustaan
tutustuminen
•Työtä ohjaavien
asiakirjojen aktiivinen
käsittely (vasu, esiops,
kunnan täydentävät
suunnitelmat,
varhaiskasvatuslaki)
•Ammattikirjallisuuteen
ja alan tutkimuksiin
perehtyminen ja esille
nostaminen
nostaminen tiimissä
•Oman ammattitaidon
ylläpitämistä,
laajentamista ja oman
työn reflektointia

Lapsuus Hämeenlinnassa
Hellyyttä, huolenpitoa, hauskuutta
Äänen kuulemista
Minä ja me – yhdessä
Elämyksellistä oppimista
Elämäniloa ja elämän ihmettelyä
Nautitaan arjesta napero edellä
Loputtomasti leikkiä ja liikkumista
Identiteetin ja itsetunnon tukemista
Nähdyksi tulemista
Naurua
Ainutkertaista, arvokasta arkea

Suvaitsevaisuutta ja syliä
Aitoutta ja arvostamista
Tutkimista ja taiteilua
Anna mun yrittää itse
Kuulemista
Iloa ja riemua
Elämyksellisyyttä
Läsnäoloa, lämpöä ja läheisyyttä
Innostusta ja ilmaisuvoimaa
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Varhaiskasvatus…
…iloinen ja elämänmakuinen kulttuurikeskus, jossa uppoudutaan ja
tempaudutaan mukaan monenlaiseen tekemiseen, kokemiseen ja
tutkimiseen. Siellä lapsen ääni näkyy ja kuuluu ja siellä lapsuuden
itseisarvoa ja lapsena olemisen riemua vaalitaan. Se on lapsen elämän
yksi kivijalka.
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