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1 JOHDANTO 

Teimme toiminnallisen opinnäytetyön yksityisen päivähoidon perustamisen tueksi yhteis-

työssä lahtelaisen Painovoima ry:n kanssa. Painovoima ry. on luovien alojen yhteisö, joka 

tahtoo perustaa Lahteen yksityisen päiväkodin. Päiväkodissa on tarkoitus perushoidon li-

säksi hyödyntää toiminnassa taidelähtöisiä luovia menetelmiä sekä ilmiöpohjaista oppi-

mista. 

Alussa kuvaamme työskentelymme prosessia, työn taustaa sekä teoreettista viitekehystä. 

Teoreettinen viitekehys tarkastelee suomalaista varhaiskasvatusta ja päivähoitokulttuuria, 

sekä Painovoima-päiväkodin sisällöllisiä painotuksia. Varhaiskasvatus osoittautui ajankoh-

taiseksi aiheeksi, sillä lainsäädäntö (Varhaiskasvatuslaki 540/2018), valtakunnalliset mää-

räykset (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018) sekä arviointia ja kehittämistä kos-

keva ohjeistus (Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset 2018) ovat 

päivittyneet hiljattain. 

Päivähoidon keskiössä on lapsen etu. Lapsella on oikeus saada hyvää hoitoa sekä suun-

nitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. (Heinonen, Iivonen, Korhonen, Lahti-

nen, Muuronen, Semi & Siimes 2018, 20–21.) Päivähoidon yksi keskeinen tavoite on edis-

tää lasten laaja-alaista osaamista, joka tarkoittaa lasten kykyä yhdistellä erilaisia tietoja ja 

taitoja sekä toimia erilaisissa olosuhteissa tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alainen 

osaaminen kehittyy läpi elämän. Tämä on huomioitu Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) 

tavoitteissa, ja osaamisen vahvistaminen tulee huomioida myös varhaiskasvatuksen pe-

dagogisessa suunnittelussa. (Helenius & Lummelahti 2018, 24–25.) 

Hyvän varhaiskasvatuksen voidaan todeta toteutuvan avoimuutena ja luottamuksena var-

haiskasvatuksen henkilöstön, lasten ja lasten vanhempien välisessä yhteistyössä. Var-

haiskasvatuksen yksi tärkeä tehtävä onkin tukea perheitä heidän kasvatustyössään. (Hei-

nonen ym. 2016, 10, 212–213.) Laadukas varhaiskasvatus on myös riippuvainen työhy-

vinvoinnista ja toimivista rakenteista. Yhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat omalta osaltaan 

toimintakulttuurin rakentumiseen välittäen arvoja, asenteita ja toimintamalleja. Laaduk-

kaan johtamisen perusajatuksena on luoda edellytykset työyhteisön hyvinvoinnille, amma-

tilliselle kehittymiselle sekä pedagogiselle toiminnalle. (Opetushallitus 2018a, 28.) 

Opinnäytetyön raportti selvittää lapsen oikeuksia ja varhaiskasvatusta keskeisenä suoma-

laisperheitä koskettavana instituutiona. Opinnäytetyön tavoitteena on toimia apuna yksityi-

sen päivähoitoyksikön perustamisessa. Tarkoitus on vastata kaupungin lastenhoidon tar-

peeseen tarjoamalla yksityistä varhaiskasvatusta. Opinnäytetyön tuotos on yksikön oma 

varhaiskasvatussuunnitelma.  
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2 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

2.1 Työn taustat ja viitekehys 

Saimme kesällä 2018 lahtelaisen yhdistyksen kanssa idean yksityisen päiväkodin perusta-

misesta Lahteen. Tästä kehkeytyi myös aihe opinnäytetyölle. Opinnäytetyömme on toi-

minnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on toimia apuna yksityisen päiväkodin perus-

tamisessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata kaupungin lastenhoidon tarpeeseen. 

Lahtelainen luovien alojen toimija, Painovoima ry., on aikeissa perustaa päiväkodin, jonka 

toiminta-ajatus pohjautuu luoviin menetelmiin ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Päiväkodin 

kantavana ajatuksena on myös omahoitaja-käytäntö, joka huomioi lapsia yksilöllisemmin 

(Kanninen & Sigfrids 2012, 18). Varhaiskasvatuslaki ja päivähoidon arviointia ja kehittä-

mistä koskevat säädökset ovat päivittyneet vuoden 2018 aikana. (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018). Uusi lainsäädäntö haastaa kasvattajia miettimään ja kehittämään varhaiskas-

vatuspalveluja uudella tavalla vastamaan tämän päivän perheiden tarpeisiin ja yhteiskun-

tamme rakennemuutoksiin (Talentia 2017).  

Toiminnallinen opinnäytetyömme on varhaiskasvatuksen toimintaa selventävä raportti, 

jossa yhdistyvät varhaiskasvatuksen käytännöt ja tutkimustieto. Toiminnallinen osuus on 

yhdessä kehittämistiimimme kanssa valmisteltu yksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma, 

jonka on tarkoitus toimia apuna yksityisen päiväkodin perustamisessa. Opinnäytetyön teo-

riapohja käsittelee suomalaista varhaiskasvatusta sekä lasten oikeuksia. Valitsimme kir-

joja ajankohtaisuuden, aiheen ja sisällön perusteella ja hyödynsimme aiemmin opinnoissa 

vastaan tullutta kirjallisuutta. Tutustumme varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön, 

vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sosiaalipedagogiikkaan varhaiskasvatuk-

sen näkökulmasta. Puhumme työssämme varhaiskasvatuksesta myös päivähoitona. Käy-

tämme varhaiskasvattajista käsitteitä opettaja, kasvattaja, hoitaja, aikuinen, omahoitaja ja 

päivähoidon henkilökunta. Lasten huoltajista puhumme myös vanhempina. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 9, 17, 42–43.) 

Neljännessä luvussa kerromme oman yksikkömme toiminta-ajatuksen ja selitämme il-

miöpohjaisen oppimisen sekä luovien menetelmien hyötyjä päivähoidon arjessa. Opinnäy-

tetyön raportin rinnalla valmistui yksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma (Liite1), joka 

välittää Painovoima-päiväkodin arvoja ja toimintakulttuuria sekä tiedottaa sisäisistä paino-

tuksista. Se on suunniteltu lähetettäväksi aluehallintovirastoon toimintaluvan hakemiseksi, 

ja se ohjaa toiminnan järjestämistä ja internetsivujen tekemistä. Lisäksi olemme perehty-

neet työyhteisön hyvinvointitekijöihin ja pedagogiseen johtamiseen. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 42–43, 51–52, 129.) Tutkimustieto osoittaa, että laadukas ja tuloksellinen varhais-
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kasvatus lähtee hyvästä johtamisesta (Heinonen ym. 2016, 73–74). Omahoitajuus on hyö-

dyllinen käytäntö arjessa, josta hyötyy koko yhteisö, kun aikuiset tietävät vastuualueensa 

ja ovat tietoisia omien hoitolastensa tavoista ja tarpeista (Kanninen & Sigfrids 2012, 105–

111).  

Lopussa visioimme tulevaa toimintaa ja olemassa olevia mahdollisuuksia opinnäytetyön 

valmistuessa. Varhaiskasvatuksen liiketoimintaa ohjaaviin lakeihin ja asetuksiin paneu-

dumme ainoastaan listauksena liitteissä (Liite 3). Rajasimme liiketoiminnan suunnittelemi-

sen opinnäytetyön ulkopuolelle, koska liiketaloudellinen suunnittelu ei varsinaisesti kuulu 

sosionomin kompetensseihin (Lahden ammattikorkeakoulu 2019).  

2.2 Toimeksiantaja 

Painovoiman sateenkaaren alta löytyy paljon luovan alan osaajia, joita 

voidaan hyödyntää päiväkodin ohjelmaa ja sisältöjä suunniteltaessa (Lit-

manen & Virta 2018). 

Painovoima ry on lahtelainen luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka perustettiin aluksi tai-

degrafiikan kehitykseen ja edistämiseen vuonna 2002. Toiminta on aktivoitunut uudelleen 

kesällä 2017 Lahden Taidegraafikoiden ja Osuuskunta Törmäämön kanssa yhteisen Vä-

ristämö-hankkeen merkeissä. Hankkeen avulla tilat Sammonkadulla ovat saaneet ateljee- 

ja luovan työskentelyn tiloja sekä yrityksiä ja yksityisiä toimijoita samaan luovaan toimija-

verkostoon. (Litmanen & Virta 2018.)  

Taideinstituutin entisissä tiloissa Sammonkadulla toimii nykyisin tekijöiden yhteisö, joka 

kehittää paikallista kulttuuritoimintaa, järjestää tapahtumia ja toimii yhteistyössä mm. kau-

pungin ja alueen oppilaitosten kanssa. Tulevaisuudessa on tarkoitus panostaa kansainvä-

liseen kulttuurimatkailuun ja työpajatoimintaan sekä kehittää ja toteuttaa kurssi- ja koulu-

tustoimintaa erilaisten taide- ja kulttuurilähtöisten hankkeiden kautta. (Painovoima ry 

2017.)  

Yhteisössä toimii muun muassa taidegraafikoita, graafisia suunnittelijoita, taiteilijoita, valo-

kuvaajia, paperialan käsityöläisiä, metallialan taitajia, ajattelijoita, tuottajia sekä terapeut-

teja. Painovoiman tilat sopivat hyvin yhteistyötapaamisiin, ideointeihin työpajatoimintaan 

sekä hankkeiden toteuttamiseen. Painovoima järjestää kursseja, koulutuksia ja tapahtu-

mia. Inspiroiva ympäristö sekä tilat järjestyvät luonnollisesti Painovoiman puolelta. (Litma-

nen & Virta 2018.)  

Painovoima tekee monialaista yhteistyötä aktiivisesti paikallisten koulutusorganisaatioiden 

kanssa tukemalla kulttuurista kasvatusta. Taide- ja kulttuurityöpajoja järjestetään ympäri 

maakuntaa, ja uusia projekteja käynnistyy alati verkostoissa ja yhteistyössä eri toimijoiden 
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kanssa. (Toimintakertomus 2017.) Viimeisin innovaatio on ajatus luovan toiminnan päivä-

kodista. Ajatus on syntynyt kahvipöydässä. Päiväkodin ideointi on osa EAKR-rahoitteista 

Impact Lahti -hanketta. (Litmanen & Virta 2018.)  

Idea Painovoima-päiväkodin perustamiselle on lähtenyt ulkomaalaisten asiakkaiden mie-

lenkiinnosta suomalaista varhaiskasvatusta kohtaan. Lahden kaupungilla ei ole tarjota 

tällä hetkellä paikkaa, jossa voi tutustua suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Painovoima 

haluaa tarjota mahdollisuutta tähän. Painovoima tuo sisällön arkeen, ja varhaiskasvatuk-

sen henkilökunta tuo raamit muulle varhaiskasvatustoiminnalle. Tarkoitus on rekrytoida 

osaava henkilöstö ja perustaa päiväkoti, jonka toiminnassa korostuvat ilmiöpohjainen op-

piminen ja luovat menetelmät. (Litmanen & Virta 2018.) 

Projektiorganisaatioomme kuuluvat Pekka Litmanen, projektipäällikkö; Sanna Virta, han-

kekoordinaattori; Taina de Carvalho, taideterapeutti sekä opiskelijavahvistukset, Rita Kos-

tiainen ja Kaisa Karjalainen. De Carvalho työskentelee painovoimalla toiminnanohjaajana 

ja toteuttaa taidepainotteisia projekteja ympäri Lahtea. Hän on tärkeä osa päiväkodin toi-

minnan suunnittelua. Taideterapeutti osaa taidelähtöisten menetelmien hyödyt ja käytän-

nön näkemys houkuttaa oman päiväkodin perustamiseen. Litmasen ja Virran toimenkuva 

projektissa on liiketaloudellinen suunnittelu, yhteistyöverkostojen rakentaminen ja sopivien 

toimitilojen etsiminen. 

2.3 Työn eteneminen 

Opinnäytetyön prosessi lähti käyntiin tulevan päiväkodin toiminnan visioimisella. Paino-

voima ehdotti opiskelijayhteistyötä varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Opiskelijan 

tuore tietoperusta toisi ajankohtaista näkökulmaa suunnitteluun. Tästä syntyi myös ajatus 

työelämälähtöiselle opinnäytetyölle (Vilkka & Airaksinen 2003, 17, 23). Aloimme valmiste-

lemaan yksikön omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa lokakuussa 2018. Opinnäytetyön ar-

vioitu valmistumisaika oli vuoden 2018 loppuun mennessä.  

Kun Painovoima-päiväkodin toiminta-ajatus alkoi muotoutua, oli aika lähteä selvittämään 

varhaiskasvatusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja suomalaisen päivähoidon perusteita. Tässä 

vaiheessa opinnäytetyön prosessiin tuli mukaan toinen opiskelija. Yhteistyöllä tavoiteltiin 

rikkaampaa asiasisältöä ja dialogista vuoropuhelua, joka mahdollistaisi ammatillisen kas-

vun ja osaamisen päivittämisen. Aloitimme työskentelymme ottamalla selvää, mitä var-

haiskasvatus on sekä miten ja miksi sitä toteutetaan. Teimme myös alustavan suunnitel-

man työn etenemiselle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27.) Työskentelyämme ohjasi vahvasti 

näkökulma, jonka mukaan varhaiskasvattajan on tunnettava varhaiskasvatuksen keskei-

set tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt (Opetushallitus 2018a,19–20). 
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Olemme käyttäneet lähteinämme pääasiassa alan tietokirjallisuutta, josta löytyi yllätykselli-

sesti paljon viimeaikaisia julkaisuja ja näkökulmia varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. 

Päälähteenämme on Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet (2018), jotka antavat valtakunnalliset raamit kaikelle varhaiskasvatuksen suunnit-

telulle ja toteuttamiselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistui työskentelyn 

viime metreillä, joten vaihdoimme Opetushallituksen lähteet ajantasaisiksi. Kirjallisuudesta 

löytyi myös paljon keskustelevuutta ja yhteneviä näkemyksiä, mikä helpotti opinnäytetyön 

rakentumista. Tärkeänä viestinä esiin nousivat lasten oikeudet ja lapsen mielipiteen kuule-

minen, sekä lasten osallisuus. Kirjallisuus tarjosi paljon vinkkejä ja tutkimustietoa kasva-

tustyön tueksi. Keskitymme työssämme myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyö-

hön, varhaiskasvatuksen laatuun ja sen arviointiin sekä sosiaalipedagogiseen näkökul-

maan. Löysimme paljon varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevaa ajankohtaista tietoa 

myös sähköisistä julkaisuista. Haimme tietoa hakusanoilla varhaiskasvatus, päivähoito, 

yksityinen varhaiskasvatus, päivähoidon tuottaminen, lasten oikeudet, sosiaalipedago-

giikka, ilmiöpohjainen oppiminen, taidekasvatus ja luovat menetelmät. (Vilkka & Airaksi-

nen, 2003, 53, 72–73.) 

Kappaleessa lapsi toimijana kerromme lapsen asemasta päivähoidossa nykyaikaisen ajat-

telun mukaan. Selvittämämme tiedon valossa kasvatuskulttuuri on muuttumassa autori-

täärisestä kasvatustyylistä yhä enemmän lasta huomioivaan ja osallistavaan suuntaan. 

Kappaleessa yhteisön todetaan rakentuvan siinä vaikuttavista jäsenistä, joten lasten hy-

vinvoinnin, kehityksen ja oppimisen kannalta on oleellista, että päivähoidossa panostetaan 

yksilölliseen huomioimiseen ja lapsen kuulemiseen. Olennainen osa kokonaisuutta ovat 

myös toimintaympäristöt, joissa lapsi kasvaa ja kehittyy. Tarkastelemme työssämme oppi-

misympäristöjä eri näkökulmista.  

Kehittämistiimimme tapasi kahden viikon välein ja kävimme keskusteluja siitä, millaiset ar-

vot ja ihmiskäsitys ohjaavat Painovoima-päiväkodin toimintakulttuuria. Taideterapeutti 

Taina de Carvalholla on alusta asti ollut ajatus toiminnasta, joka korostaa leikkiä, luo-

vuutta ja taidelähtöisiä menetelmiä. Nämä sisällölliset painotukset ohjasivat tiedonhaku-

prosessia ja valikoimme kirjoista sellaisia, jotka toivat esiin samoja hyötyjä kuin de Car-

valho taidelähtöisissä menetelmissään. Opinnäytetyössä on hyödynnetty taideterapeutin 

ja kehittämistyöryhmän haastatteluja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53–54, 72–73.) 

Koska valmistumme sosionomin ammattiin, näimme tarpeelliseksi käydä läpi työssämme 

sosiaalipedagogiikan perusteita ja jäsentää sosiaalipedagogista näkökulmaa. Mietimme, 

kuinka voisimme tulevina lastentarhanopettajina hyödyntää sosiaalipedagogista osaa-
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mista varhaiskasvatuksessa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 24.) Emme korosta työssämme erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, sillä 

palveluiden tulee olla ensisijaisesti mahdollista järjestää kaikille hoitoa tarvitseville lapsille 

tasapuolisesti. Tuen tarve arvioidaan ja toteutetaan yksilöllisesti tarpeen mukaan, jos tar-

vetta sellaiseen havaitaan. (Opetushallitus 2018a, 54–55.) 
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3 PÄIVÄHOIDON IDEOLOGIAA 

3.1 Varhaiskasvatus 

Suomalainen laadukas ja arvostettu varhaiskasvatus on murroksessa yhteiskunnallisten 

muutosten ja lapsiperheiden tarpeiden muuttuessa. Varhaiskasvatuksessa painottuvat nyt 

moniammatillisuus, pedagoginen ja sosiaalinen osaaminen sekä lasten hoidollisten tarpei-

den lisääntyminen. (Talentia 2017.) Varhaiskasvatusta ohjaava varhaiskasvatuslaki 

(540/2018) uudistettiin ja se astui voimaan heinäkuussa 2018. Uusia ohjeita varhaiskasva-

tuksen kehittämistyön ja palvelun laadun arvioinnin tueksi on myös julkistettu hiljattain 

(Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2018). 

Jotta varhaiskasvatus toteutuisi samankaltaisena koko maassa, on Opetushallitus laatinut 

Varhaiskasvatuslain (540/2018, 21§, 22§) pohjalta ohjeet ja määräykset ohjaamaan var-

haiskasvatuksen järjestämisen keskeisiä sisältöjä, tavoitteita, vanhempien ja huoltajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä, sekä laadun kehittämistä. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden (2018) tulee toimia pohjana kaikelle varhaiskasvatustoiminnan suunnittelulle. Se 

on oikeudellisesti velvoittava määräys. Siinä määrätään myös monialaisesta yhteistyöstä, 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta sekä paikallisesta varhaiskasvatussuun-

nitelmasta. Painovoima-päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (Liite1) valmistellaan val-

takunnallisia ohjeita noudattaen, ja siinä huomioidaan palvelun tuottajan pedagogiset pai-

notukset. (Opetushallitus 2018a, 7–8.) Olemme huomioineet oman yksikkömme varhais-

kasvatussuunnitelmassa Lahden varhaiskasvatussuunnitelmaa ja ympäristön tarjoamia 

mahdollisuuksia toiminnan suunnittelussa (Heinonen ym. 2016, 80). 

Varhaiskasvatus on päiväkodissa tai muussa päivähoidossa toteutettavaa yhteiskunnal-

lista palvelua, joka tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää (Opetushallitus 2018a, 7). 

Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jossa korostuu pe-

dagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 2§). Varhaiskasvatus on osa suomalaista kou-

lutusjärjestelmää, jonka on tarkoitus yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa 

muodostaa lapsen kehityksen ja opetuksen kannalta johdonmukaisen kokonaisuuden ja 

perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatus on keskeinen lapsiperheitä koskeva 

palvelu, johon suurin osa suomalaisista lapsista osallistuu ennen oppivelvollisuuttaan.  

(Opetushallitus 2018a, 19.) 

Varhaiskasvatuksen kaiken toiminnan taustalla vaikuttaa lapsen etu ja lapsen oikeuksien 

sopimus. Varhaiskasvatuksen henkilöstön on oltava tietoinen lasten oikeuksista ja toimin-

nallaan edistettävä niiden toteutumista. Lasten oikeuksien sopimus on maailmanlaajuinen 
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ihmisoikeussopimus lapsen oikeuksien edistämiseksi, vain Yhdysvallat maailman valti-

oista on jättäytynyt sen ulkopuolelle. Sopimuksessa valtiot ovat sitoutuneet turvaamaan, 

edistämään ja kunnioittamaan sopimuksessa määriteltyjä lapsen oikeuksia huomioimalla 

oikeudet muun muassa lainsäädännössä ja muissa hallinnollisissa toimissa. Sopimuksen 

toteutumista valvoo YK:n lasten oikeuksien komitea. (Heinonen ym. 2016, 79, 142, 145, 

147–149; Lapsiasia 2018.)  

Kansainvälisesti varhaiskasvatus nähdäänkin tavoitteellisena, ryhmissä toteutettavana 

opetus- ja kasvatustoimintana, josta vastaa ammatillinen henkilöstö. Hoitopäivä sisältää 

runsaasti lapsille suunnattuja erilaisia aktiviteetteja, suunnitelmallista pedagogista toimin-

taa, leikkiä, hoitoa, ulkoilua, liikuntaa, lepoa, ruokailutilanteita ja paljon vuorovaikutusta. 

(Heinonen ym. 2016, 25.)  

Suomessa varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkodissa tapahtuva päiväkotitoi-

minta, perhepäivähoito, joka tapahtuu perhepäivähoidossa, sekä avoin varhaiskasvatus-

toiminta, jota järjestetään toimintaan soveltuvassa paikassa. Varhaiskasvatusta saavat 

pääsääntöisesti alle kouluikäiset lapset, ja erityisen olosuhteiden perusteella, myös tätä 

vanhemmat lapset. (Varhaiskasvatuslaki 240/2018, 1§.) Kaikessa varhaiskasvatuksessa 

toiminnan lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla lapsen etu (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 

4§). 

Päiväkodin henkilökunta koostuu varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen so-

sionomeista ja lastenhoitajista, joilla on riittävä ammattitaito lastenhoitajan tehtäviin (Var-

haiskasvatuslaki 540/2018, 26§, 27§, 28§). Opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat suunnit-

televat ja toteuttavat toimintaa yhdessä muun henkilöstön kanssa, jolloin kaikkien osaami-

nen saadaan käyttöön. Moniammatillisuus voidaan nähdä laadukkaan varhaiskasvatuksen 

voimavarana, kun vastuut, tehtävät ja roolit jakautuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Ko-

konaisvastuu toiminnan suunnittelusta, toteutumisesta, toiminnan arvioinnista ja kehittämi-

sestä on lastentarhanopettajalla. (Opetushallitus 2018a, 18.) 

3.1.1 Lapsi toimijana 

Lapsi kasvaa, kehittyy ja rakentaa ymmärrystään siinä kontekstissa, jossa hän elää. Laa-

dukas varhaiskasvatus edellyttääkin tietämystä siitä, miten ja miksi varhaiskasvatusta to-

teutetaan. Teoreettinen tieto ja kehitysnäkymät ovat oleellinen osa päivähoitoa, ja tieto 

varhaisen oppimisen ja kehityksen merkityksestä luo pohjaa varhaiskasvatuksen pedago-

giikalle. Yhteiskunnalliset rakenteet ja vallitseva käsitys lapsuudesta ja kasvatuksen luon-

teesta näyttäytyvät nykyisten instituutioiden, koulujen ja päiväkotien toimintakulttuureissa 
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ja tavassa määrittää lapsen ja aikuisen välistä valtasuhdetta. (Kronqvist 2016, 13; Turja 

2016, 43.) 

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsi kuvataan aktiivisena toimijana, joka elää 

vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä ja siinä vaikuttavien ihmisten kanssa. Lapsi on syn-

nynnäisesti utelias ja altis oppimaan uutta. Oppimista tapahtuu kaikkialla, ja on tärkeää, 

että uusilla opittavilla asioilla on yhteys uusiin kehittyviin valmiuksiin ja muuhun kokemus-

maailmaan. Oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena oivaltamisena, jossa yhdistetään tie-

toja, taitoja, tunnetaan tunteita, aistitaan, ajatellaan ja koetaan koko keholla. (Opetushalli-

tus 2018a, 21–22.) Päivähoidon tavoitteena on auttaa lasta rakentamaan myönteinen kä-

sitys itsestään oppijana suomalla onnistumisen kokemuksia ja iloa toiminnassa sekä tu-

kea oppimisvalmiuksien kehittymistä (Helenius & Lummelahti 2018, 81). 

Lapselle voi olla haastavaa oppia sopeutumaan suureen joukkoon ja uusiin ihmisiin. On 

opittava uusia tapoja ja uusia taitoja. Ryhmä rakentuu siinä vaikuttavista lapsista ja aikui-

sista. (Tähtelä 2018, 33.) Jokainen lapsi on erityinen, omanlaisensa persoona ja päivähoi-

don vastuullinen tehtävä on huomioida erilaiset yksilölliset piirteet ja tarpeet yksilöllisesti ja 

osana suurta ryhmää (Koivunen 2009, 19). Ryhmän koolla on merkitystä lapsen sosiaali-

seen oppimiseen. Oppimisen kannalta ryhmän koon tulee olla sopivan kokoinen ja sisäl-

tää eri-ikäisiä lapsia. (Kalland 2012, 61.) 

Kanninen ja Sigfrids (2012, 20–21) haluavat kiinnittää huomiota päivähoidossa lapsen pe-

rustarpeiden täyttämiseen. Lapset haluavat, että heidät huomataan ja nähdään, he kai-

paavat arvostusta. Perustarpeita ovat turvallisuus, selviytyminen, rakkaus, huolenpito, yh-

teenkuuluvuus, itsenäisyys ja autonomia. Lapsi tarvitsee turvaa päivähoidon aikana aikui-

selta. Turvallisuus ja selviytyminen ovat tärkeimpiä perustarpeita lapsen arjessa. Päivä-

hoidossa lapsi voi tuntea turvaa, kun hän voi luottaa siihen, että hänen fyysiset ja psyykki-

set tarpeensa huomioidaan ja tyydytetään. Muita perustarpeita ovat huolenpidon ja yh-

teenkuuluvuuden tunne ja rakastetuksi tuleminen. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyessä 

itsetunto vahvistuu ja tunnepääoma lisääntyy, kun lapsi kokee, että hänestä pidetään. 

Kasvattajan tehtävä on tarjota mahdollisuuksia erilaisiin valintoihin päivittäisissä toimissa. 

Itsensä toteuttaminen päivähoidon arjessa tukee lapsen itsenäisyyden ja autonomian ke-

hittymistä. 

Leikki 

Varhaiskasvatuksen professori Aili Helenius ja Varhaiserityiskasvatuksen dosentti Leena 

Lummelahti (2018, 81) keskustelevat toiminnan erilaisista muodoista ja niiden linkittymi-

sestä toisiinsa. Lapset työskentelevät leikkiessään, leikissä opitaan ja eri toiminnoissa eri 

osaamisen alueet harjaantuvat. Lapset ovat vertaisoppijoita ja oppimista tapahtuu leikin 
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lomassa (Koivula 2017, 265, 275). Leikki on vapaaehtoista toimintaa, johon ryhdytään lei-

kin itsensä vuoksi ilman sen kummempaa päämäärää (Heinonen ym. 2016, 156). Leikin 

avulla lapsi hahmottaa maailmaa ja käsittelee kokemuksiaan. Leikissä lapset jäljittelevät, 

luovat uutta ja voivat turvallisesti muuttaa näkemäänsä. Mielikuvituksen avulla lapset voi-

vat kokeilla erilaisia rooleja, luoda sosiaalisia suhteita ja käsitellä vaikeitakin asioita. Koke-

musten karttuessa myös leikki kehittyy. Leikki on yksi keskeinen oppimisen väline. Päivä-

hoidon henkilöstön tehtävänä on luoda edellytykset lasten leikille ja mahdollistaa jokaiselle 

lapselle osallisuus yhteisiin leikkeihin omien kykyjen ja valmiuksiensa mukaisesti. Henki-

löstön tulee tietoisesti rakentaa yhteisöllisyyttä ja myönteistä tunneilmastoa tunnustamalla 

leikin merkitys lapsen kehitykselle. Fyysinen ja psyykkinen läsnäolo viestii aikuisen läsnä-

oloa ja kiinnostusta lasten mielenkiinnonkohteista. Lapsia tarkkailemalla aikuinen saa tie-

toa lasten ajattelusta, tunteista ja kokemuksista, joita hän voi hyödyntää myös muun toi-

minnan suunnittelussa. (Opetushallitus 2018a, 38–39.) 

Lehtinen ja Koivula (2017 177, 179) pohtivat, voisiko leikki olla arjessa lapsia ja aikuisia 

yhdistävä tekijä. Leikkimisen on tarkoitus kuulua ja näkyä. Leikkimisen äänet tuovat iloa 

päiväkodin arkeen. Lapsen mielenkiinto uusia leikkejä kohtaan on korkea, ja lapsi haluaa-

kin oppia uusia taitoja kokeilemalla yksin ja yhdessä. Kasvattajan rooli on aktiivisesti kehit-

tää leikkiä ja mahdollisuuksien mukaan myös olla osallinen leikissä (Opetushallitus 2018a, 

39). 

Mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin on tärkeää lapsen henkiselle kehitykselle. Leikissä 

lapsi saa oivalluksia, kuvittelee, neuvottelee, kommunikoi ja harjoittelee sosiaalisia taito-

jaan, sekä ongelmanratkaisutaitoja. Kehittyvät leikkitaidot mahdollistavat luovan ja vapaan 

oppimisen. (Lautamo 2012 & Vehkalahti & Urho 2013, Koivunen & Lehtinen 2016, 165–

166 mukaan.) Leikki antaa meille paljon tietoa lapsen sisäisestä maailmasta ja on oiva ti-

laisuus lapsen havainnointiin. Todennäköisesti myös kehitykselliset haasteet ovat havait-

tavissa lapsen leikkitaidoissa. Leikkitoiminnan arviointi antaa välineitä pedagogiseen 

suunnitteluun. (Helenius & Lummelahti 2018, 57.) Vapaassa leikissä lapselle tarjoutuu 

mahdollisuus ideoida omaa toimintaansa ja tehdä valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä. 

Sosiaalisissa tilanteissa myös neuvottelemisen taidot harjaantuvat. (Sutton-Smith 1997, 

Helenius & Lummelahti 2018, 59 mukaan.) 

Leikki kehittää lasten laaja-alaista osaamista. Leikki ilmentää lasten sisäistä ajattelua, joka 

yhdistää kielen ja käsitteet toimintaan. Se on myös fyysistä: juoksua, liikkumista, toistoa, 

pelejä, ohjeiden kuuntelemista ja ymmärtämistä. Aikuisen tärkeä tehtävä on mahdollistaa 

lasten leikki, toteuttaa lasten ideoita ja antaa aikaa leikkiä leikkejä loppuun omalla taval-

laan, ilman turhia keskeytyksiä. Hyvällä suunnittelulla tehdään aikaa ja tilaa lasten leikille 
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ja asetetaan tavoitteita varhaiskasvatukselle ja oppimiselle. (Helenius & Lummelahti 2018, 

58, 60–63.) 

Laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet 

Laadukkaalla pedagogisella toiminnalla vahvistetaan lasten laaja-alaista osaamista. 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan ajattelua, vuorovaikutustaitoja, oppimista, kulttuu-

rista osaamista, itsenäistymistä, teknologista osaamista ja osallistumista sekä vaikutta-

mista ympäröivässä yhteisössä. Toisin sanoen laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tie-

don- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Kyky käyttää ja yhdistellä opittuja tie-

toja ja taitoja vahvistuvat toiminnassa ja ohjaavat lapsia toimimaan tilanteen edellyttämällä 

tavalla. (Opetushallitus 2018a, 23–24.) 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 3§) on asettanut varhaiskasvatuksen tavoitteeksi lasten 

kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltaisen tukemisen, sekä monipuolisten kokemusten 

mahdollistamisen oppimisen eri alueista. Oppimisen alueiden avulla on tarkoitus edistää 

laaja-alaista osaamista ja eheyttää pedagogisen toiminnan suunnittelua, sekä lasten ja ai-

kuisten keskinäistä vuorovaikutusta (Kuvio 1). Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat 

lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet, sekä kasvuympäristöön liittyvät merkitykselliset 

asiat. Oppimisen alueet on jaettu viiteen osa-alueeseen, esiopetussuunnitelman perustei-

den mukaisesti. (Opetushallitus 2014, 30–39.) 

 

Kuvio 1. Oppimisen alueilla edistetään laaja-alaista osaamista (mukailtu Opetushalli-

tus 2018) 
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Kielten rikas maailma 

Ajattelu ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa ja ovat edellytys myöhemmälle oppi-

miselle (Helenius & Lummelahti 2018, 25–26). Varhaiskasvatuksen tavoite on tukea lap-

sen kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. Kielelliset valmiudet tukevat myös vuo-

rovaikutukseen ja kulttuuriseen osaamiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. Kielellisten 

taitojen kehittyminen avaa lapselle mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen, kun 

hänen toimintaansa ja tarpeisiinsa vastataan sekä aktiiviseen toimijuuteen, ja kielellisen 

identiteetin rakentumiseen. Oppimisympäristössä tulee käyttää kieltä monipuolisesti, tu-

kea vuorovaikutustaitojen kehittymistä, puheen tuottamista ja asioiden selittämistä. Kuvilla 

ja viittomilla voidaan tukea kielellisen ymmärtämisen ja sanavaraston kehittymistä. Kirjalli-

suuden ja tarinoiden avulla tutustutaan erilaisiin teksteihin ja rohkaistaan lapsia myös 

omaan kerrontaan. Tarinoita voidaan elävöittää myös draaman keinoin. (Opetushallitus 

2018a, 40–41; Helenius & Lummelahti 2018, 84–85.) 

Päiväkodeissa vaikuttaa monia kulttuuritaustoja ja käytäntöjä. Kieli ilmentää tätä kulttuu-

rista olemassaoloa ja yhteisöön kuulumista, ja on keskeinen osa lapsen identiteettiä. Kieli-

taito ja asioiden ymmärtäminen vaikuttaa oleellisesti kaverisuhteiden rakentumiseen ja si-

ten kaikkeen toimintaan päiväkodissa. (Eerola-Pennanen 2013, Eerola-Pennasen 2017, 

229–230 mukaan.) Lahdessa keskustellaan huoltajien kanssa oman äidinkielen merkityk-

sestä lapsen oppimisen kannalta sekä lapsen oman kulttuuri-identiteetin vahvistamisesta. 

Lahden kaupungilla on erikseen nimetty monikulttuurisuusopettaja. (Lahden kaupunki 

2018d, 29.) Monikielisyys on rikkaus ja on tarkoituksenmukaista, että jokaisen lapsen oma 

kieli huomioidaan arjessa (Helenius & Lummelahti 2018, 84). 

Ilmaisun monet muodot 

Päivähoidon tehtävänä on antaa lapsille leikkimisympäristöjä, jotka ruokkivat lasten mieli-

kuvitusta ja antavat tilaa luovuudelle (Sääkslahti 2015, 100). Taiteellinen kokeminen ja il-

maiseminen tarjoavat lapselle mahdollisuuksia havainnoida ja hahmottaa maailmaa heille 

mieleisellä ja innostavalla tavalla. Musiikin, kuvien, sanallisen ja kehollisen ilmaisun luova 

yhdisteleminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteisen mi-

näkuvan rakentumista. (Opetushallitus 2018a, 42–43.) Ilmaisun keinoin lapsi voi tulkita, 

eläytyä, luoda mielikuvia ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Tarkoitus on antaa lapsille 

monipuolisesti kokemuksia musiikista, kulttuurista, kuvallisesta ilmaisusta ja taiteista, mo-

tivoiden ja kannustaen luovaan ajatteluun. Draaman avulla lapset saavat kokemuksia 

sekä spontaanista ilmaisusta, että yhteisesti suunnitelluista prosesseista, joiden toteutu-

mista voidaan arvioida ja kehittää. Sanallinen ja kehollinen toiminta tarkoittaa leikkiä ja toi-

mintaa, joissa harjoitellaan kehollista kokemista ja ilmaisua kuten esimerkiksi tarinoita, 
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esityksiä, tanssia, leikkejä, pantomiimia ja loruttelua. (Helenius & Lummelahti 2018, 91–

93).  

Lahden kaupunki (2018d) tarjoaa kulttuurisesti rikkaan kaupunkiympäristön. Lahti mahdol-

listaa esimerkiksi tutustumisen paikalliseen taiteeseen ja tapahtumiin. Historiallisuutta voi 

aistia ja havainnoista keskustella patsaiden ja arkkitehtuurin ympäröivässä miljöössä. Var-

haiskasvatuksen tehtävänä on tukea monipuolisesti lapsen kuvallisen, musiikillisen, sanal-

lisen ja kehollisen ilmaisun taitoja ja niiden kehittymistä. Lahdessa varhaiskasvatus tekee 

yhteistyötä useiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Minä ja meidän yhteisömme 

Yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä on ohjata lasta ymmärtämään lähiyhteisön moninai-

suutta ja antaa valmiuksia siinä toimimiseen. Tämä oppimisen alue tukee laaja-alaisen 

osaamisen kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta, ilmaisua, ajattelua ja oppimista. Eetti-

nen ajattelu kehittyy päivittäisissä tilanteissa. Sitä voidaan lähestyä myös erilaisilla tee-

moilla, joita voidaan pohtia yhdessä lasten kanssa. Tällaisia teemoja voivat olla ryhmän 

yhteiset säännöt ja niiden noudattaminen, oikean ja väärän erottaminen, ystävyys, ilo, oi-

keudenmukaisuus, pelko tai suru. Oman toiminnan merkitystä, ja sen vaikutuksia on myös 

tärkeää pohtia. Eettisiä kysymyksiä käsitellään ryhmässä niin, että kaikilla on mahdolli-

suus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi ajatuksineen ja huolineen, omana itse-

nään. (Helenius & Lummelahti 2018, 93–94.) Aikuisen tulee erottaa syrjivä toiminta ja kiu-

saaminen. Yhteisissä keskusteluissa voidaan miettiä erilaisia tapoja toimia, kun itseä tai 

toista kiusataan. Lasten kokemukset ja pohdinnat antavat lapsille välineitä vaihtoehtoi-

seen toimintaan ja oman paikan ottamiseen ryhmässä toisia lapsia kiusaamatta tai pois 

sulkematta. (Vuorisalo & Eerola-Pennanen 2017, 247.) 

Menneisyyttä voidaan tarkastella eläytymällä tilanteisiin ja tapahtumiin, toisaalta kysymyk-

set ja mielenkiinnon kohteet voivat nousta esiin lapsiryhmästä, joka tekee lähestymisestä 

vielä merkityksellisempää. Toisaalta voidaan suunnata katse tulevaisuuteen ja keskustella 

tulevaisuuden suunnitelmista, tai tehdä suunnitelmia esimerkiksi vuodenaikojen mukaan. 

Erilaisiin katsomuksiin ja uskontoihin tulee suhtautua neutraalisti, erilaisuutta kunnioittaen. 

Katsomuskasvatuksen tarkoitus on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä erilai-

sia katsomuksia kohtaan. Jokaisen perheen taustaa, arvoja ja katsomuksia tulee kunnioit-

taa. (Opetushallitus 2018a, 44–45.) Varhaiskasvatuksessa ohjataan lapsia myös turvalli-

seen median käyttöön. Yhdessä lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin ja harjoite-

taan mediakriittisyyttä. (Helenius & Lummelahti 2018, 95.) 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 



14 
 

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja kokeileminen ovat lapselle ominaisia tapoja tutkia 

ympäristöä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille mahdollisuuksia havainnoida, 

jäsentää ja ymmärtää erilaisia ympäristöjä. Toimintaa järjestetään ulkona ja sisällä, luon-

nonmukaisissa ja rakennetuissa oppimisympäristöissä. Monipuolisuus tukee lapsen syy-

seuraussuhteiden ymmärtämistä sekä ajattelun ja oppimisen kehittymistä. Lapsille tarjo-

taan mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittymiseen vaihtelevissa ympäristöissä 

ja innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan syntyneitä havaintoja. Matemaattista ajattelua 

tukee asioiden luokittelu, vertailu, ympäristön tarkkailu, asioiden järjestykseen asettami-

nen ja säännönmukaisuuksien pohtiminen. Erilaiset toimintaympäristöt, tilat, kappaleet, 

värit ja leikit ja leikkivälineet toimivat apuna matemaattisten taitojen vahvistumisessa. Oh-

jaajalla on suuri merkitys huomion kiinnittämisessä haluttuihin seikkoihin. (Opetushallitus 

2018a, 46–47; Helenius & Lummelahti 2018, 95–97.) Arjen matematiikkaa voi tietoisesti 

hyödyntää eri tilanteissa. Ilmiöitä on helppo tarkastella päivän kuluessa eri ajankohtina, 

kuten pukeminen, ruokailu, pelien pelaaminen tai kirjojen lukeminen. (Mattinen 2006, Mat-

tinen 2016, 230 mukaan.) 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ohjata lapsia toimi-

maan vastuullisesti. Siitä voidaan löytää kolme ulottuvuutta: oppia ympäristössä, oppia 

ympäristöstä ja toimia ympäristön puolesta. Suhdetta luontoon vahvistetaan tekemällä ret-

kiä ja leikkimällä luonnossa. Luonnossa liikkuminen mahdollistaa aistikokemukset ja ilmi-

öiden tarkastelun eri vuodenaikoina. Niiden herättämistä huomioista keskustellaan ja sa-

malla opitaan ympäristöön liittyviä käsitteitä. Tietoa voidaan myös etsiä ja vahvistaa näin 

lapsen omia valmiuksia etsiä tietoa erilaisista lähteistä. Varhaiskasvatuksessa lapsia ohja-

taan vastuulliseen toimijuuteen ja luonnon kunnioittamiseen. (Opetushallitus 2018a, 46–

47.)  

Oppiminen ympäristössä haastaa kasvattajan miettimään ympäristökasvatuksen mahdolli-

suuksia. Ulkoilua tulee järjestää myös muualla kuin päiväkodin pihalla. Vaihtelevat maas-

tot ja ympäristöt tukevat lasten monipuolista kehitystä ja virittävät lasten aistikokemuksia. 

Luonnonmukainen ympäristö voi herättää lasten luovuuden aivan uudelle tasolle. Oppimi-

nen ympäristöstä tapahtuu tutustumalla ympäröiviin ilmiöihin ja tukemalla lasten empaat-

tista suhtautumista ympäristöstä huolehtimiseen. Ympäristön puolesta toimiminen voidaan 

nähdä kehittyvän mallioppimisena. Aikuisen esimerkki ympäristöystävälliseen toimintaan, 

kuten roskien lajitteluun ja energian kulutukseen on merkittävä. Yhteiset käytännöt päivä-

hoidossa kestävän kehityksen edistämiseksi tukevat lasten mallioppimista käytäntöjen siir-

tymistä sukupolvelta toiselle. (Parikka-Nihti & Suomela 2017, 25–26.) 
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Teknologiakasvatuksen tavoite on herättää lasten mielenkiinto ympäröivään teknologiaan 

ja teknologisiin ratkaisuihin. Aikuinen ohjaa ja innostaa lapsia havainnoimaan ympäristöä 

ja sen ilmiöitä tutkivalla ja kokeilevalla asenteella. Lapsia rohkaistaan luoviin ratkaisuihin 

ja havainnoidaan yhdessä arjessa esiintyvää teknologiaa. Lapsille tulee tarjota mahdolli-

suuksia omien ideoiden toteuttamiseen ja tutustumalla laitteisiin. Heitä myös ohjataan lait-

teiden turvalliseen käyttöön. (Helenius & Lummelahti 2018, 96.) 

Kasvan, liikun ja kehityn 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) painotetaan säännöllisen liikunnan, va-

paan ja ohjatun, merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Fyysistä aktiivisuutta 

edistävät elämäntavat tukevat erityisesti itsestä huolehtimisen ja arjen taitoihin suuntaa-

vaa laaja-alaista osaamista. Päivähoidossa innostetaan lapsia liikkumaan monipuolisesti 

kaikkina vuodenaikoina säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Kasvattajan tulee omalla toimin-

nallaan edistää liikuntakasvatuksen tavoitteita ja mahdollistaa lasten omaehtoinen liikku-

minen (Opetushallitus 2018a, 47–48; Sääkslahti 2015, 169.) Lahden kaupungissa varhais-

kasvatus on mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmassa (Lahden kau-

punki. 2018d, 35). 

Liikuntatieteiden tohtori ja lasten liikuntakasvatuksen dosentti Arja Sääkslahti (2015, 47, 

169, 171–174) korostaa, että liikunta ja ulkoilu kuuluvat jokaiseen arkipäivään. Fyysisesti 

kuormittavaa liikuntaa sisällytetään jokaiseen päivään noin kaksi tuntia. Liikunta voi olla 

leikkiä, kävelyä tai juoksemista, jota tapahtuu myös lasten luontaisissa toiminnoissa. Liik-

kuminen metsässä, kiipeily, roikkuminen, tasapainoilu, portaat, puut, ja pihapiirin pusikot 

houkuttelevat lapsia leikkimään. Lasta kannustetaan kaikin tavoin omatoimisuuteen ja va-

paaehtoiseen liikuntaan antamalla mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin, leikkivälineisiin ja 

lapsille mieleisiin liikuntatehtäviin. Mitä monipuolisemmin lapsi pääsee liikkumaan, sitä tai-

tavammaksi hän kehittyy. Ohjaaja tukee lapsen taitojen kehittymistä kannustamalla ja jär-

jestämällä aikaa, sekä riittävän haastavaa toimintaa, joka tuottaa lapselle mielihyvää ja 

onnistumisen riemua. 

Sääkslahti (2015, 170–171, 175) muistuttaa myös liikuntatuokioiden suunnittelun ja yhtei-

sen sääntökulttuurin luomisen tärkeydestä. Aikuisten yhteiset toimintaperiaatteet helpotta-

vat lasten toimintaa ja lisäävät työyhteisön hyvinvointia, kun kaikki toimivat sovittujen 

sääntöjen mukaisesti. Liikunnan suunnitelmallista toteutusta helpottaa oman yksikön vuo-

sisuunnitelmat, joissa huomioidaan vuodenajat, erilaiset liikuntasisällöt, vaihtelevat ympä-

ristöt ja välineet toimintakauden aikana. Viikko- ja tuokiokohtaiset suunnitelmat sisältävät 

tarkemmat pedagogiset tavoitteet kullekin toimintatuokiolle. 
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Liikuntakasvatuksen lisäksi päivähoidon tehtävä on tutustuttaa lapset terveisiin elämänta-

poihin, hyvään ravintoon ja terveellisiin ruokatottumuksiin. Kiireetön ruokailu, hyvät ruokai-

lutavat, riittävä syöminen ja toisten huomioonottaminen ovat ruokailukasvatukseen liittyviä 

taitoja. Terveys ja hyvinvointi rakentuvat turvallisuudesta, terveellisyydestä, levosta ja hy-

vistä ihmissuhteista. Turvallisuutta pohditaan ja harjoitellaan päivittäin yhteisissä toimin-

noissa, kuten pukeminen, ulkoilu, ruokailu ja keskustellaan turvalliseen liikkumiseen liitty-

vistä säännöistä ja tavoista toimia. Tavoitteena on ohjata lasta toimimaan turvallisesti eri-

laisissa tilanteissa ja ympäristöissä sekä rohkaista ja antaa valmiuksia pyytää apua, jos 

tilanne sitä vaatii. (Opetushallitus 2018a, 48–49.) 

3.1.2 Toimintaympäristöt ja toiminnan suunnittelu 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 10§) määrätään, että varhaiskasvatusympäristön tulee 

olla kehittävä ja lapsen oppimista edistävä. Lapsen ikä sekä kehitystaso tulee ottaa huo-

mioon. Toimintaympäristön ja välineiden täytyy olla lapselle terveellisiä, turvallisia ja asi-

anmukaisia. Päivähoidon aikana lapsen turvallisuus tulee taata väkivallalta, kiusaamiselta 

ja kaikelta muulta häirinnältä. Rakennuksen toimitiloissa on huomioitava esteettömyys.   

Erityislastentarhanopettaja Koivunen (2009, 180–182) huomioi toimintaympäristön suun-

nittelussa tilojen esteettisyyttä. Visuaaliset ärsykkeet tulee minimoida ja paikat suunnitella 

tarkoin, sillä ne toimivat lapsille suurina ärsykkeinä. Jokaisessa päiväkodissa on esillä ka-

lenteri, josta opetellaan päivärytmiä ja muita arkeen liittyviä tärkeitä asioita. Päivähoitoym-

päristössä vallitsevaa melua voidaan rajoittaa jakamalla lapsia eri huoneisiin. Tiloja voi-

daan myös jakaa erilaisilla sermeillä, jotka eriyttävät lapsia. Ryhmä voidaan jakaa eri tiloi-

hin saman aikaisesti tekemään tehtäviä tai puolittaa, jolloin osa ryhmästä voi ulkoilla ja 

osa ryhmästä tekee sisätiloissa tehtäviä. Eriyttämistä voidaan hyödyntää myös vertaisryh-

mien perustamiseen. Toisaalta tilojen tarkoituksenmukaisuus voi myös rajoittaa toiminnan 

sisältöjä tai mahdollisuutta jakaa ryhmiä pienemmiksi (Heinonen ym. 2016, 123). 

Fyysinen toimintaympäristö tarkoittaa päivähoidon rakennusta sekä piha-aluetta, jossa 

päivähoitoa tapahtuu. Tilojen tulee täyttää tarvittavat vaatimukset, joten huoneiden koolla 

ja määrällä on väliä. (Koivunen 2009, 179.) Ympäristöt voivat olla hyvinkin erilaisia, ja jo-

kainen yksityiskohta tulee tarkastaa (Sääkslahti 2015, 171). Sisustamiseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota niin, että tila palvelee kaikkia lapsia tasavertaisesti. Melutasot eivät saa 

nousta liian korkeaksi, värimaailman tulee olla viihtyisä ja lämpötilan sopiva. Huoneiden 

valaistus on oltava riittävä sellaisissa tiloissa, joissa tehdään tarkkaavaisuutta vaativia teh-

täviä. (Koivunen 2009, 180.) Fyysinen toimintaympäristö tulee suunnitella niin, että se in-

nostaa leikkimään, liikkumaan ja työskentelemään (Helenius & Lummelahti 2018, 132–

133). 
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Päivähoidossa kaiken toiminnan tulee olla lapsen kehitystä ja oppimista edistävää ja työ-

tavat pitää pystyä perustelemaan pedagogisesti. Henkilöstön on hyvä tiedostaa, että hei-

dän toimintamallinsa ja vuorovaikutuksensa viestivät varhaiskasvatuksen arvoja ja asen-

teita ja välittyvät siten mallina lapsille. Toimintakulttuurilla on myös keskeinen merkitys ta-

voitteiden saavuttamiselle ja toiminnan toteutumiselle. Tavoitteita tukeva, kannustava il-

mapiiri luo hyvät ja suotuisat olosuhteet lasten kasvulle, kehitykselle, osallisuudelle, oppi-

miselle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. (Opetushallitus 2018a, 28; Helenius & Lumme-

lahti 2018, 16–17.) Hyvä toimintakulttuuri sallii lasten ja vanhempienkin osallisuuden toi-

minnassa, sen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa (Heinonen ym. 2016, 220). 

Koivusen (2009, 182–183) mukaan psyykkinen toimintaympäristö rakentuu sekä ilmapii-

ristä, että tunneilmastosta. Psyykkiseen toimintaympäristöön vaikuttavat oleellisesti kas-

vattajien omat asenteet ja tavat toimia. Hoitopaikka voi viestiä turvallisuutta, kun kasvat-

taja kiinnittää huomiota vuorovaikutustaitoihin, olemukseen, käyttäytymiseen, äänensä-

vyyn ja puhetapaan. Jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa ja kokea myönteistä suh-

tautumista, kunnioitusta ja arvostusta (Helenius & Lummelahti 2018, 134). Helenius ja 

Lummelahti (2018, 134–135) huomioivat myös emotionaalisen ja kognitiivisen oppimisym-

päristön. Emotionaalinen oppimisympäristö rakentuu avoimuudesta, hyväksytyksi tulemi-

sesta ja ymmärryksestä. Lapsilla on oikeus tuntea, esittää kysymyksiä ja tulla kuulluksi. 

Kognitiivisella oppimisympäristöllä voidaan tukea lasten oppimista, sekä tiedon hankinta- 

ja käsittelytaitoja. Tutkimalla, keksimällä ja jakamalla ajatuksia opitaan yhteisöllisyyttä, it-

seohjautuvuutta, ja opitaan ongelmanratkaisua sekä arviointia. 

Sosiaalinen toimintaympäristö tarkoittaa kaikkea vuorovaikutuksellista, jota päivän aikana 

tapahtuu. Vuorovaikutussuhteet kasvattajien ja lasten välillä, ryhmän dynamiikka ja ryh-

män kaikki toiminnot ovat sosiaalista toimintaympäristöä. Vanhempien kanssa käydyt kes-

kustelut lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ovat myös osa sosiaalista toimintaympäristöä. 

(Koivunen 2009, 183.) Sosiaalinen ympäristö rakentuu kaikista siinä vaikuttavista ihmi-

sistä ja muodostavat päivässä useita sosiaalisia prosesseja (Helenius & Lummelahti 

2018, 135). Päivähoidossa on hyvä panostaa pieniin ryhmiin ja selkeään päivärytmiin. 

Suurten ryhmäkokojen on todettu lisäävän lasten levottomuutta, stressiä ja aggressiivi-

suutta päivähoidossa. Kaoottisuuden toteutumiseen vaikuttavat myös hoitajien ammatti-

taito, päiväkodin arki ja lasten sekä henkilöstön välinen vuorovaikutus. Toisten toimintaan 

reagoiminen ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen vaativat sensitiivistä, kasvokkain ta-

pahtuvaa vuorovaikutusta, jota on helpompi toteuttaa pienissä, kuin suurissa lapsiryh-

missä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 217.)  
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Pedagogisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan oppimisympäristöä, jonka kasvattajat luo-

vat. Kasvattajan rooli sekä tapa lähestyä lasta, ja kasvattajan oma käsitys lapsen oppimi-

sesta on merkityksellistä. Pedagogiseen toimintaympäristöön vaikuttavat kaiken toiminnan 

suunnittelu ja toteutus, ja niitä määrittämät kasvatusajattelut. Lapset saavat turvallisuuden 

tunteen säännöllisyydestä. He tarvitsevat päivään struktuuria. Arjen struktuuri auttaa lap-

sia hahmottamaan arkea ja orientoitumaan tulevaan paremmin. Erityisesti erityislapsille 

struktuuri lisää turvallisuutta, ja he oppivat hahmottamaan tilanteita selkeämmin. Struktuu-

ria ei kuitenkaan pidä olla liikaa, koska silloin lapsen ongelmanratkaisutaidot voivat hei-

kentyä, oma toiminnanohjaus ja valintojen tekeminen tulevat myös haasteelliseksi. (Kallio 

& Pihlaja 2005, Koivusen 2009, 183–186 mukaan.) 

Raittila (2013, 74–75, 79, 83, 86, 88) puhuu varhaiskasvatustyön pedagogisesta organi-

soinnista. Päiväkodeissa ryhmitellään lapsia ja aikuisia monin eri tavoin. Leikkialuepeda-

gogiikka, pienryhmätoiminta ja parityöskentely kuvaavat yleisiä tapoja järjestää lapsiryh-

män pedagogista toimintaa. Leikkialuepedagogiikalla tarkoitetaan aikuisten rakentamia 

valmiita leikkipisteitä tai tiloja, joita on tarjolla lapsille ja heidän leikeilleen. Lapset voivat 

itse valita missä, ja mitä he tahtovat kyseisenä hetkenä leikkiä. Pienryhmätoiminta taas 

viittaa suunnitelmalliseen tapaan järjestää lasten toimintaa pienemmissä ryhmissä. Oleel-

lista pedagogisen toimintaympäristön rakentumisen näkökulmasta on se, että toiminnassa 

on mukana vähemmän lapsia ja yksilöllinen huomiointi helpottuu. Parityöskentely on kah-

den varhaiskasvattajan yhteistä toimintaa, jossa he huolehtivat yhteisesti lapsiryhmästä 

sekä jakavat vastuun. 

Yksi toimintaympäristö rakentuu siinä vaikuttavista kulttuureista. Jokaisen lapsen tulee 

saada olla oma itsensä, ja häntä tulee arvostaa yksilönä. Lapsella on oltava tilaa kasvaa 

ja kehittyä omana itsenään, ja saada tukea varhaiskasvatuksen aikana. Kasvattajien on 

hyvä tutustua eri maiden kulttuureihin, mikäli päivähoitoon tulee ulkomaalaistaustainen 

lapsi. Lapsi tulee huomioida tasavertaisesti muiden lasten kanssa. Myös jokaisessa per-

heessä vallitsee omanlainen kulttuuri. Perheen rakenne, vanhempien kasvatustyyli, per-

heen käsitykset ja asenteet sekä kielelliset, ja vuorovaikutukselliset taidot ovat perhekult-

tuuria. Kasvattajien tulee kunnioittaa perheen omia rutiineja ja kasvatuksellisia periaat-

teita. (Määttä 2001, Koivunen 2009, 186 mukaan.)  

3.1.3 Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö 

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja 

siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 4§). 
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Varhaiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat lait ja velvoitteet perustuvat Suomen pe-

rustuslakiin (731/1999), varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin (2018). Muita varhaiskasvatukseen ja sen toimintaan sovellettavia lakeja ovat 

muun muassa sosiaalihuoltolaki (1301/2014), joka turvaa asiakassuhteen luottamukselli-

suutta, asiakaslähtöisyyttä ja perheenjäsenten oikeuksia hyvään ja oikeudenmukaiseen 

kohteluun sekä tasavertaiseen oikeuteen saada palveluja. Hallintolaki (434/2003) ja Laki 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ohjaavat viranomaisia asialliseen ja oi-

keudenmukaiseen toimintaan, ja turvaavat asiakkaan oikeuksia hyvään palveluun. Lasten-

suojelulain (471/2007) tarkoituksena on turvata lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen kas-

vuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Laki velvoittaa kehit-

tämään palveluja kasvatuksen ja perheiden hyvinvoinnin tueksi. Muita varhaiskasvatuk-

sessa ja sen järjestämisessä huomioitavia velvoitteita ovat Yhdenvertaisuuslaki 

(1325/2014), jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuuden to-

teutumista, Euroopan ihmisoikeussopimus (1990), YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

(1989), YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2007), YK:n julistus alku-

peräiskansojen oikeuksista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (2015). Nämä kaikki 

asiakirjat turvaavat lasten yhdenvertaisia oikeuksia hyvään ja kasvua turvaavaan varhais-

kasvatukseen iästä, taustasta, sukupuolesta, vammasta tai kulttuurisesta taustasta riippu-

matta. (Opetushallitus 2018a, 15; Opetushallitus 2018b.) 

Varhaiskasvatuslaissa (541/2018, 3§) varhaiskasvatuksen tavoitteeksi määritellään jokai-

sen lapsen iän ja kehityksen mukaisen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen. Varhaiskasvatuksen tulee tukea lasten oppimisen edellytyksiä, edistää elin-

ikäisen oppimisen taitoja ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatuksen 

pedagogisen toiminnan tulee mahdollistaa lapsille myönteiset oppimiskokemukset ja an-

taa monipuolisesti kokemuksia leikistä, liikunnasta, taiteista, sekä kulttuuriperinnöstä. Op-

pimisympäristö tulee järjestää turvalliseksi ja terveelliseksi, kehittäväksi ja oppimista edis-

täväksi. 

Laki (540/2018, 3§) ohjaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa turvaamaan lasta kunnioitta-

vat toimintatavat ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet päivähoidossa. Jokai-

sella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sukupuolten välillä. Lapsia ohjataan ymmärtämään ja kunni-

oittamaan erilaisia kulttuureja, tapoja ja kulttuuriperinteitä. Päivähoidon arvopohja raken-

tuu elementeistä; oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, kunnioitus sekä vapaus ja näitä kysy-

myksiä pohditaan päivähoidossa päivittäin (Ylitapio-Mäntylä 2016, 278). 
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Varhaiskasvatuksen toiminnassa on tarkoitus pystyä tunnistamaan lapsen yksilöllisen 

tuen tarve ja tarvittaessa järjestää tarkoituksen mukaista tukea (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 3§). Verkostotyötä voidaan tehdä vanhempien lisäksi yhdessä esimerkiksi eri-

tyislastentarhanopettajan, neuvolan, koulun tai sairaalan kanssa (Koivunen 2009, 11). 

Päivähoidossa harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, toimimista vertaisryhmissä 

sekä ohjataan eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimijuuteen sekä toisten ihmisten kun-

nioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3§). 

Päivähoidossa lapselle suodaan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa häntä itseään kos-

keviin asioihin. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä lapsen vanhempien tai lapsen 

muun huoltajan kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityk-

sen parhaaksi. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3§.) Varhaiskasvatuksen järjestäjän on 

myös huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksen toimintayksikössä on riittävä määrä am-

mattitaitoista henkilökuntaa ja tarvetta vastaava mahdollisuus saada varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan tai muun viranomaisen palveluja. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 25§.)  

Heinäkuussa 2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki (540/2018, 26§, 27§, 28§, 30§) 

määrittää päivähoidon henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: Varhaiskasva-

tuksen opettajalla tulee olla varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy var-

haiskasvatuksen tehtäviin suuntaavat opinnot. Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoi-

suusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy 

vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautu-

neita opintoja. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tai muu soveltuva tut-

kinto, jota on täydennetty lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen opinnoilla. Varhaiskas-

vatuksen erityisopettajalla tulee olla kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin 

sekä lisäksi erityisopetuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot tai erityispedagogiikan 

maisterin tutkinto.   

3.2 Varhaiskasvatuksen laatu ja sen kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tar-

koituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja 

edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Var-

haiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee arvioida antamaansa var-

haiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Ar-

viointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24§.) 
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Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteistä (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24§). Laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen lähtökohtana on, että henkilökunta tuntee koulutusjärjestel-

män, sen eri vaiheiden ominaispiirteet sekä kasvatustyön keskeiset tavoitteet ja käytän-

nöt. Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen, tietämys lapsen kasvun ja kehityksen vai-

heista sekä oppimisesta ovat perusta pedagogiselle toiminnalle. (Opetushallitus 2018a, 

19–20.) Arvioinnilla turvataan varhaiskasvatuksen laatua, toiminnan kehittämistä ja sekä 

lapsen edun; hoidon, kehityksen ja oppimisen toteutumista. On tärkeää kohdistaa arviointi 

lapsen oikeuksien toteutumiseen ja niiden parantamiseen. On siis olennaista, että lapset 

itse osallistuvat arviointiin, heitä kuullaan ja että palautteella on näkyviä vaikutuksia. Las-

ten oikeudet varhaiskasvatuksessa pohjautuvat Lasten oikeuksien sopimukseen (1989). 

(Heinonen ym. 2016, 87.) 

Jotta varhaiskasvatus toteutuisi samankaltaisena koko maassa, on Opetushallitus mää-

rännyt varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat perusteet (2018), jotka perustuvat var-

haiskasvatuslakiin. Valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa apuna käyttäen kunta, 

kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja laatii paikallisen tai yksikkökohtaisen varhais-

kasvatussuunnitelman (Liite1), jossa huomioidaan toiminnan keskeiset sisällöt, pedagogi-

set painotukset, varhaiskasvatuksessa tapahtuvan yhteistyön menetelmät, yhteistyötahot 

sekä menetelmät toiminnan ja laadun arviointiin ja kehittämiselle. (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 21§, 22§.) 

Yksityinen päivähoidon tuottaja on vastuussa siitä, että hänen toimintansa täyttää sille 

asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Varhaiskasvatuksen toiminnan ja asianmukaisuuden tu-

eksi on laadittava omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti. 

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi toiminnan laatu ja sen tavoitteellisuus, me-

netelmät palautteen keräämiseen ja se, miten palautetta hyödynnetään toiminnan ja pal-

velun laadun kehittämisessä. (Vlasov, Salminen, Repo, Karila, Kinnunen, Mattila, Nukari-

nen, Parrila & Sulonen 2018, 20.) 

Heinonen ym. (2016, 82–83) painottavat lastentarhanopettajan vastuuta pedagogisen toi-

minnan sisältöjen vastuuhenkilönä. Opettajan vastuulla on yhdessä muun henkilöstön 

kanssa jakaa vastuut ja osaaminen niin, että laadukas varhaiskasvatus toteutuu parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tiimissä luodaan rakenteita käytännöille ja toimintaa arvioidaan suh-

teessa varhaiskasvatuksen toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin (vrt. Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 3§).  

Kasvattajien on hyvä opetella arvioimaan ryhmäkohtaista toimintaa päivittäin. Ryhmäkoh-

taiset suunnitelmat muodostuvat lapsikohtaisen tietojen ja suunnitelmien pohjalta. 
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(Heikka, Hujala & Fonsén 2016, 61.) Koivusen ja Lehtisen (2016, 103–104) mukaan koko-

naisuutta arvioitaessa huomioidaan jokaisen kasvattajan omaa toimintaa, sekä kasvatus-

tyylejä, ryhmän toimintaa ja –dynamiikkaa, toimintaympäristöjä, henkilöstön yhteistyötä, 

aikatauluja ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen henkilökunta 

arvioi myös omaa toimintaansa ja menetelmiään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja nii-

den toteutumiseen (Heinonen ym. 2016, 261).  

Päivähoidon tuottaja osallistuu myös toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus Karvi on luonut perusteet varhaiskasvatuksen laadun arvioin-

nin ja kehittämisen tueksi. Karvi on osa kansallista varhaiskasvatuksen ohjausjärjestel-

mää. Perusteet ja suositukset varhaiskasvatuksen laadun arviointiin ohjeistaa varhaiskas-

vatuksen toimijoita arvioimaan varhaiskasvatuksen laatua jatkuvasti ja systemaattisesti. 

(Vlasov ym. 2018, 13; Opetusalan ammattijärjestö 2018.)  

Varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin perusteiden (2018) tarkoituksena on suunnitel-

mallisesti ja tavoitteellisesti tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palvelun tuot-

tajia itsearvioinnin tuottamisessa ja laadunhallinnan kehittämisessä. Se tarjoaa myös väli-

neitä varhaiskasvatuksen sisällölliselle ja rakenteelliselle arvioinnille. Laadunhallinnan sel-

kiyttämisellä on tarkoitus edistää varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten yhdenvertais-

ten edellytysten toteutumista kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisuudessa. (Vlasov 

ym. 2018, 13.) Palvelun tuottajan on julkaistava arvioinnin keskeiset tulokset haluamallaan 

tavalla. Hän on myös velvollinen osallistamaan lapsia ja vanhempia toiminnan suunnitte-

luun ja arviointiin. (Heinonen ym. 2016, 88.) 

Erityislastentarhanopettajat Koivunen ja Lehtinen (2016,114–115) kiinnittävät huomiota 

vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön laatuun. Vanhempien kanssa tehtävää yhteis-

työtä, sen laatua ja saavutettuja tavoitteita on myös arvioitava. Keskeistä on yhteisten ta-

voitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen. Hoitosuhteen alkaessa yhteisistä tavoit-

teista sovitaan ja tavoitteita kirjataan ylös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Selkeästi 

ilmaistujen tavoitteiden toteutumista on helpompi arvioida. Yhteistyön tavoitteet voivat 

vaihdella hoitosuhteen aikana, ja se tulee ottaa huomioon yhteistyötä arvioitaessa.  

Jokaisen varhaiskasvatuksen järjestäjän on tehtävä säännöllistä arviointia myös omasta 

toiminnastaan, toiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Myös lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelmaa ja sen toteutumista on arvioitava, ja suunnitelmaa on päivitettävä vähin-

tään kerran vuodessa. Vaikka laki velvoittaa palveluntuottajat systemaattiseen arviointiin, 

ei arviointimenetelmiä ole määritelty. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 23§, 2§; Vlasov ym. 

2018, 18–19.) 
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3.2.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan oma henkilö-

kohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kokonaisvaltaisen hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen tueksi (Heinonen ym. 2016, 85). Suunnitelman laatimiseen osallistuvat lapsen 

huoltajat yhteistyössä päivähoidon henkilökunnan kanssa. Myös lapsen mielipide on huo-

mioitava ja tarvittaessa pyydetään mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai muu lap-

sen kehitystä ja oppimista tukeva viranomainen. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 23§.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa yhdistyvät henkilöstön ammatillinen näkemys ja 

arviointi lapsen kehityksestä ja oppimisesta sekä lapsesta vuorovaikutuksessa, ja havain-

noimalla saatu tieto. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta, sen laadinnasta ja toteutu-

misesta päiväkodissa vastaa henkilö, jolla on lastentarhanopettajan pätevyys. (Heinonen 

ym. 2016, 82.) Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää varhaiskas-

vatuksen sosionomin asiantuntijuutta, lasten ja perheiden palveluiden osalta. Suunnitel-

man lähtökohtana tulee aina olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet 

huomioidaan sittemmin pedagogisen toiminnan suunnittelussa. (Opetushallitus 2018a, 10; 

Lahden kaupunki 2018c.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain (540/2018, 23§) mu-

kaisesti kunkin varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla valtakunnallisia tavoit-

teita ja periaatteita noudattaen. Lapsen henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitel-

masta tulee käydä ilmi lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet ja mielenkiin-

non kohteet (Kanninen & Sigfrids 2012, 198). Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen 

hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen tarvitsema tuki, jonka lähtökohtana tulee olla lapsen 

vahvuudet sekä yksilölliset tarpeet oppimisen, ja kehityksen tueksi. Suunnitelmasta tulee 

käydä ilmi suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt, sovitut toimenpiteet, mahdolli-

nen lääkehoito, sekä tieto siitä, milloin suunnitelma on tehty, ja milloin suunnitelma on tar-

koitus tarkistaa seuraavan kerran. (Opetushallitus 2018a, 10–11, 54–55; Heinonen ym. 

2016, 85.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen on jatkuvaa lapsen kehityksen ja toiminnan 

seuraamista. Vaikka lasten tavoitteet olisivat samankaltaisia, voivat keinot niiden saavut-

tamiseksi vaihdella paljonkin. Lastentarhanopettaja tiedottaa tiimiään vanhempien kanssa 

käydyn (vasu-)keskustelun tavoitteista ja sovituista toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. 

Varhaiskasvatuslaki (540/2108, 23§) velvoittaa arvioimaan ja tarkistamaan suunnitelmaa 

vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa myös tätä useammin. (Heinonen ym. 2016, 85.) 
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3.2.2 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

Vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä voidaan puhua myös kasvatuskumppanuu-

tena. Päivähoidon henkilökunnan ja lapsen vanhempien tulee sitoutua yhteistyöhön ja 

noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita, sekä taata lapsille terveellinen ja turvalli-

nen kasvu, kehitys ja oppimisen edistäminen. (Opetushallitus 2018a, 34; Kaskela & Kek-

konen 2006, Koivusen 2009, 153–154 mukaan.) Yhteinen päämäärä saavutetaan helpom-

min, kun vanhemmat osallistetaan toimintaan (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 152). Mo-

lemminpuolinen kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogin rakentaminen kuuluvat kas-

vatuskumppanuuden periaatteisiin (Kaskela & Kekkonen 2006, Heinonen ym. 2016, 225). 

Luottamuksen ollessa kunnossa, asioista voidaan puhua avoimesti ja rehellisesti (Repo 

2015, 211). Päivähoidon henkilökunnalla on velvollisuus tiedottaa vanhempia varhaiskas-

vatuksen tavoitteista, menetelmistä tavoitteiden toteutumiseksi, pedagogisista painotuk-

sista ja perheen oikeuksista varhaiskasvatuksessa. (Heinonen ym. 2016, 34–36, 67–68). 

Tietojen jakaminen päivähoidon alkuvaiheessa on hyvin oleellista, jotta jatkumo lapsen 

kasvussa ja kehityksessä on lapsen edunmukaista. Kasvattajien tulee olla aktiivisia ja 

oma-aloitteisia, jotta hoitosuhde saa parhaimman mahdollisen kasvualustan. Jokainen 

perhe tulee huomioida omanaan ja kunnioittaa perheen kulttuuria. Vanhemmalle tulee an-

taa tilaa kertoa omista toiveistaan ja perheen näkökulmaa tulee kunnioittaa. Kasvattajalta 

vaaditaan herkkyyttä aistia vanhemman reaktioita, ja sen kautta toimia asiakaslähtöisesti. 

Yhteistyössä lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja molemminpuolisen ymmärryksen 

varmistamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää tulkkia. (Opetushallitus 2018a, 34; Multala 

2013, 68–70.) 

Aina tulee toimia lapsen edun mukaisesti, sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Päivä-

hoidon henkilökunnalla on ammattitaito ja osaaminen kasvatustyössä, vanhemmilla kui-

tenkin on päävastuu lapsen kasvattamisesta. Yhteiset tavoitteet ja niihin pyrkiminen ovat 

tärkeässä asemassa. Toteutuvan yhteistyön laatuun tulee kiinnittää huomiota ja luoda yh-

teistyölle edellytykset. Kasvattajalta odotetaan hienotunteisuutta ja ymmärrystä siitä, mil-

lainen lähestyminen ja yhteistyö on kullekin perheelle sopivaa. Hyvään ja toimivaan yh-

teistyöhön tarvitaan molempia osapuolia. Vanhemmilla on tieto lapsen arjesta ja histori-

asta, varhaiskasvatuksen henkilökunnalla pedagoginen osaaminen. (Koivunen 2009, 

152–153.) Ennakointi ja tietämys lapsen kehityksen merkityksestä ja varhaisesta oppimi-

sesta ovat perusta varhaiskasvatuksen teoreettiselle ja pedagogiselle pohjalle (Kronqvist 

2016, 14). 

Multala (2013, 61–63, 67) on tehnyt kasvatuskumppanuudesta tutkimusta pääkaupunki-

seudulla. Hän keskittyy työssään muun muassa yhteistyön merkitykseen ja siihen, kuinka 
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yhteistyö näyttäytyy kasvattajille arjessa. Tutkimuksessa kasvattajat mieltävät kasvatus-

kumppanuuden merkityksen yhteistyöksi vanhempien ja kasvattajien välillä. Yhteistyön tu-

lee näyttäytyä tasavertaisena kaikille perheille. Lisäksi se on yhteisymmärrystä ja vuoro-

vaikutuksellista läheisyyttä. Yhteistyön tavoitteena on kasvattajan ja vanhemman välinen 

avoin, aktiivinen, tiivis ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde.  

Luottamus henkilökunnan ja kasvattajien välillä syntyy kohtaamisissa. Kasvattajan on 

hyvä tiedostaa oman toimintansa ja suhtautumisensa välittyminen vanhemmille. Avoin ja 

suora vuorovaikutus, läsnäolo hetkessä ja ihmisen kohtaaminen vaativat taitoa kuulla ja 

kuunnella. Huolen noustessa päivähoidon ammattilainen nostaa asian heti hienovaraisesti 

esille vanhemman kanssa. On hyvin tärkeää kiinnittää huomio tapaan, jolla mietityttänyt 

asia otetaan esille. Kasvattaja kertoo havainnoistaan ja kysyy vanhempien mielipidettä 

asiasta. Tavoitteena on luoda vanhemman ja kasvattajan välille sellainen suhde, että pu-

heeksi ottaminen on turvallista, ja siitä on rakentava keskustella. Kasvattajan tehtävä on 

tehdä vanhemmille selväksi, että heidän tukensa lapsensa parhaina asiantuntijoina on tär-

keää ja heiltä saatava apu ja tieto on korvaamatonta. (Koivunen 2009, 157–159.) On tar-

koitus etsiä arkea helpottavia käytäntöjä ja tarvittaessa erilaisia tapoja tukea lasta, aina 

tapauskohtaisesti (Heinonen ym. 2016, 185). 

Lasten huoltajille tulee antaa mahdollisuus osallistua toiminnan suunnittelemiseen, arvi-

ointiin ja kehittämiseen (Heinonen ym. 2016, 223). Päivähoito mahdollistaa myös huolta-

jien yhteistyön ja vahvistaa heidän keskinäistä vuorovaikutussuhdettansa. Verkostoitumi-

nen lisää paikallisesti yhteisöllisyyttä ja samalla tukee kasvattajien työtä varhaiskasvatuk-

sessa. Vanhemmat saavat mahdollisuuden vertaisuuteen ja verkostoitumiseen. (Vanhem-

painliitto 2018a.)  

Vanhempaintoimikuntaan osallistuminen on luonteva tapa vanhempien verkostoitumiseen. 

Vanhempaintoimikunta on päiväkodin yhteistyökumppani. Toimintaa toteutetaan kaikkien 

lasten hyväksi. Toimikunnassa päätetään esimerkiksi järjestettävistä tapahtumista, ret-

kistä, kerhoista ja kaikista tapahtumista, joihin lapsi voi osallistua. Vanhempaintoimikunta 

on mukana päätöksen teoissa, ja siksi kysyy vanhemmilta mielipiteitä heidän toiveistaan. 

Tällä tavoin vanhemmat yhdistävät taitotietonsa, ja toimivat omien voimavarojensa eh-

doilla mukana. Kaikki uudet näkökulmat otetaan huomioon ja se vahvistaakin toiminnan 

kehittymistä ja uusien tapojen syntymistä. Kaikki vanhemmat ovat aina tervetulleita toimi-

kuntaan, koska kaikkien vanhempien panostus on tärkeää. (Vanhempainliitto 2018b.) 
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3.2.3 Havainnointi ja dokumentointi arvioinnin mahdollistajina 

Havainnointi 

Havainnointi on lapsilähtöisen toiminnan perusta. Se on tärkeää toiminnan suunnittelun ja 

arvioinnin kannalta. Havainnointi auttaa kasvattajia saamaan tietoja lapsen tavasta toimia, 

mahdollisista tuen tarpeista ja vahvuuksista. Havainnointi on prosessi, joka mahdollistaa 

dokumentoinnin, analysoinnin ja tulkinnan, toiminnan, toiminnan suunnittelun ja toteutuk-

sen sekä arvioinnin ja toiminnan kehittämisen. (Koivunen & Lehtinen 2016, 12,15.) Ha-

vainnoinnin avulla kasvattajat saavat tietoa lapsesta ja oppivat auttamaan lasta toimimaan 

arjessa ja ohjaustilanteissa omien lähtökohtien mukaisesti. Kaikkien kasvattajien havain-

noiva työote on tärkeää ja se vaatii kiinnostusta ja aktiivisuutta. Havainnoista keskustele-

minen auttaa kasvattajia saavuttamaan yhteistä näkemystä, jonka tavoite on auttaa lap-

sia, ei ottaa silmätikuiksi. (Tähtelä 2018, 29.) Havainnointiin voi valmistua etukäteen teke-

mällä asianmukaisen lomakkeen tai taulukon kirjaamista varten (Koivunen & Lehtinen 

2016, 77). 

Havainnointi tuo kasvattajalle mahdollisuuden soveltaa eri menetelmiä erilaisiin tilanteisiin 

(Tähtelä 2018, 29). Havainnointi on taito, joka kehittyy harjoittelemalla. Havainnointi voi-

daan kohdistaa yksin lapseen, koko ryhmään tai toimintaan. Yksilöhavainnointi antaa kas-

vattajalle tietoa kehityksen eri osa-alueista ja hän oppii tuntemaan lasta paremmin. Ha-

vainnointi antaa tietoa lapsen sosiaalisista taidoista, vahvuuksista, kiinnostuksen kohteista 

ja mahdollisista vaikeuksista. (Koivunen 2009, 24–25.) 

Ryhmää havainnoidessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa sosiaalisiin suhteisiin, 

ryhmädynamiikkaan, sen toimivuuteen tai esimerkiksi ryhmän laatuun. Tuloksia voidaan 

hyödyntää myöhemmin toiminnan arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Tunnista-

malla ryhmäkäyttäytymiseen vaikuttavia prosesseja, kasvattaja saa uusia keinoja ryhmän 

ohjaukseen ja toiminnan tukemiseen. (Koivunen & Lehtinen 2015, 39.)  

Havainnoinnin avulla lapsen kasvua ja kehitystä voidaan seurata ja epäkohtiin tarttua oi-

kealla hetkellä. Havainnoinnista on apua kasvattajalle itselleenkin, sillä kasvattaja voi seu-

rata omaa työtään ja kehittyä tätä kautta. Muistiinpanot auttavat välittämään tietoa totuu-

denmukaisesti, jolloin lasten huoltajatkin saavat oikea aikaista tietoa lapsen kehityksestä. 

(Tähtelä 2018, 27.) Havainnointituloksista keskustellaan ja arvioidaan yhdessä vanhem-

pien kanssa, millaista tukea lapsi kehityshaasteisiinsa tarvitsee. Jos jokin lapsen kehityk-

sessä huolestuttaa, voidaan pyytää erityislastentarhanopettajaa tai muuta asiantuntijaa 

havainnoimaan lasta ja arvioida tämän jälkeen yhdessä vanhempien kanssa mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä tai erityisestä tuesta. (Koivunen 2009, 27.)  
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Havainnoinnin tulee olla loogista ja systemaattista. Muistiinpanoihin kirjataan päivämäärä, 

kellonaika, havainnoinnin tarkoitus ja kesto. Epäselvyyksien välttämiseksi pyritään yksi-

tyiskohtaiseen kuvailuun ja tosiasioihin. Dokumentissa kuvaillaan tarkasti, mitä tapahtui ja 

mitä kukakin on sanonut. Tarkka ja täsmällinen havainnointi ei saa sisältää olettamuksia 

ja sen on oltava relevanttia. Havainnointi tulee toteuttaa ilman ennakkoasenteita, eikä 

siinä saa olla arvostelua, joka vääristäisi totuutta. Havainnoinnin, sekä dokumentoinnin on 

oltava puolueetonta ja luottamuksellista. Lapsen vanhemmille kerrotaan havainnoinnin ja 

dokumentoinnin käytännöistä. Kirjattuja havaintoja voidaan hyödyntää myöhemmin toimin-

nan suunnittelussa. (Riddall-Leech 2005, Koivunen & Lehtinen 2016, 63–64 mukaan.) 

Tähtelä (2018, 41–42) pohtii havainnointia vääristäviä tekijöitä. Kasvattajan välinpitämät-

tömyys ja kiinnostuksen puute voivat olla este totuuden mukaiselle havainnoinnille. Muita 

havainnointia estäviä tekijöitä voivat olla ennakkokäsitykset, yleistäminen, negatiiviset tul-

kinnat, asiaan kuulumattomat mielipiteet, kasvattajan oma vireystila, mieliala ja tarkkaa-

vaisuus havainnoinnin hetkellä (Koivunen & Lehtinen 2016, 66–67). Kasvattajan tulee 

unohtaa kaikki tulkinnat ja ennakkokäsitykset, jotka saattaisivat vääristää havaitsemista 

(Koivunen & Lehtinen 2016, 66; Tähtelä 2018, 42). 

Dokumentointi 

Dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka mahdollistaa toimin-

nan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen. Dokumentoimalla havaintoja, saadaan tietoa 

lapsesta, hänen kehityksestään, kiinnostuksen kohteista sekä ryhmän toiminnasta konk-

reettisella tavalla. Dokumentoinnista saatuja tietoja voidaan hyödyntää muun muassa op-

pimisympäristöjen, tavoitteiden, työtapojen ja menetelmien suunnittelussa. Pedagogisen 

dokumentoinnin avulla saadaan lapset ja huoltajat osallistumaan toiminnan arviointiin, 

suunnitteluun ja kehittämiseen. (kts. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma). (Opetushallitus 

2018a, 37.) 

Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa aikuisen pääsyn lähelle lapsen ajattelua. (Hele-

nius & Lummelahti 2018, 149). Dokumentointi on analysointia, jonka pohjalta kaiken toi-

minnan suunnitteleminen tapahtuu. Dokumentoituja tietoja hyödynnetään lapsen kasvun, 

kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Dokumentoinnissa kuvaillaan tapahtumat mahdol-

lisimman tarkasti. Se voi olla havaintojen muistiin kirjaamista, tallenteiden tekemistä vide-

oimalla tai muuta tallentamista. Myös lasten omia tuotoksia voidaan käyttää dokumenttina 

lapsen kehityksestä, esimerkkinä omat piirustukset tai kynän käytön taidot. (Koivunen & 

Lehtinen 2016, 69, 77, 79.) Dokumentoinnista kasvattajille jää aina jäljelle jokin tallenne 

(Sääkslahti 2015, 208). Kasvattaja ei kuitenkaan saa dokumentoida useamman lapsen 
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havainnointituloksia tai muita henkilötietoja samaan asiakirjaan (Laki viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta 1999/621, 23§; Koivunen & Lehtinen 2016, 80–81). 

Arviointi 

Arviointia ja siitä saatuja tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa 

ja kehittämisessä (Koivunen & Lehtinen 2016, 101). Heikka, Hujala ja Turja (2009, 59) tul-

kitsevat arvioinnin merkityksiä lapsen oppimista ja kehitystä tukevana jatkumona, ensin 

varhaiskasvatuksessa ja edelleen siirryttäessä esiopetukseen. Arviointi auttaa myös tun-

nistamaan lapsissa esiintyviä tuen tarpeita, jolloin oppimisvaikeuksiin on mahdollista rea-

goida ajoissa. Lapsen itsearviointi omasta oppimisestaan auttaa lasta jäsentämään omaa 

ajattelua ja toimintaa, lisää lapsen tietoisuutta itsestään ja auttaa siten myönteisen minä-

kuvan rakentumisessa. Kerätty havainnointitieto mahdollistaa lapsesta lähtevän varhais-

kasvatuksen suunnittelun ja kehittämisen, kun lapsista tehtyihin havaintoihin ja toimintaan 

voidaan palata. Arvioinnin avulla tuetaan myös vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä 

ja yhteisten päämäärien saavuttamista, kun henkilöstö voi kuvailla konkreettisesti lapsen 

arkea päivähoidossa. (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén 2016, 58–61.) 

Arviointimenetelmiä on useita ja arvioiminen aloitetaan jo lapsen käydessä neuvolassa. 

Arvioinnin avulla on tarkoitus löytää lapsen vahvuuksia. Arviointia tulee tehdä säännölli-

sesti, koska lapsi kasvaa ja kehittyy ja hän tarvitsee eri ikäkausina oppimisprosessiinsa 

tukea. Kasvattajan ymmärrys vahvistuu lasta kohtaan ja tietoisuus lapsen toimijuudesta 

tulee näkyviin. (Koivunen & Lehtinen 2016, 85–86, 102.) 

Kasvattajalla on tärkeä rooli arvioinnissa. Arviointiin vaikuttavat kasvattajan oma ajatus-

maailma, asenne, kemioiden toimiminen lapsen ja kasvattajan välillä, arvot, muistot, ny-

kyinen elämän tilanne sekä ajatus perheestä ja huoltajista. (Koivunen & Lehtinen 2016, 

94.) Koivunen (2009, 188) kirjoittaa laaja-alaisesta arvioinnista. On tärkeää, että arvioin-

nissa huomioidaan kaikkia havaintoja ja seurataan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja ke-

hitystä. Heikka ym. (2016, 56–57) tuovat esille, kuinka tärkeää on, että kasvattaja ottaa 

lapsia mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa. Kasvuympäristön 

arvioinnissa huomioidaan sekä lapsen, että kasvattajan toimintaa suhteessa ympäristöön. 

3.3 Sosiaalipedagogiikka 

Sosionomin työkenttää ovat erilaiset sosiaali- ja terveysalan työympäristöt julkisella ja yk-

sityisellä puolella. Sosionomilta odotetaan kykyä toimia erilaisten ihmisten ja perheiden 

parissa, ja auttaa heitä selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaalipedagoginen 

näkökulma ajattelussa ja työskentelytavoissa korostaa osallisuuden ja toiminnallisuuden 
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edistämistä, dialogisuutta, yhteisöllisyyttä ja arkilähtöistä työotetta. Työn päämääränä on 

tukea ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. (Hatakka 2014.) 

Sosiaalipedagogiikka tarkastelee ihmisen kasvamista sosiaalisena ilmiönä. Ihminen on 

aktiivinen toimija, joka kasvaa yhteiskunnan yksilönä ja jäsenenä. Yksilön kasvun lisäksi 

huomio kiinnittyy myös kasvatukseen. Kasvua tapahtuu läpi elämän kaikilla elämän osa-

alueilla. Jokaisen yksilön elämä on laaja kokonaisuus ja elämän edellytysten vahvistami-

nen ja tarkastelu ovat merkittävä osa sosiaalipedagogiikkaa. (Sosiaalipedagogiikka 2018.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) pedagogiikka määritellään monitie-

teiseksi käsitykseksi lapsesta, lapsuudesta ja oppimisesta. Pedagogiikka on kasvatus- ja 

varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa ammatillisesti johdettua toimintaa lapsen 

hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimin-

taa, joka toteutuu ammattihenkilöstön, lasten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. 

Kasvatus, opetus ja hoito muodostavat varhaiskasvatuksessa eheän kokonaisuuden ja 

painottuvat eri-ikäisten lasten toiminnassa eri tavoin. Pedagogiikan painottuminen tässä 

kokonaisuudessa edellyttää henkilöstöltä pedagogista asiantuntemusta ja yhteistä ymmär-

rystä siitä, miten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista voidaan edistää par-

haalla mahdollisella tavalla. (Opetushallitus 2018a, 22–23.) 

Karilan (2013,14–15) mukaan pedagogiikka on oppia kasvatuksesta. Sosiaalisuudella on 

useampia merkityksiä. Se voi tarkoittaa ”yhteiskunnallista”, jolloin viitataan yhteiskunnan 

rakenteeseen. Sillä voidaan viitata yhteisöllisyyteen ja ihmisten väliseen vuorovaikutuk-

seen. Eläminen erilaisissa yhteisöissä vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä 

huomioida muita. Kolmanneksi sosiaalinen koskee ihmisten välistä solidaarisuutta ja vä-

häosaisten auttamista. Tällöin voidaan puhua sosiaalisesta hädästä, tai sosiaalisesta aut-

tamisesta. Sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan siis kasvatusoppia, jossa korostuu kasva-

tuksen yhteiskunnallinen näkökulma sekä yhteisöllisyyttä, ja ihmisten keskinäistä vuoro-

vaikutusta koskevat kysymykset. 

Hämäläinen ja Kurki (1997, 5, 49, 111) liittävät sosiaalipedagogisen ajattelun kiinteästi yh-

teiskuntaelämän kehitykseen. Arkielämän ongelmat ja ilmiöt ovat monimuotoisia ja muut-

tuvia, joten sosiaalipedagoginen toiminta ulottuu ennaltaehkäisevästä työstä korjaavaan, 

koskettaen yksilöitä, ryhmiä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa. Sosiaalipedagogiikka suun-

tautuu lasten, nuorten ja aikuisten kasvatukselliseen auttamiseen. Se perustuu aina dialo-

giin ja vuorovaikutukseen sekä osallisuuteen ja osallistamiseen. Sosiaalipedagogiikan ta-

voitteena on kunnioittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja sosiaalisen intervention avulla 

yhteistyössä auttaa ihmistä saavuttamaan tavoitteita. 



30 
 

Sosiaalipedagogiikka on lähestymistapa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten ja ryh-

mien elämänlaatua. Tarve sosiaalipedagogiikalle syntyy ihmisten tarpeista. Muutokset yh-

teiskunnassa vaikuttavat ihmisten arkielämään, selviytymiseen ja toimeentuloon. Sosiaali-

pedagogiikan avulla pyritään vastaamaan uusiin tarpeisiin sekä muutosten tuomiin vaati-

muksiin. Sosiaalialan vakiintuminen yhteiskuntaan vaatii ammattilaisilta jatkuvaa kehitty-

mistä ja laaja-alaista tiedon hankintaa uusien lähestymistapojen ja toimintamallien kehittä-

miseksi. (Ranne, Sankari, Rouhiainen-Valo & Ruusunen 2005, 39–40.) 

Sosiaalisten ongelmien määrä, luonne ja yhteiskunnan sivistystaso sekä kulttuuriset eri-

tyispiirteet ovat osaltaan vaikuttaneet sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja siihen, kuinka 

ehkäistä sosiaalista eriarvoisuutta poliittisin ja pedagogisin ratkaisuin. Teollistuminen ja 

perinteisen sääty-yhteiskunnan murtuminen 1800-luvun lopulla rikkoi sosiaalisia rakenteita 

ja sosiaalipedagoginen ajattelu syntyi ehkäisemään tästä aiheutuvia sosiaalisia ongelmia, 

erityisesti perheiden, lasten ja nuorten kohdalla. (Karila & Lipponen 2013,10–12.) 

Kasvatustiede ja yhteiskuntatiede yhdistyvät sosiaalipedagogiikassa. Kyse on toisaalta 

yleisesti sosiaalisen kasvun tukemisesta, ja toisaalta erityisestä sosiaalisesta kasvatuksel-

lisesta työstä. Erityistarpeet voivat liittyä syrjäytymiseen, mielenterveys- tai päihdeongel-

miin, perheiden huonovointisuuteen tai vammaisuuteen. Sosiaalipedagogiikka tukee ih-

misten osallisuutta, integroitumista yhteiskuntaan ja osaltaan ennaltaehkäisee syrjäyty-

mistä. Kriittisen ajattelun ja toiminnan vahvistaminen ovat sosiaalipedagogiikan element-

tejä, joiden avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymisen haasteita ja vahvistamaan ihmisen 

osallisuutta yhteiskunnassa. (Sosiaalipedagogiikka 2018.) 

Päiväkotien toimintakulttuureissa elää samanaikaisesti useita erilaisia tulkintoja päivähoi-

dosta ja pedagogisista suuntauksista. Ammatillisuus ja varhaiskasvatuksen pedagogiset 

painotukset rakentuvat eri aikakausien kulttuurisessa kontekstissa, jotka ovat muokkautu-

neet yhteiskunnan muutoksissa ja poliittisten ratkaisujen seurauksena. Sosiaalipedago-

giikka muodostaa sosiaalisen kasvatuksen ammatillisen tietämyksen. Se on ajattelutapa, 

jossa työn lähtökohtia, toimintaa ja tarkoitusta katsotaan sosiaalisesta viitekehyksestä kä-

sin. (Karila & Lipponen 2013, 10–12, 18.) 

Hovi-Pulsa (2011, 9–21) keskittyy artikkelissaan sosiaalipedagogiikkaan arkilähtöisestä 

näkökulmasta. Arkilähtöinen työote tarkoittaa perheen arjen tunnistamista ja tukemista eri-

laisissa arjen haasteissa. Yhteinen todellisuus rakentuu vuorovaikutuksessa ja jokaisen 

perheen arki näyttäytyy päivähoidossa erilaisena. Erilaisuuteen vaikuttavat perheiden 

omat kulttuuriset taustat, elämän historia, sosiaaliset suhteet ja yhteiskunnallinen todelli-

suus. Työntekijän tulee ymmärtää perheitä heidän lähtökohdistaan käsin, tavoitteena on 
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auttaa ja tukea perhettä. Turvallinen ja sujuva arki tukee lapsen hyvinvointia. Työn pää-

määränä on osaltaan tukea perheen identiteettiä ja osallisuutta ja sitä kautta vahvistaa 

turvallista ja sujuvaa arkea.  

Sosionomin ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa on ilmeinen. Sosionomi osaa lasten oi-

keuksien ja osallisuuden edistämisen, pedagogisen toiminnan suunnittelun ja ymmärtää 

leikin ja lasten vertaissuhteiden merkityksen kehityksessä sekä oppimisen ja hyvinvoinnin 

lähteenä. (Katajisto 2016.) Sosionomi on lisäksi sosiaalialan asiantuntija, jonka osaami-

nen painottuu myös perheiden hyvinvoinnin edistämiseen, yhteisöosaamiseen, eriarvoi-

suuden ehkäisyyn, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja monikulttuurisuuden kohtaami-

seen. Heillä on verkosto- ja yhteiskuntaosaamista ja he ovat koulutus- ja kehittämismyön-

teisiä. (Talentia ry. 2017.) 
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4 PAINOVOIMA-PÄIVÄKOTI 

4.1 Arvot ja ideologia 

Painovoima-päiväkodissa lapsuus on itseisarvo. Jokainen lapsi on erityinen, hänellä on 

oikeus ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään ja hänellä on oikeus tulla hyväksytyksi omana 

itsenään ja osana päivähoidon yhteisöä juuri sellaisena kuin hän on. Painovoima haluaa 

toimintakulttuurin viestivän arvostusta antamalla lapsille kokemuksia nähdyksi ja kuulluksi 

tulemisesta. Päiväkodissa tunnustetaan leikin tärkeys keskeisenä lapsen kehitystä koske-

vana toimintana, jolle annetaan aikaa ja paikka lapsen jokaisena hoitopäivänä. Hoitopäi-

vät rakentuvat leikistä, vuorovaikutuksesta, hoidosta ja huolenpidosta sekä opetukselli-

sista tuokioista.  

Painovoima-päiväkodissa uskotaan kannustavaan, positiiviseen palautteeseen. Jokainen 

lapsi on erityinen yksilöllisine kykyineen, joten on tärkeää osata löytää hyvää jokaisesta 

lapsesta. Lapsi tunnustetaan kokonaisvaltaisesti, hän saa olla oma itsensä ja hänellä on 

lupa siihen. Päiväkodin arjessa huomioidaan lasten omia näkemyksiä ja arvomaailmaa 

sekä kunnioitetaan jokaisen lapsen yksilöllisyyttä. (De Carvalho 2018.) Toiminta-ajatuksen 

taustalla vaikuttaa ekspressiivinen taideterapia, joka pohjautuu vahvasti fenomenologiaan 

ja humanistiseen ihmiskäsitykseen. Ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti oman elämänsä 

asiantuntijana. Fenomenologia tarkastelee ihmisen kokemusta todellisuudesta. Jokaisella 

ihmisellä on oma todellisuus, tapa havainnoida ja yksilöllinen tapa rakentaa tietoisuutta. 

(Knill, Levine & Levine 2005, 21–30.) 

Kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) edellyttää, perustuu toimintamme 

ihmisoikeuksien ja elämän kunnioittamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Var-

haiskasvatuksessa tuetaan lasten kasvua ihmisyyteen, rauhaan ja oikeudenmukaisuu-

teen. Sivistys näyttäytyy myös päivähoidon toimintakulttuurissa suhtautumisena itseen ja 

toisiin sekä ympäristöön arvoperustansa mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa haluamme 

mahdollisuuksia tunnetaitojen kehittymiselle ja esteettiseen ajatteluun. Terveyttä ja hyvin-

vointia edistetään huomioimalla varhaiskasvatusympäristön sosiaalinen, kulttuurinen, ta-

loudellinen ja ekologinen ulottuvuus. (Opetushallitus 2018a, 20–21.) 

Päivähoidossa on tarkoitus antaa lapsen mielikuvitukselle tilaa ja auttaa löytämään sille 

sopivia ilmaisun muotoja. Mielikuvitusta rikastuttamalla ja hyödyntämällä voimme aikaan-

saada uutta. (Knill ym. 2005, 16.) Mielikuvituksen tuotos on ensin ajatuksen tasolla, jonka 

jälkeen siitä voi syntyä konkreettisesti havaittava tuotos (Salonen 2018). 
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4.1.1 Ilmiöpohjainen oppiminen 

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan prosessia, jonka aikana haetaan jär-

jestelmällisesti vastausta sellaiseen ongelmaan, jota ei voida ratkaista 

aikaisemmin hankitun tiedon varassa (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 

2005, 279). 

Hakkarainen ym. (2005, 371) kertovat, että tutkivasta oppimisesta on tullut opetusmalli. 

Tutkivan oppimisen mallia kehitetään ja tulosten toivotaan näkyvän opetushenkilökunnan 

työotteessa. Arjen tärkeä työväline on hyödyllinen lasten oppimisen kannalta. De Carvalho 

(2018) hyödyntää arjessa ”lasten filosofiaa”. Askarruttavaan aiheeseen tutustutaan pie-

nissä tuokioissa erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja hyödyntäen. Tämä tukee muun 

muassa lasten kriittistä ajattelua, vahvistaa sanan vapautta ja herättää uteliaisuutta. 

Tutkiva oppiminen alkaa ihmettelystä, siitä että lähestytään erilaisia ilmiöitä tutkimukselli-

sella otteella soveltaen tutkivan oppimisen perusajatuksia; kysymyksiä, ihmettelyä, selittä-

mistä, tiedon etsintää, vertailua ja keskustelua. Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, 

jonka lähtökohtana on kysymys, uteliaisuus tai tiedon riittämättömyys. Oppimisesta voi 

parhaillaan muodostua yhteisöllinen tutkimusprosessi, jossa tutkittavaa kysymystä seu-

raamalla ja siihen vastauksia etsimällä saavutetaan uutta tietoa ja ymmärrystä tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tavoitteena on, että lapset oppisivat hahmottamaan tutkivan oppimisen pe-

rusvaiheita ja että tutkivasta otteesta kehittyisi lapselle luontainen tapa toimia ja suhtautua 

asioihin. (Hakkarainen ym. 2005, 279; Knill ym. 2005, 92–93; Lipponen 2016, 33.) 

Kaikki lapset ovat luontaisesti uteliaita. Käsiteltävät kysymykset voivat nousta lasten 

omista kysymyksistä, mielenkiinnonkohteista tai kokemuksista. Kysymysten esittäminen 

on lapsille tärkeää, koska tällä tavoin lapset hankkivat uutta tietoa ja merkityksiä erilaisille 

asioille. Oppiminen siis alkaa siitä, että lapsella ei ole tietoa ja hän haluaa ottaa asioista 

selvää. (Lipponen 2016, 31, 34.) Ohjaajan sisäinen halu kuunnella lasten tarpeita ja lap-

sista nousevia ajatuksia ennakkoluulottomasti on merkittävä taito. On myös löydettävä so-

pivat tavat herättää ryhmän jäsenten kiinnostus aiheeseen ja keinot, joilla vastata osallis-

tujien tarpeisiin. (Knill ym. 2005, 234.) 

Tutkittavaa asiaa käsiteltäessä pitää pysyä tutkittavassa aiheessa. Mihin haemme vas-

tausta? Mitä tutkimme? Olennaista on myös rohkaista lapsia esittämään omia päätelmi-

ään ja tulkintojaan tutkittavasta ilmiöstä. Lasten esittämiin teorioihin suhtaudutaan vaka-

vasti ja niitä huomioidaan tutkimuksen edetessä. Näin oppimisesta muodostuu kysymys-

ten johdattelema ongelmanratkaisuprosessi, jonka pedagogisesta näkökulmasta kaikki 

oppimisen tutkimuksellisuutta tukevat muutokset ovat tervetulleita. (Lipponen 2016, 33–
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34.) Näin ollen ongelmien asettamisen voidaan nähdä ohjaavan oppimista (Hakkarainen 

ym. 2005, 277, 279). 

Knill ym. (2005, 105) jakavat prosessin vaiheisiin. Aluksi on virittäydyttävä aiheeseen. Vi-

rittäytyminen voi olla fyysistä lämmittelyä, meditatiivista herättelyä tai aistiharjoituksia. Oh-

jaajan tehtävä on mahdollistaa tila ja aika sekä rajoittaa sitä. Seuraava vaihe on aihee-

seen tutustuminen ja/tai tiedon etsiminen. Tutkimalla otetaan selvää erilaisista mahdolli-

sista vaihtoehdoista, poissulkematta uusia näkemyksiä. Positiivinen kannustus, erilaisten 

tutkimusmenetelmien tarjoaminen ja rohkaisu uusien näkemysten löytämiseen sekä esit-

tämiseen ovat olennainen osa tutkimusprosessia. Aikuisella on tärkeä rooli dialogin mah-

dollistajana. Prosessia ja sen vaiheita voidaan tarkastella yhä uudelleen, keskustellen las-

ten kanssa erilaisista havainnoista ja tuloksista. 

Aikuisten tulee siis osoittaa kiinnostusta ja ymmärrystä lasten esittämille kysymyksille. 

Koko elämä on oppimista. Lapsien tieto asioista on intuitiivista ja arkikeskeistä. Jokaisella 

lapsella on omat, erilaiset käsitykset ja ajatukset. Lasten ihmetyksen aiheet syntyvät vuo-

rovaikutuksessa toisten kanssa. Tutkivassa oppimisessa lapset tuottavat eri teorioita, joita 

kutsutaan myös työskentelyteorioiksi. Lasten esittäessä kysymyksiä aikuiselle lapset saat-

tavat itse täydentää vastauksiaan ja esittää lisäkysymyksiä. Vastausten etsiminen yh-

dessä lapsen kanssa tuottaa lisäkysymyksiä ja herättää uusia ajatuksia. (Lipponen 2016, 

31–32.) 

4.1.2 Luovat menetelmät 

Lapset ovat luontaisesti luovia. Lapset tarkastelevat ympäristöään aina uusin silmin, kaikki 

on uutta ja ihmeellistä. Lapset ovat avarakatseisia, heille ominaista on aistillisuus sekä toi-

minnallisuus. He tutkivat kaikilla aisteilla ja osaavat tehdä ratkaisunsa luovasti. Luonnol-

lista lapsille on käyttää koko kehoa tutkimiseen. Aistihavainnoilla on siis lapsille todella 

suuri merkitys. (Tikkanen 1996, Pääjoki 2016, 112–113 mukaan.) 

Lasten luovuus saa lapset kokeilemaan, innostumaan ja sitoutumaan. Lapset uskaltavat 

rohkeasti ottaa kantaa, he ovat ennakkoluulottomia. He nauttivat tekemisestä ja iloitsevat, 

kun kädenjälki näkyy. Tekemällä taidetta lapsi laajentaa omaa elämänpiiriä. Nykyään tai-

teen avulla etsitään uusia tapoja ilmaista itseään. Media tarjoaa hektisiä ja voimakkaita ta-

poja. Vastapainoksi medialle on vapaa, vaelteleva sisäinen puhe ja luovat toimintatavat. 

(Rusanen, Kuusela, Rintakorpi & Torkki 2014, 6, 10–11.) 

Känkänen (2018) kirjoittaa taidelähtöisistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista lapsiin. 

Taiteen tekeminen auttaa lapsia ja aikuisia rakentamaan toimivan vuorovaikutussuhteen. 
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Taiteen tekeminen on voimaannuttavaa sekä vahvistaa lapsen itsetuntoa. Yhteinen teke-

minen ja kokeminen voivat toimia oppimisen lähteinä ja auttaa samalla ymmärtämään to-

dellisuuden kuvaa. Taiteen avulla lasten omat tunteet ja kokemukset tulevat esille. Lasten 

omat vahvuusalueet tulevat tietoisiksi ja ne ovat tunnistettavissa.  

Laento & Nousiainen (2009, 93) kertovat taidekasvatuksesta Neidonkallion päiväkodista, 

kun lapset työskentelevät saman projektin parissa pidemmän ajan, niin silloin heidän ko-

kemusmaailmansa laajenee. Tällöin projektista tulee lapselle hyvin merkityksellinen. Ym-

päristön monipuolisuus innostaa lapsia taiteellisuuteen. Kasvattajien kuuluu aktiivisesti 

kannustaa lapsia toimimaan ja osallistumaan eri projekteihin. De Carvalho (2018) kertoo 

luovien prosessien hyötyjen näkyvän kokonaisvaltaisesti lapsen kehityksessä. Vaikutukset 

ovat positiivisia; lapsen ilmaisutaidot ja empatiakyky vahvistuvat sekä kehollinen ja mie-

leen vaikuttava tietoisuus kasvaa. Kaikki tämä voidaan nähdä lapsen itsetunnon vahvistu-

misena. 

Lasten musiikkikokemuksia voidaan vahvistaa laulamalla, loruttamalla, erilaisia soittimia 

soittamalla, kuuntelemalla ja liikkumalla musiikin tahtiin. Näin lapset saavat elämyksiä ja 

pääsevät musiikin kautta ilmaisemaan ajatuksiaan tanssien, piirtäen tai kokemaan esittä-

misen riemua yhdessä. Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on saada lapsille elämyksiä sekä 

kokemuksia monipuolisen kuvallisen ilmaisun avulla. Lapsille annetaan mahdollisuus ko-

keilla erilaisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja. Erilaisilla väreillä, muodoilla ja materi-

aaleilla voidaan herättää lapsissa kiinnostusta ja monenlaisia tunteita. Käsityöllisen toimin-

nan avulla lapsi pääsee näkemään oman käden jäljen ja luovuuden. Muovailun, rakente-

lun, ompelun ja nikkaroinnin avulla harjoitellaan eri tekniikoiden tuntemusta. Lapsille on 

tärkeää, että he itse pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan omia tuotoksiaan. Leikin 

varjolla lapsi harjoittaa monia ilmaisun muotoja. Ilmaisuharjoitukset voivat olla suunnitel-

tuja tai suunnittelemattomia prosesseja. (Opetushallitus 2018a, 42–44; Helenius & Lum-

melahti 2018, 91–93.) Lahden kaupunki tekee yhteistyötä useiden eri kulttuuritoimijoiden 

kanssa (Lahden kaupunki 2018d). 

4.2 Oppiva työyhteisö 

Varhaiskasvatus koostuu moniammatillisesta työyhteisöstä, jossa on erilaista osaamista, 

erilaisia koulutustaustoja ja vahvuuksia, joita voi hyödyntää yhteistyön keinoin (Heinonen 

ym. 2016, 185). Jokainen kasvattaja on erilainen, koska olemme kaikki yksilöitä varustet-

tuna ominaisuuksilla, vahvuuksilla ja puutteilla. Oma persoona vaikuttaa kasvatustapaan, 

jota käytetään työssä. Persoonallisiin ominaisuuksiin kuuluvat temperamentti, vuorovaiku-

tustaidot, omat lapsuuden kasvattamiseen liittyvät kokemukset, aiempi työkokemus, asen-



36 
 

teet ja oma arvomaailma. (Koivunen 2009, 119, 122.) Myös työntekijä on altis työympäris-

tön vaikutuksille. Työntekijän oppimiseen liittyy olennaisesti yksilöllinen tapa omaksua päi-

vähoidon toimintaympäristö, siinä vaikuttavat kulttuurit, käytännöt sekä ajattelutavat. Pää-

määränä on luoda sellainen työyhteisö, joka edistää oppimista ja ammatillista kehitty-

mistä, ja jossa on turvallista keskustella ja reflektoida yhdessä, osana ryhmää. (Kupila 

2016, 302–303.) 

Työyhteisössä kasvattajien tulee kiinnittää henkilökohtaisesti huomiota työhyvinvoinnin yl-

läpitämiseen (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 150). Työhyvinvoinnin ja ihmisten johtami-

sen professori Marja-Liisa Mankan (2011, 80, 183, 186, 188, 197) mukaan jokainen on 

omalta osaltaan vastuussa hyvinvoinnistaan. Työssä jaksamista edistävät muun muassa 

riittävä uni, lepo, ulkoilu, liikunta, mielekäs vapaa-aika, sosiaaliset suhteet sekä terveet 

elämäntavat.  

Kasvattajalla itsellään on useita eri ominaisuuksia, jotka tekevät kasvattajasta ammattitai-

toisen työntekijän. Jokainen kasvattaja voi omalta osaltaan luoda tervettä ilmapiiriä työyh-

teisöön. Ilmapiiri vaikuttaa niin lapsiin, kuin koko henkilökuntaan. Kasvattajien tulee sopia 

ilmapiiriin liittyvistä asioista yhteisesti ja luoda tietoisesti lapsen edun mukainen ilmapiiri. 

Sovituista asioista pidetään kiinni, jotta lapsen ei tarvitse kokea hämmennystä. Kasvatta-

jien väliset suhteet tulee olla terveitä, koska lapset huomaavat, jos jokin on pielessä. Kas-

vattajien oma asenne on tärkein seikka työyhteisössä. Lapsella on oikeus turvalliseen ai-

kuiseen, johon voi luottaa. Ilmapiirin ollessa tulehtunut, lapset eivät välttämättä uskalla lä-

hestyä aikuista. Luottamus saavutetaan asettamalla rajat ja pitämällä rajoista kiinni. Luot-

tamuksen ollessa kunnossa, lapsen ei tarvitse pelätä aikuisen reaktioita ristiriitatilanteissa-

kaan. (Tähtelä 2018, 15–16, 20, 23.)  

Työyhteisön tulee olla tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2009, 45). Manka (2011, 122–123) painottaa työyhteisötaitojen olevan jokaisen vastuulla. 

Yhteisöllisyys rakentuu vuorovaikutuksesta, johon osallistuvat työyhteisön kaikki osapuo-

let. Näitä arkisia taitoja ovat, tervehtiminen, toisen kuunteleminen, auttaminen ja sovituista 

asioista kiinni pitäminen sekä hyvä käytös. Työyhteisötaitojakin on opeteltava. Dialogia 

voidaan harjoitella organisoiduilla tilanteilla, joissa on mahdollista keskustella työyhteisön 

asioista. Yhteisessä keskustelussa tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja uusia asioita. Dia-

logissa jokaisen työntekijän näkemys ja asiantuntijuus voivat lisätä yhteistä ymmärrystä 

(Kupila 2016, 302). Toimiva yhteistyö on yhteisten asioiden edistämistä, uusien työtapojen 

omaksumista ja osaamisen yhdistämistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Heinonen 

ym. 2016, 185).  
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Työyhteisö toimii kasvualustana sosiaalisten taitojen oppimiselle ja tällä sosiaalisella pää-

omalla on suuri merkitys. Vuorovaikutustaidot, avoimuus, joustavuus, uuden oppiminen, 

tiedon jakaminen, luovuus, sitoutuminen ja sisäinen yrittäjyys ovat työelämässä tarvittavia 

taitoja, jotka edistävät menestystä. Pyrkimys yhteisymmärrykseen, vuorovaikutteinen joh-

taminen, positiivinen palaute ja erimielisyyksien avoin käsittely auttavat työyhteisön yhteis-

ten tavoitteiden saavuttamista. (Fukuyama 1995 & Kouvo 2004, Ranne ym. 2005, 32 mu-

kaan.) Päivähoito rakentuu siinä vaikuttavista lapsista ja aikuisista. Ihminen toimii ympä-

ristössään omilla tiedoilla ja taidoilla, tuottaen ympäristöön henkilökohtaisia vaikutuksia. 

Vaikutuksia voidaan edelleen kehittää, jakamalla niitä muiden kanssa, jolloin jaettu tieto 

voi muuttua oppimiseksi. (Reunamo 2014, 213.) 

Kasvattajien tulee kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Jatkuvan kehittämisen tulos nä-

kyy työyhteisössä positiivisesti. Työyhteisö kykenee selviytymään muuttuvassa ympäris-

tössä eteen tulevista esteistä. Työyhteisössä tulee kunnioittaa organisaation omia tavoit-

teita. Organisaatio itse määrittää tarvittavan osaamistaidon. Oppiminen on joustavuutta, 

vuorovaikutusta ja edistyksellistä sekä kehittävää ilmapiirin luomista. Jokapäiväinen koh-

taaminen on erityisen tärkeää työntekijöiden välillä, sekä lasten huoltajien välillä. Oppimis-

ympäristön saa pidettyä rikkaana, kun ilmapiiri on avoin ja rehellinen. (Manka 2011, 84–

85.)    

Yhteisöllisyyden kokemus omassa työyhteisössä on edellytys hyvinvoinnille ja työkyvylle. 

Työyhteisössä jokainen tuo oman yksilöllisyytensä ja energiatasonsa yhteisöön, josta syn-

tyy yhteisöllinen työpaikka. Sosiaalinen pääoma on yhteisöllinen piirre, joka vahvistaa ja 

edistää työyhteisössä tapahtuvaa toimintaa. Sosiaalinen pääoma pääsee kasvamaan 

aina, kun sitä käytetään, ja se on tärkeä voimavaran lähde koko työyhteisössä. Kielteistä 

sosiaalista pääomaakin on olemassa. Se voi näyttäytyä työyhteisössä kiusaamisena ja 

erilaisten pienryhmien muodostumisena. Tällöin työyhteisö ei siedä erilaisuutta, ja on kai-

kin puolin kapea katseinen. (Manka 2011, 115–116.)  

4.2.1 Pedagoginen johtaminen 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämi-

nen. Toimintakulttuuri ja sen kehittäminen edellyttävät pedagogista johtamista, joka tar-

koittaa varhaiskasvatuksen tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista. Suunnitelmalli-

nen ja tavoitteellinen johtaminen mahdollistaa toiminnan arvioinnin ja kehittämisen, luo 

edellytykset henkilöstön hyvinvoinnille, hyville työolosuhteille, osaamisen hyödyntämiselle 

ja kehittämiselle, sekä pedagogiselle toiminnalle. (Opetushallitus 2018a, 28.) Päiväkodin 

johtajan työ on pedagogian johtamista, henkilöstöjohtamista, työhyvinvoinnin johtamista ja 



38 
 

hallinnollisten tehtävien sekä taloudellisten asioiden johtamista. Varhaiskasvatuksen joh-

taja vastaa siitä, että päiväkodin toiminta noudattaa varhaiskasvatuslakia, ja että päivähoi-

don sisällölliset painotukset toteutuvat varhaiskasvatuslain määräämien tavoitteiden mu-

kaisesti. Johtajan vastuulla on huolehtia varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten oikeuk-

sien ja tasa-arvon toteutumisesta sekä hyvän, laadukkaan ja monipuolisesti rikkaan peda-

gogisen varhaiskasvatuksen toteutumisesta kaikkina toimintapäivinä. (Heinonen ym. 

2016, 73.) 

Pedagogista johtamista on miettiä, kenen vastuulla on huolehtia yksittäisten tavoitteiden 

saavuttamisesta ja tiedon siirron käytännöistä (Heinonen ym. 2016, 74). Hyvä johtajuus 

on tutkimustiedon ja hyvien arkikäytäntöjen tiedostamista ja niiden jalostamista toimivam-

miksi käytännöiksi. Perustehtävien on oltava kaikille työntekijöille selkeitä, jotta arjen toi-

mivuus ja yhteisten tavoitteiden suunnittelu on mahdollista. (Hujala, Heikka & Halttunen 

2016, 289, 291.) Hyvässä työyhteisössä yksilöllisyys huomioidaan. Parhaimmillaan yhtei-

söllisyys hyötyy erilaisista energioista, luo yhteen kuuluvuutta ja auttaa jäseniään hahmot-

tamaan ympäröivää toimintaympäristöään. Erilaisuuden tunnustaminen on perusta yhtei-

söllisyydelle. (Manka 2011, 115.) 

Manka (2011, 116–118, 121) korostaa sosiaalisen pääoman merkitystä. Toimiva vuorovai-

kutteinen työyhteisö synnyttää sosiaalista pääomaa, joka vahvistaa yhteisön toimintaa, 

luottamusta, dialogia sekä tukee verkostoitumista. Sosiaalisesta pääomasta hyötyvät 

kaikki työyhteisön jäsenet. Sosiaalinen pääoma on voimavara, joka lisääntyy käytettä-

essä. Toisaalta sosiaalinen pääoma voi olla myös poissulkevaa, jos yhteisöllisyys ei hy-

väksy erilaisuutta. Sosiaalista pääomaa kartuttavat yhteiset arvot ja tavoitteet, vastavuo-

roisuus, luottamus ja toisten huomioiminen. Esimiehen tehtävä on luoda käytännöt avoi-

melle vuorovaikutuskulttuurille. Työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen arvostaminen 

näkyy motivaationa työtä kohtaan ja tukee työhyvinvointia (Heinonen ym. 2016, 76).  

Hyvä johtaminen edellyttää itsensä tuntemista ja myös oman itsensä johtamista. Oman 

toiminnan reflektointi sekä vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen lisäävät hallinnan 

tunnetta myös muilla elämän alueilla. (Parrila & Fonsén 2016, 129.) Itsensä johtaminen on 

jatkuvaa oppimisprosessia, joka edistää tietoisuutta omasta kehosta, tunteista, mielestä ja 

arvoista. Hyvään johtamiseen liittyy riittävän levon, ravinnon ja liikunnan merkityksen ym-

märtäminen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. (Syvänmaanlakka 2011, Parrila & Fon-

sen 2016, 130–131 mukaan.) Hyvään johtamiseen voidaan liittää myös taito ottaa huomi-

oon työntekijät mielipiteineen, kulttuuritaustoineen sekä pyrkimys oman tietämyksen lisää-

miseen ja haluun havainnoida työn toteutumista (Parrila & Fonsen 2016, 132–133). Edellä 
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esitellyn tiedon valossa voimme todeta työhyvinvoinnin rakentuvan muun muassa seuraa-

vista tekijöistä. (Kuvio 2) 

 

 

Kuvio 2. Työhyvinvoinnin tekijät 

4.2.2 Henkilökunta 

Lähdemme liikkeelle ajatuksesta, että yksikössämme toimii kaksi opettajaa ja kolme hoita-

jaa. Hoitopaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että paikkoja tarjotaan kolme-

vuotiaasta ylöspäin ja tästä nuoremmat (yhdestä kolmeen ikävuoteen) voivat saada hoito-

paikan sisarusperusteella. 

Yhdessä lapsiryhmässä saa olla enintään kolmea hoitajaa vastaava määrä lapsia. Lapsi-

määrä vaihtelee hoitopäivän pituuden mukaan. Jos lapsi on hoidossa yli viisi tuntia päi-

vässä, saa yhtä hoitajaa, tai opettajaa kohden olla suositusten mukaan enintään kahdek-

san yli kolme vuotiasta lasta. Enintään viisi tuntia päivässä toimintaan osallistuvia lapsia 

saa varhaiskasvattajaa kohden olla enintään 13 lasta. Alle kolme vuotiaita lapsia saa yhtä 

kasvattajaa kohden olla korkeintaan neljä. (Heinonen ym. 2016, 111; Terveyden- ja hyvin-

voinninlaitos 2018.) Lapsen etu on tärkeintä, ja siksi ryhmien kokoihin on syytä kiinnittää 

huomiota. Ryhmäkokojen pysyessä pieninä varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa laaduk-

kaasti. (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry.) 
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Opetushallitus (2018a, 33–35) määrää varhaiskasvatussuunnitelmassa myöskin yhteis-

työn toiminnasta. Yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen järjestäjän ja vanhempien kes-

ken. Monialaista yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa, kuten neuvola, lastensuojelu, 

muu terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Monialainen yhteistyö on lapsen kasvun ja kehi-

tyksen kannalta merkittävää, koska huolen herätessä lapsen etu on tärkeintä. Yhteistyöta-

hot ovat alueellisia ja yhteistyötä tekemällä laajennetaan oppimisen mahdollisuuksia eri 

oppimisen alueilla. Lahdessa on mahdollisuus käyttää psykologipalveluja (Lahden kau-

punki 2018d). 

Kasvattajat luovat moniammatillisen kasvuympäristön omilla osaamistaidoillaan. Lapsilla 

on erilaisia tuen tarpeita, jotka arvioidaan aina lapsikohtaisesti. Kokonaisvaltainen kartoi-

tus lapsesta helpottaakin yhteistyötä perheen kanssa. (Heinonen ym. 2016, 185.) Kasva-

tusyhteisön laaja asiantuntijuus on hyvästä. Yhteiset työskentelytavat takaavat kehittävän 

toiminnan arjessa. Jokaisen oma persoona on palanen kokonaisuutta. (Kupila 2016, 307.) 

4.2.3 Omahoitajuus 

Kanninen ja Sigfrids (2012, 257) ovat kehittäneet Lapsen silmin -työskentelymallin var-

haiskasvatukseen. Omahoitajalla tarkoitetaan henkilöä, johon lapsi voi hoitosuhteen alku-

taipaleella turvallisesti kiintyä ja joka tarjoaa lapselle turvaa ja tunteiden säätelyä. Omahoi-

taja voi olla lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja, joka on kasvatusvastuussa omassa ryh-

mässään. Omahoitajalla on käsitys lapsen yksilöllisestä kehityksestä ja hän on mahdolli-

simman paljon yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Omassa pienryh-

mässä toimiminen vauhdittaa tutustumista ja tekee jatkosta helpomman. (Karikoski & Tii-

likka 2016, 80–81.) Omahoitaja on lapsen turvasatama päivähoidossa, mutta vaikka hoita-

jalla on päävastuu heille osoitetuista lapsista, on työaikana kuitenkin pystyttävä huolehti-

maan myös yhteisesti koko ryhmästä. Omahoitajakaan ei aina ole paikalla, joten on hyvin 

tärkeää, että kaikki ryhmän kasvattajat ovat tutustuneet kaikkiin lapsiin ja ovat tietoisia 

myös erityisistä tarpeista. (Kanninen & Sigfrids 2012, 105, 125.) 

Tutustumisjakso uuden lapsen kanssa tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta lapsi ennättää luoda 

turvallisen suhteen omahoitajaan, uuteen ympäristöön, päiväkodin rutiineihin, muuhun 

henkilökuntaan sekä toisiin päivähoidossa oleviin lapsiin. Vanhemman läsnäolo alkutaipa-

leella on hyödyksi. Mikäli työntekijällä on aikaa, voi hän ennen hoidon aloittamista vierailla 

lapsen kotona. Työntekijä jakaa tietoaan lapsesta parhaansa mukaan muille työyhteisön 

jäsenille. (Tuliharju 2004 & Lund 2010, Karikoski & Tiilikka 2016, 81–82 mukaan.) 

Omahoitajan on helpompi ymmärtää lasta eri tilanteissa, kun hän osaa tunnistaa lapsen 

yksilölliset kyvyt, kuten temperamenttisuus ja lapsen kodin kulttuuri. Vuorovaikutuksen 
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vahvistuminen lapsen ja omahoitajan välillä auttaa hoitajaa tulkitsemaan lapsen tunteita ja 

ymmärtämään käyttäytymisen syitä. Päivähoidossa on haastavaa olla koko ajan tietoinen 

lapsen liikkeistä, koska lapsen mieli ja tunteet vaihtuvat nopeassa tahdissa. Lapsiryhmää 

tai vain yhtä lasta havainnoidaan tasaisesti arjessa. Havaintoja voidaan sittemmin käydä 

läpi ja tietoa jakaa yhteisissä viikkopalavereissa työtiimin kesken tai moniammatillisissa 

työryhmissä. (Kanninen & Sigfrids 2012, 107–109; Koivunen & Lehtinen 2016, 34–35.) 

Aikuisen tehtävä on olla läsnä ja antaa lapselle positiivisia kokemuksia omasta oppimi-

sesta ja eväitä sopeutumiseen. Lapsen kehityksen kannalta on oleellista, että aikuinen 

ymmärtää ja jäsentää arkiset tilanteet lapsen kehitystä tukeviksi. Ryhmässä toimiminen, 

kaverisuhteet ja vuorovaikutus tukevat lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä, näin ollen 

aikuisen läsnäolo ja huomio eri tilanteissa on oleellista. Aikuinen ohjaa lapsia toimimaan 

sopivalla tavalla, luo rajat ja mahdollistaa leikin. (Kalland 2012, 59–61; Salo 2012, 96–97; 

Koivula & Eerola-Pennanen 2017, 256.) 

Hoitaja voi tehdä itselleen muistilistan, kuinka tulee toimia lapsen siirtyessä toiseen ryh-

mään, toiseen päiväkotiin tai kouluun. Mikäli lapsi on siirtymässä toiseen päivähoitoon, 

kasvattaja varmistaa toisen paikan tietoisuudesta siirtohakemuksella. Seuraavaksi ollaan 

yhteydessä uuteen hoitopaikkaan. Sovittavia asioita ovat hoidon aloitus ja tietojen siirtämi-

nen. Lapsen mukana siirtyy kaikki lasta koskevat paperit; hakemus, palvelusopimus, var-

haiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai lomake huolen syntymisestä, lapsen 

oma kasvunkansio sekä jos lapsi on viisi vuotias, niin yhteenveto neuvolan viisivuotis-

seulasta. Hoitosuhteen päättymiseen on hyvä varautua ajoissa, jotta ehditään reagoimaan 

lapsen mahdollisiin tuen tarpeisiin. (Opetushallitus 2018a, 20; Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 40§, 41§; Kanninen & Sigfrids 2012, 271–272.)  

Yhteisen matkan päättyminen omahoitajan ja lapsen välillä voi tuottaa stressitilanteita lap-

selle. Toisaalta tilanne on oppimisen kannalta tärkeä, koska lapsi oppii myös luopumaan 

jo rakennetusta ihmissuhteesta. Vaikeista asioista puhuminen opettaa lapselle tunteiden 

käsittelyä. Äkillisiä tilanteiden muutoksia tulee välttää, koska nopeat siirtymiset aiheuttavat 

turhia stressitiloja lapselle. Huoltajienkin on hyvä tietää omahoitajan lopettamisesta mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa. Lapselle on myös tärkeää kertoa tulevasta muutok-

sesta ja kertoa etteivät tulevat muutokset ole lapsen syytä. (Kanninen & Sigfrids 2012, 

126–127.) 
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4.3 Toiminnan järjestäminen 

Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta siinä laajuudessa, 

kun kunnassa on tarvetta. Kunta voi tuottaa palvelun itse tai hankkia varhaiskasvatuspal-

velun julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 5§, 6§; 

Lahden kaupunki 2018b.) Lahden päivähoitopalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan 

tänä vuonna, mutta kasvua ei ole huomioitu tulevassa talousarviossa. Yksityisessä päivä-

hoidossa olevien lasten osuutta halutaan kasvattaa 20 prosentista 25 prosenttiin viime 

vuodesta. Tällä hetkellä Lahdessa hoitopaikkaa jonottaa noin 300 lasta ja perheiden valin-

nanmahdollisuutta yksityiseen päivähoitoon tuetaan palvelusetelillä. (Niemi 2018.) 

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön perustamaa liike-

toimintaa, joka tuottaa liike- tai ammattitoimintaa korvausta vastaan. Yksityinen palvelun-

tuottaja on velvollinen vastaamaan siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus 

täyttää sille asetetut vaatimukset. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 43§.) Toiminnasta teh-

dään kirjallinen ilmoitus kunnan varhaiskasvatuksesta vastaamalle toimielimelle (Varhais-

kasvatuslaki 540/2018, 43§). Lahdessa yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta, oh-

jauksesta ja toiminnan aloittamisesta vastaavat varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt (Lah-

den kaupunki 2018a). Lahdessa tavoitteena on kirjata paikallinen varhaiskasvatussuunni-

telma käytettävissä olevaan verkkoon. Perhepäivähoitajat käyttävät suunnitelman tekemi-

seen paperisia lomakkeita. (Lahden kaupunki 2018d.) 

Varhaiskasvatusta voi saada eri laajuisena. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus 

varhaiskasvatukseen. Tämä tarkoittaa, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhais-

kasvatusta 20 tuntia viikossa. Palvelun tuottajalla on oikeus päättää, miten varhaiskasva-

tusta on tarjolla. Osa-aikainen varhaiskasvatus tarkoittaa enintään viiden tunnin hoitopäi-

viä. Kokopäiväinen varhaiskasvatus on yhtäjaksoista hoitoa enintään 10 tuntia vuorokau-

dessa. Laajennettu varhaiskasvatus on vähemmän kuin kokopäiväinen, mutta yli 20 tuntia 

viikossa. Vanhempien työ ja opiskelu määrittelevät yksilöllisesti lapsen hoidon tarpeen. 

Vuorohoito ja ympärivuorokautinen varhaiskasvatus on mahdollista, jos vanhemman työ 

tai opiskelu osoittaa hoidolle todellisen tarpeen. (Heinonen ym. 2016, 38.) 

Toiminnan aloitus 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011, 11§) määrää yksityisen sosiaalipalveluja 

tuottavan yrityksen tekemään kirjallisen ilmoituksen toiminnastaan ennen toiminnan aloit-

tamista. Ilmoitus päivähoidon tuottamisesta tehdään sen kunnan toimielimelle, jossa pal-

velua tuotetaan. Lupaa päivähoitoyksikön toiminnalle haetaan siltä aluehallintovirastolta, 

jonka alueella päivähoitoa tuotetaan. Jos palvelun tuottaja järjestää palveluja useammalla, 
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kuin yhden aluehallintaviraston alueella, pitää lupaa hakea suoraan Valviralta. (Laki yksi-

tyisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 8§.) 

Lisäksi tehdään omavalvontasuunnitelma toiminnan laadukkuuden ja asianmukaisuuden 

varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelmaa valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-

vontavirasto Valvira. Lupa myönnetään, kun lainkohdassa 4§ säädetyt toimintaedellytyk-

set täyttyvät; päivähoidon toimintayksikössä tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat 

toiminnalle. Henkilöstön lukumäärän täytyy vastata asiakkaiden lukumäärään ja tarpee-

seen ja henkilökunnalla tulee olla asianmukainen, alalle soveltuva koulutus. Omavalvonta-

suunnitelma on asiakirja toiminnan sisällöstä, tavoitteista, palautteen keräämisen menetel-

mistä ja saadun palautteen hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä. Yksityisellä päivä-

hoidontuottajalla tulee olla nimetty johtaja tai vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että palve-

lukokonaisuus ja varhaiskasvatuksen järjestämispaikka täyttävät niille asetetut tavoitteet. 

(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 4§, 6§, 10§; Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 

48§; Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2018b, 20.) Liiketoimintaa ohjaavat lait ja 

asiakirjat ovat koottuna liitteisiin (Liite 3). 

Varhaiskasvatusyksikössä täytyy olla riittävät ja asianmukaiset tilat varusteineen sekä var-

haiskasvatuksen toimintaan sopiva henkilöstö lasten lukumäärään nähden. Toimintaym-

päristön tulee olla olosuhteiltaan sopiva lapsen hoitoon, kasvatukseen ja huolenpitoon. 

(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 4§.) Litmanen & Virta (2018) toivovat Lah-

den kaupungilta tukea kiinteistön löytymiselle. Päiväkodin avajaiset nähdään aikaisintaan 

2020 tai 2021- vuonna, kun rahoituksen kuviot ja yhteistyökumppanit ovat selvillä. Toimin-

taympäristön halutaan olevan lapsille paras mahdollinen. Tavoitteena on viherpiha. Lasten 

vastustuskyky kasvaa ja ympäristö antaa lapsille mahdollisuuden tutkivaan oppimiseen 

kaikenlaisten kasvien avulla. Painovoima haluaa ajatella, että lapset saavat puhdasta 

sekä ympäristöystävällistä ruokaa. Ruokailussa tullaan käyttämään mahdollisuuksien mu-

kaan luomutuotantoa sekä lähituotettua ruokaa. Litmanen ja Virta painottavatkin humanis-

tisuuden kulkevan punaisena lankana perustamisvaiheista aloitukseen, ja toimintaan. Tut-

kivaa oppimista voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneita hyödyntämällä. Lapset otetaan 

mukaan kasvattamaan, ja lähitiloilla vierailut tehdään mahdolliseksi. (Litmanen & Virta 

2018.) 
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5 POHDINTA 

5.1 Opinnäytetyön yhteenveto 

Olemme mielestämme saavuttaneet tavoitteemme päiväkodin suunnitelman toteuttami-

sessa. Lopputulos on käytännönläheinen, suuntaa antava ja ajankohtainen tietoisku siitä, 

miten varhaiskasvatusta tulisi toteuttaa. Painovoima ry:n näkemys luovien menetelmien 

hyödyntämisestä ja lapsia osallistavasta ilmiöpohjaisesta oppimisesta tuntuvat omilta ja 

uskomme hyötyvämme menetelmistä kasvatustyön tukena. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

10.)  

Olemme myös saavuttaneet tavoitteemme toiminnalliselle opinnäytetyölle. Olemme val-

mistumassa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi, joten varhaiskasvatuksen aihe nousee 

suoraan koulutusohjelmastamme. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja toteutettu yhteis-

työssä kehittämistiimimme kanssa. Olemme olleet myös osa laajempaa toimijaverkostoa, 

kun olemme pohtineet päiväkodin perustamismahdollisuuksia. Syksyllä esimerkiksi tapa-

simme Lahden kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Leena Miettisen, jonka kanssa kes-

kustelimme päiväkodin perustamisesta ja muun muassa palvelusetelituottajuudesta. Pro-

sessin aikana olemme vertailleet näkemyksiämme erilaisista tavoista toimia ja hyödyntä-

neet dialogia yhteisen ymmärryksen rakentumisessa. Näkemystemme samankaltaisuus 

helpotti lopputuloksen syntymistä. Opinnäytetyön käytännönläheisyys on vahvistanut asi-

antuntijuutta ja ammatillista kasvua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10, 16–17.) 

Toimeksiantajan palaute opinnäytetyöstä oli positiivista. Keräsimme palautetta prosessin 

lopussa erillisellä lomakkeella (Liite 2). Saimme palautetta runsaasta lähteiden käytöstä, 

perehtymisestä teoriaan ja lainsäädäntöön. ”Päiväkodin ideologia on tiivistetty hyvin ja 

avattu selkeästi.” He kuvailevat yhteistyön sujuneen joustavasti ja hyvin. Huolimatta väl-

jästä toimeksiannosta ja ”puutteellisesta” ohjauksesta olemme onnistuneet erittäin hyvin 

kokoamaan kehittämistiimin ajatuksia vastaavan kokonaisuuden. Tapaamisemme ovat ol-

leet säännöllisiä ja olemme käyneet keskusteluja myös puhelimessa ja sähköpostitse. 

”Hyvin laadittu työ kaikin puolin, olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja työn sisäl-

töön.” Kehittämistiimimme tapasi noin kahden viikon välein. Olimme onnistuneet tavoitta-

maan asioita/tietoja, joita meiltä toivottiin ja jotka hyödyttävät yksityisen toiminnan perusta-

misen etenemistä. Saimme Taina de Carvalholta ohjeita visualisoidessamme tulevaa toi-

mintaa ja sen käytäntöjä ajatuksen tasolla. Yhteistyön voi päätellä olleen sujuvaa, sillä löy-

simme helposti toivottavaa teoriaa täydentämään toimeksiantajan näkemystä eikä kehit-
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tämistiimillä ole ollut täydennystoiveita. Liitteenä (Liite 1) on yksikön oma varhaiskasvatus-

suunnitelma, joka on kirjoitettu valtakunnallisia ohjeita noudattaen. Suunnitelmassa on 

vielä puutteita, se on suuntaa antava ja elää liiketoimintasuunnitelman edistyessä.  

Työskentelyämme helpotti hiljattain uudistunut varhaiskasvatuslaki (540/2018). Meille oli 

myös alusta asti selvää, että etsisimme tietoperustaamme mahdollisimman tuoreita läh-

teitä. Niitä myös löytyi. Voimme lukemamme tiedon valossa päätellä Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2016), vauhdittaneen uusien varhaiskasvatusta käsittelevien 

julkaisujen viimeaikaista ilmestymistä. Ajankohtaisuudesta kertoo myös se, että työs-

sämme lähteenä käyttämämme Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016), poikkesi 

joiltain osin uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) säädöksistä. Uusi varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet (2018) ilmestyikin juuri opinnäytetyön viimemetreillä, joten päivi-

timme lähdeviitteemme vastaamaan uutta painosta, joka astui voimaan 1.1.2019. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 72–73.) Toisen opiskelijan mukaantulo rikastutti työn sisältöä, mutta 

aikataulu venyi hiukan suunnitellusta yhteisen työajan löytämiseksi. 

Ohjaava opettaja on opastanut ja auttanut työmme kokonaisuuden muotoutumista. 

Saimme palautetta ja tukea myös vertaisopiskelijoilta opinnäytetyön ohjauksissa. Hyödyn-

simme palautteita sisällön rakentumisessa. Kielenhuollon ohjauksesta oli erityistä hyötyä 

ja äidinkielenopettajan neuvot työn rajauksesta toivat selkeyttä lopullisen kokonaiskuvan 

hahmottamiseen, joka työskentelyn keskivaiheilla oli liian laaja. Olemme ylpeitä lopputu-

loksesta! Opinnäytetyöstämme hyötyvät kaikki varhaiskasvattajat sekä varhaiskasvatus-

alalle pyrkivät henkilöt. Opinnäytetyömme myös toimii työvälineenä päiväkodin perustami-

sessa. 

5.2 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyö on vahvistanut monipuolisesti asiantuntijuuttamme varhaiskasvatuksesta, 

sen järjestämistä ohjaavista seikoista, sekä kasvattajan tärkeästä asemasta tässä yhtä-

lössä. Kasvattaja toimii lapsen turvasatamana päivähoidossa, mahdollistaa yhteistyön ko-

din ja päivähoidon välillä, tukee kotien kasvatustyötä ja tuo panoksensa työyhteisöön 

omalla persoonallaan. Työyhteisö voi tarjota rajattomat mahdollisuudet kehittymiselle, 

henkiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. Me opimme myös lapsilta. Toimintakulttuuri 

rakentuu siinä vaikuttavista aikuisista ja lapsista. Näemme tärkeäksi työyhteisön voimava-

rojen ja osaamisen viisaan hyödyntämisen niin, että jokainen voi kokea itsensä tärkeäksi 

yhteisön jäseneksi. Jokaisella on oikeus hyödyntää osaamistaan ja oikeus tuntea työn 

iloa, kunnioitusta ja hyväksyntää omana erilaisena itsenään. 
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Jokainen varhaiskasvattaja tekee työtä omalla persoonallaan. Työyhteisötaitoja ei voi lu-

kemalla oppia, vaan jokaisen persoonan tulee itse olla hyväksyvä, joustava ja reilu työka-

veri. Sosiaalinen työympäristö antaa vankan pohjan toimivalle työpaikalle. Avoimuus, kuu-

leminen ja kunnioitus ohjaavat dialogiin. Tiimiosaamista on helppo hyödyntää, jos osaa 

ottaa toiset huomioon ja kunnioittaa heidän yksilöllisyyttään ja ammatillista osaamistaan. 

Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Meidän on osattava 

kuunnella vanhempien toiveita ja ajatuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen. Tärkeää 

on luoda rakenteet avoimelle ilmapiirille ja vuorovaikutukselle. Ammatillista kasvua tapah-

tuu arjessa joka päivä. Vuorovaikutuksellinen työ lasten, huoltajien ja työtovereiden 

kanssa on suhdeperustaista. Arki on sujuvaa, kun osapuolten välillä vallitsee luottamus. 

Opinnäytetyön tietoperustasta on varmasti hyötyä lapsityössä. Lapsen edun ensisijaisuus 

tai lapsen sensitiivinen huomioiminen ei rajoitu vain päivähoitoon. Vanhempina, kasvatta-

jina ja sosionomeina voimme hyödyntää opittua tietotaitoa kaikessa kasvatustyössä ja 

omaksua lapsilähtöisyyden osaksi substanssiosaamistamme. Dialogisuus, kiireettömyys, 

vilpitön kohtaaminen ja asiakkaan aito kuuleminen ovat perustaitoja, joista ammatti-identi-

teetti rakentuu. 10 pisteen opintokokonaisuus varhaiskasvatuksesta oli vain pikainen läpi-

leikkaus niistä osa-alueista, mitä varhaiskasvatus pitää sisällään. Opinnäytetyön myötä 

lapsitietämyksemme on laajentunut, tarkentunut ja ennen kaikkea syventynyt. Teemme 

varhaiskasvatuksessa asioita siksi, että kaikilla lapsilla olisi parhaat mahdolliset lähtökoh-

dat tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille sekä koulutien aloittamiselle. 

Voimme omalta osaltamme viedä työmaailmaan uusia näkökulmia ja osaamme perustella 

hyödylliseksi katsomiamme vaihtoehtoja.  

Meidän aikuisten on hyvä muistaa, että jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin on. 

Kaikilla lapsilla tulee olla samat lähtökohdat ja mahdollisuus varhaiskasvatukseen ja sen 

sisältöön. Arjen struktuurin merkitys on suuri, niin kotona, kuin päivähoidossakin. Se jä-

sentää päivän kulkua ja auttaa ennakoimaan. On kuitenkin annettava tilaa lapsen luovuu-

den ja mielikuvituksen kehittymiselle. Aikuisen tehtävä on ruokkia näitä taitoja, ja tarvitta-

essa ohjata lasta etenemään ja tarjota menetelmiä kehityksen tueksi. Me toivomme, että 

varhaiskasvatuksessa hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon luontoa kasvatuksen ja 

opetuksen tukena. Menemällä metsään syntyy satoja vaihtoehtoja tekemiselle tai ihan 

vaan tekemättömyydelle. Luonnonrauha ja suojeleminen on syytä nostaa tänä päivänä 

lasten tietoisuuteen.  

Varhaiskasvattajan työ koostuu toiminnan suunnittelusta, lapsen osallisuuden huomioimi-

sesta ja sen edistäminen. Kaisalle toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi tuli tutuksi 

työharjoittelun myötä lasten liikunnallisten tuokioiden järjestämisessä. On eri asia kirjoittaa 
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paperille suunnittelu ja aikarajat, kuin itse toteutus. Kasvattajan muistilistalle onkin hyvä 

laittaa aina toinenkin suunnitelma, jotta yllätyksiltä vältytään. Myös Ritan aiempi työkoke-

mus varhaiskasvatuksen parissa on opettanut vaihtoehtoisten toimintamallien spontaanin 

hyödyntämisen tilanteen edellyttämällä tavalla. Hyvä suunnittelu ja varautuminen muutta-

maan sitä on lähtökohta. Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. 

Kirjoitimme opinnäytetyön lähes kokonaisuudessaan yhteistyössä. Tiedonhaku ja aiheiden 

rajaaminen sujuivat ongelmitta, yhteishenki oli hyvä ja tavoitteet molemmilla selkeästi tie-

dossa. Osasimme hyödyntää toistemme vahvuuksia työskentelyn eri vaiheissa. Suunnitte-

luvaiheessa mielsimme työn laajemmaksi, kuin mitä lopputulos on. Kolmannen ohjausker-

ran ja kielihuollon jälkeen saimme rajattua työn koskemaan ainoastaan varhaiskasvatusta 

ja jätimme varsinaisen liiketoimintasuunnitelman työn ulkopuolelle sillä perusteella, että 

emme ole liiketalouden opiskelijoita. Oli perustellumpaa selvittää palvelun, eli päivähoidon 

perusteita ja käytäntöjä, joka vahvisti asiantuntijuuttamme tulevina varhaiskasvattajina. 

Kehittämistiimi kuunteli ja kommentoi kysymysten esiin noustessa. Vanha kansanviisaus 

on aivan oikeassa siinä, että joka päivä oppii jotain uutta. Me olemme oppineet toisil-

tamme ja toistemme kautta. 

Haasteelliseksi koimme koko varhaiskasvatuksen tiivistämisen opinnäytetyöksi. Olemme 

pyrkineet helppolukuisuuteen, kuitenkin ammattisanastoa ja asiatekstiä käyttäen. Aikatau-

lutusten yhteensovittaminen oli myös välillä haastavaa. Molemmilla on perhe-elämä, har-

rastukset ja lasten harrastukset, joten yhteisen ajan löytäminen ei aina ollut helposti toteu-

tettavissa. Halusimme opinnäytetyöstä laadukkaan ja onnistuimme siinä mielestämme to-

della hyvin. 

Uudistuneen lainsäädännön tunteminen ja ymmärrys siitä, miten ja miksi varhaiskasvatus-

palveluja järjestetään, tukee erityisesti sosionomin kompetenssia. Tiedämme nyt, että var-

haiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja että varhaiskasvatuksen tavoit-

teena on lapsen hyvinvoinnin lisäksi edistää lapsen kouluvalmiuksia ja elinikäistä oppi-

mista. Ymmärrys ihmisestä sosiaalisena ilmiönä, joka elää omaa arkeaan omien sosiaalis-

ten suhteidensa kautta, auttaa ymmärtämään myös perheiden erilaisuutta. Paljon on vielä 

opittavaa, mutta uskomme koulutuksesta saatujen valmiuksien hyödyttävän erilaisten arki-

todellisuuksien kohtaamista. Ammattietiikka ohjaa arjen toimintaa ja haastaa meitä kehit-

tämään ammattitaitoamme muuttuvassa yhteiskunnassa (Talentia 2019). 

Ammattietiikka ohjaa meitä ammattilaisia edistämään asiakkaiden hyvinvointia, sosiaalista 

toimintakykyä, osallisuutta yhteiskunnassa sekä yhdenvertaisuutta. Sosiaalityön tarkoitus 

on ehkäistä ihmisten syrjäytymistä. Sitoudumme työssämme kunnioittamaan asiakkaiden 

(lasten, nuorten ja aikuisten) oikeuksia hyvään palveluun ja kohteluun ilman syrjintää. On 
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olennaista, kuinka kohtaamme, kuuntelemme ja huomioimme työmme kohdetta. Tärkeää 

on myös omasta ammattitaidosta huolehtiminen. Toiminnan reflektointi, omien ratkaisujen 

ja päätösten jatkuva arviointi kuuluu myös olennaisesti sosiaalityöhön ja ammatilliseen 

kasvuun. (Talentia 2016, 33–35.) Sosionomin työ perustuu ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 

kunnioittamiseen. Me voimme omalla toiminnallamme edistää asiakkaan oikeuksia ja 

osallisuutta. Osallisuuden edistämistä on kertoa asiakkaalle hänen oikeuksistaan, eri 

mahdollisuuksista, sekä niiden vaikutuksista. Toisin sanoen tavoitteemme on toimia asia-

kaslähtöisesti kuuntelemalla asiakkaan tarpeita ja tarjoamalla oikeanlaista tukea asioiden 

edistämiseksi ja asiakkaan voimaantumiseksi. Tärkeää on oikeudenmukaisuus ja asiak-

kaan kokemus kohdatuksi tulemisesta. (Talentia 2018, 11, 15–18.) Tulevina sosionomeina 

meille on tärkeää, että toimimme eettisesti ja moraalisesti oikein. Lapset tarvitsevat turvaa 

ja turvallisen kasvuympäristön. Lapsista pääsee kasvamaan vastuuntuntoisia ja toisia 

huomioon ottavia, kun kasvualusta on kunnossa. 

5.3 Jatkokehittämissuunnitelmat 

Omahoitajuutta aiomme hyödyntää jatkossa. Omahoitajuus on tärkeä käytäntö, jotta lapsi 

voi turvallisesti kiintyä uuteen aikuiseen ja toimintaympäristöön. Emme kuitenkaan tiedä 

yhtään varhaiskasvatuspaikkaa, jossa omahoitaja tai muu kasvattaja on käynyt kotitapaa-

misessa ennen lapsen hoidon aloittamista. Tulevaisuudessa voimme kiinnittää huomiota 

tähän. On upeaa, jos jossain resurssit eivät ole niin ahtaalla, että kotikäynteihin on mah-

dollisuus. Omahoitaja voi auttaa lasta sopeutumaan päivähoidon uuteen yhteisöön ja aut-

taa kasvun tiellä tasavertaiseen, kokonaisvaltaiseen ja arvokkaaseen yhteiskunnan jäse-

nyyteen.  

Päiväkodin perustaminen tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan vuonna 2020. On löydettävä 

yhteistyökumppani käytännön toteutukseen. Painovoima ry. on voittoa tavoittelematon yh-

distys, jonka perustoimintaan päiväkodin pyörittäminen ei kuulu. Painovoima tahtoo olla 

sisällöntuottajana ja mahdollisesti osakkaana, mutta pelkästään omilla resursseilla ei liike-

toimintaa pysty aloittamaan. Painovoima etsii edelleen sopivaa yhteistyötahoa ja sopivia 

tiloja, jotka osaltaan vaikuttavat merkittävästi kokonaisuuteen. He haluavat, että tilat ovat 

terveet ja toimintaideaan sekä ideologiaan sopivat. Luonnonläheisyys ja mahdollisuus vi-

herpihaan vaikuttavat kiinteistön valintaan. 

On mahdollista, että Painovoima-päiväkoti saa opinnäytetyöllemme jatkoa. Painovoima 

voi tulevaisuudessa teettää asiakkaille tyytyväisyyskyselyn varhaiskasvatuspalveluista. 

Toiminnan laatuun ja sisältöön voi halutessaan kiinnittää huomiota kysymysten asettelulla. 

Kyselystä saa laajemman, jos kysely teetetään myös lapsille. Lapset elävät varhaiskasva-
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tuksen arkea, joten heidän näkökulmansa on tärkeä saada kuuluviin. Kysymysten kohden-

taminen myös kasvattajille tekee kyselystä vielä laadukkaamman. Vertailu samanlaisessa 

tilanteessa olevien yritysten tai yhdistysten kanssa voisi auttaa jatkosuunnitelmien etene-

mistä. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. (Litmanen & Virta 2018.) Yhteistyömme Paino-

voima ry:n kanssa jatkuu. 

 

 

Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi 

mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, 

vaan siksi, 

että hän terveenä ja väkevänä voisi 

täyttää tulevan paikkansa ja löytää itsensä 

(Jotuni 2000, 149). 
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LIITTEET 

Liite 1 Painovoiman varhaiskasvatussuunnitelma. 

Painovoima-päiväkoti 

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen päätavoite on yhteis-

työssä vanhempien kanssa turvata lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppi-

mista. Lisäksi sen tule edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa täy-

dentäen kotien kasvatustehtävää. Keskiössämme on hyvinvoiva lapsi, joka aktiivisena toi-

mijana saisi riittävästi valmiuksia ja edellytyksiä vuorovaikutukseen, kulttuurisen moninai-

suuden ymmärtämiseen ja eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimijuuteen, sekä elinikäi-

seen oppimiseen. 

Painovoima ry tarjoaa lapselle varhaiskasvatuslain turvaamaa suunnitelmallista ja tavoit-

teellista päivähoitoa hyödyntäen toiminnassa luovia menetelmiä. Suunnitelmamme 

mukailee Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja valtakunnallisia säädöksiä. 

Tarjoamme lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta huomioiden perheiden yksilölliset 

tarpeet. Toimimme yhteistyössä perheiden kanssa turvataksemme lapselle parhaan mah-

dollisen hoidon, huolenpidon ja opetuksen kokonaisuuden. Toimintamme perustuu avoi-

meen vuorovaikutukseen lasten, heidän vanhempiensa, sekä henkilökunnan välillä.  

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 

Varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kuuluu lapsen oikeuksien edistäminen ja lapsuuden tur-

vaaminen. Jokaisen lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja lapsi huomioidaan omana itse-

nään, sekä yhteisön jäsenenä. Hoitoympäristössä varmistamme kehittymistä ja oppimista 

edistävät toimintatavat, sekä mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja hen-

kilökunnan välillä. Lapsille suodaan mahdollisuuksia tunnetaitojen kehittymiselle ja esteet-

tiseen ajatteluun. Kestävän kehityksen, omien valintojen ja elämäntapojen periaatteita tar-

kastellaan huomioimalla sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus.  

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Se on kokonaisvaltaista ja läsnä kaiken aikaa. Oppimi-

sessa yhdistyvät tiedot ja taidot, aiemmat kokemukset, toiminta, tunteet, aistit ja ajattelu. 

Käytännön kasvatustapahtumassa huomioidaan erilaisia tarpeita ja toiveita ja toimintaa 

voidaan muokata aina edelleen uusien oppimistarpeiden mukaisesti, kulloiseenkin tilan-

teeseen sopivaksi. Myönteisillä vuorovaikutussuhteilla ja kokemuksilla voidaan vaikuttaa 

positiivisesti oppimiseen ja osallisuuden toteutumiseen. Lapsen pitää saada tuntea it-

sensä huomioiduksi, kokea onnistumisen iloa toiminnasta ja itsestään oppijana! Kasvatta-

jan rooli on herättää motivaatio ja innostus lapsissa, sekä mahdollistaa myönteiset oppi-

mis- ja tunnekokemukset.   
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Arvomme näkyvät yksikön toimintakulttuurissa ja sen kehittämisessä. Lapsen osallisuus, 

kohdatuksi tuleminen, mielipiteiden huomioiminen ja tasavertainen toimijuus päivähoi-

dossa ovat elementtejä, joista hyvä hoitopäivä rakentuu. Meille lapsuus on itseisarvo, jo-

kainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas yhteisön jäsen. Arvostamme kestävää kehitystä, 

ohjaamme oikeudenmukaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Päivähoidossa harjoit-

telemme hyviä käytöstapoja ja sosiaalisia taitoja, sekä rohkaisemme keskustelemaan mie-

lipiteistä, arvoista ja ihanteista. Yksikkömme on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puo-

luepoliittisesti sitoutumaton. Kiusaamiseen puutumme heti ja asia käsitellään viipymättä. 

Toimintaympäristö 

Toimintamme perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristönsä kanssa. Lapsi on aktiivinen toi-

mija, joka haluaa jatkuvasti oppia uutta. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja siinä yhdistyvät 

tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu. Lapsi tark-

kailee ja havainnoi ympäristöään ja jäljittelee muiden toimintaa. Huomioimme toiminnas-

samme monipuoliset toimintatavat, joka mahdollistavat leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen 

ja kokeilemisen, sekä taiteellisen ilmaisun ja kokemisen. 

Näemme tärkeäksi lasten osallisuuden edistämisen. Osallisuus toteutuu leikissä, vuoro-

vaikutuksessa, kuulemalla lasta ja hänen mielipiteitään ja toiveitaan, toiminnassa ja lo-

pulta arvioinnissa. Osallistuminen päivähoidon toiminnan suunnitteluun, ideointiin, toimin-

taprosessiin ja arviointiin tukee lapsen osaamisen ja pystyvyyden tunnetta, tietoisuustai-

toja ja ennen kaikkea luottamusta itseen ja muihin. Haluamme jättää aikaa ihmettelylle ja 

kysymyksille, antaen tilaa lapsen luonnollisten tutkimusvalmiuksien kehittymiselle. Teo-

reettisen ajattelun yhdistäminen toimintaan on parhaimmillaan yhteisöllinen tutkimuspro-

sessi, jonka matkalla saavutamme uutta tietoa ja ymmärrystä askarruttavasta ilmiöstä. 

Osallistuminen voi olla myös alku syvemmälle osallisuudelle. Jollekin lapselle osallisuus 

voi tarkoittaa osallistumista yhteiseen toimintaan, kokien pelkän mukana olemisen myön-

teisenä kokemuksena! 

Yhteistyö vanhempien kanssa 

Lapsen mukana päivähoitoon tulee myös hänen siihenastinen elämänkokemuksensa vuo-

rovaikutus- ja kiintymyssuhteineen. Yhteistyö alkaa jo hoitosuhteen valmisteluvaiheessa, 

kun kasvattajat käyvät vanhempien kanssa keskusteluja odotuksista, mahdollisista huo-

lista ja tarpeista, sekä muista hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Avoin, arvostava 

ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää, jotta perheen ja henkilöstön yhteinen kasvatus-

tehtävä toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnioittava yhteistyö tuo lapsen elä-

mään turvaa ja jatkuvuutta ja avoin keskustelu auttaa yhteisen ymmärryksen ja tavoittei-

den rakentumista. Älä epäröi kysyä, me olemme täällä teitä varten! 
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Omahoitajuus- sensitiivistä läsnäoloa 

”Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja 

oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi 

ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä. Lapsen tunteminen edellyttää mahdol-

lisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita henkilöstön ja lasten välillä.” 

(Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma) 

Haluamme luoda heti alusta alkaen turvallisen ja luottamuksellisen suhteen lapseen. Päi-

vähoidossa vietetään suuri osa päivästä ja toivomme tämän ajan olevan lapselle miele-

kästä ja turvallista. Vanhemmilla on mahdollisuus toivoa kotikäyntiä hoitosuhteen alka-

essa. Käytössämme on omahoitajuus- toimintamalli, jossa jokaisella lapsella on nimetty 

vastuu hoitaja, joka toimii ykköshenkilönä lapsen asioissa. Näin varmistamme tiedon siir-

tymisen käytännöt ja pysyvät, turvalliset ihmissuhteet jokaisen lapsen kohdalla 

Lapsen vasu 

Lapsen henkilökohtaisella varhaiskasvatussuunnitelmalla turvataan lapsen oikeus suunni-

telmalliseen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuteen. Suunnitelmaan kirjataan 

tavoitteet pedagogiselle toiminnalle ja ne huomioidaan lapsiryhmän toimintaa suunnitelta-

essa. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Lähtökohtana 

on lapsen etu ja tarpeet ja lasta voidaan kuulla eri tavoin lapsen omien näkökulmien selvit-

tämiseksi.  

Varhaiskasvatussuunnitelmasta käy ilmi lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen 

kohteet ja yksilölliset tarpeet, sekä tavoitteet, mitä halutaan oppia ja missä taidoissa kehit-

tyä. Myös mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki, sekä tukevat toimenpiteet kirjataan 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toteutuneita tavoitteita arvioidaan ja päivitetään puolivuo-

sittain ja aina tarvittaessa. 

Lahden varhaiskasvatuksessa lasta koskeva tieto siirretään tulevaan varhaiskasvatusryh-

mään aina lapsen vaihtaessa ryhmästä toiseen, päiväkodista tai varhaiskasvatuksen toi-

mintamuodosta toiseen tai siirryttäessä päivähoidosta esiopetukseen. Tiedonsiirto tapah-

tuu aina yhteistyössä huoltajan kanssa.  

Havainnointi 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa yhdistyvät huoltajan, kasvattajan ja lapsen omat 

näkemykset lapsen kehityksestä ja ryhmässä toimimisesta. Kerättyä tietoa käytetään lap-

sen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin hyväksi. Kasvattaja voi havainnoida lasta päivittäi-

sissä tilanteissa tai suunnitellusti tarkkaillakseen jotakin tiettyä toimintaa. Havainnointi on 
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kasvattajan keskeinen työkalu ja sen avulla lapsesta, lapsen kehityksestä, lapsiryhmästä 

ja tiimistä voidaan kerätä tietoa, jonka pohjalta toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan. Arvi-

ointi ulottuu siten myös kasvattajan toimintaan, vuorovaikutukseen, ryhmän ilmapiiriin, oh-

jaustyyleihin ja toimintaympäristöön.  

Dokumentointi 

Dokumentoinnilla tarkoitetaan lapsen toiminnan tallentamista, kuulemista suoraan tai epä-

suorasti. Tallenteista kootaan kasvun kansio, josta lapsen kasvua ja edistymistä on 

helppo seurata ja muistella. Kasvun kansioon dokumentoidaan toimintaa eri keinoin, kuvin 

ja menetelmin. Tiedon tulee kuitenkin välittyä ymmärrettävästi ja totuudenmukaisesti. Do-

kumentointia tehdään yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa. 

Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen toimintakauden alussa ja keväällä, sekä aina 

tarvittaessa. Lastentarhanopettaja käy läpi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kohta 

kohdalta ja kirjaa toteutuneita tavoitteita yhdessä vanhempien kanssa. Kirjataan mahdolli-

sesti havaittu tuen tarve, jotta osataan tarjota lapselle hänen kehitystasolleen riittävän 

haastavaa toimintaa. Vanhemmilta ja lapsilta kerätään palautetta toiminnasta ja tiedustel-

laan toiveita ja kokemuksia. 

Palautetta myös kerätään palautelaatikkoon ja sähköpostiin, asiakasta rohkaistaan palaut-

teen antamiseen. Päivittäisiä keskusteluja voidaan kirjata päiväkirjaan ja niihin voidaan 

palata tiimipalavereissa. Omaa toimintaa ja esiin nousseita ajatuksia reflektoidaan yhtei-

sesti ja etsitään tarvittaessa vaihtoehtoisia tapoja toimia laadun parantamiseksi. Asiak-

kaan kokemus on arvokas palaute! 

Henkilökunnalta kerätään palautetta toimintakaudesta, hyviksi todetuista tavoista ja mene-

telmistä ja rohkaistaan avoimesti huomioimaan epäkohtia. Saadun palautteen perusteella 

toimintaa voidaan kehittää ja laatua parantaa.  

Ryhmäkohtaiset kausi- ja vuosisuunnitelmat ovat eläviä. Ne ovat muokattavissa ja sovel-

lettavissa kulloisenkin ryhmän tarpeisiin.  

Laaja-alainen osaaminen 

Laadukkaalla pedagogisella toiminnalla vahvistetaan lasten laaja-alaista osaamista. 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan ajattelua, oppimista, kulttuurista osaamista, it-

senäistymistä, teknologista osaamista ja osallisuutta ympäröivässä yhteisössä. Kyky käyt-

tää ja yhdistellä opittuja tietoja ja taitoja vahvistuu toiminnassa ja ohjaa lasta toimimaan 

tilanteen edellyttämällä tavalla.  
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Oppimisen alueet 

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on edistää lasten kehitystä ja oppimista ja suoda monipuoli-

sia kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen alueet ovat jaettu viiteen osa-aluee-

seen, esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti: 

• Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. 

Oppimisympäristössä käytetään kieltä monipuolisesti, tuetaan vuorovaikutustaitojen 

kehittymistä, puheen tuottamista ja asioiden selittämistä. Kuvat toimivat tukena kielelli-

sen ymmärtämisen ja sanavaraston kehittymisessä. Kirjallisuuden avulla tutustutaan 

erilaisiin teksteihin ja tarinoihin ja rohkaistaan lapsia myös omaan kerrontaan. Tarinoi-

hin voidaan tutustua myös draaman keinoin. 

• Ilmaisun monet muodot 

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen tarjoavat lapselle mahdollisuuksia havainnoida 

ja hahmottaa maailmaa heille mieleisellä ja innostavalla tavalla. Ilmaisun keinoin lapsi 

voi tulkita, luoda mielikuvia ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Draaman avulla lapset 

saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta, että yhteisesti suunnitelluista pro-

sesseista, joiden toteutumista voidaan arvioida ja kehittää. Kulttuurisesti rikas kaupun-

kiympäristö mahdollistaa tutustumisen paikalliseen taiteeseen ja tapahtumiin. Tavoit-

teenamme on tukea monipuolisesti lapsen kuvallisen, musiikillisen, sanallisen ja kehol-

lisen ilmaisun taitoja ja niiden kehittymistä.  

• Minä ja meidän yhteisömme 

Yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä on ohjata lasta ymmärtämään lähiyhteisön moni-

naisuutta ja antaa valmiuksia siinä toimimiseen. Menneisyyttä voidaan tarkastella eläy-

tymällä tilanteisiin ja tapahtumiin, toisaalta kysymykset ja mielenkiinnon kohteet voivat 

nousta esiin lapsiryhmästä, joka tekee lähestymisestä vielä merkityksellisempää. Eetti-

nen ajattelu kehittyy päivittäisissä tilanteissa. Sitä lähestytään myös erilaisilla tee-

moilla, joita voidaan pohtia yhdessä lasten kanssa. Tällaisia teemoja voivat olla ryh-

män yhteiset säännöt ja niiden noudattaminen, oikean ja väärän erottaminen, ystä-

vyys, ilo, oikeudenmukaisuus, pelko tai suru. Oman toiminnan merkitystä sen vaiku-

tuksia on myös tärkeää pohtia. Eettisiä kysymyksiä käsitellään ryhmässä niin, että kai-

killa on mahdollisuus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi ajatuksineen ja huoli-

neen, omana itsenään. Erilaisiin katsomuksiin ja uskontoihin suhtaudumme neutraa-

listi, erilaisuutta kunnioittaen.  
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• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja kokeileminen ovat lapselle ominaisia tapoja tu-

tustua ympäristöönsä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille mahdollisuuk-

sia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää erilaisia ympäristöjä. Toimintaa järjestetään ul-

kona ja sisällä, luonnonmukaisissa ja rakennetuissa oppimisympäristöissä. Monipuoli-

suus tukee lapsen syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä, sekä ajattelun ja oppimisen 

kehittymistä. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittymiseen 

vaihtelevissa ympäristöissä ja innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan syntyneitä ha-

vaintoja. Matemaattista ajattelua tukee asioiden luokittelu, vertailu, ympäristön tark-

kailu, asioiden järjestykseen asettaminen ja säännönmukaisuuksien pohtiminen. Erilai-

set toimintaympäristöt, tilat, kappaleet, värit ja leikit ja leikkivälineet toimivat apuna ma-

temaattisten taitojen vahvistumisessa. Ohjaajalla on suuri merkitys huomion kiinnittä-

misessä tiettyihin, haluttuihin, seikkoihin. 

Suhdetta luontoon vahvistetaan tekemällä retkiä ja leikkimällä luonnossa. Luonnossa 

liikkuminen mahdollistaa aistikokemukset ja ilmiöiden tarkastelun eri vuodenaikoina. 

Niiden herättämistä huomioista keskustellaan ja samalla opitaan ympäristöön liittyviä 

käsitteitä. Tietoa voidaan myös etsiä, se vahvistaa näin lapsen omia valmiuksia lähtei-

den etsimiseen. Varhaiskasvatuksessa lapsia ohjataan vastuulliseen toimijuuteen ja 

luonnon kunnioittamiseen. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on edistää kestävää ke-

hitystä ja ohjata lapsia toimimaan vastuullisesti. Tarkoituksemme on lähestyä ilmiöitä 

aina tutkivalla ja kokeilevalla asenteella. 

Päiväkodin tavoitteena on rakentaa oma viherpiha, puutarha/istutuslaatikot. Oman 

puutarhan hoitaminen mahdollistaa lapsia tutustumaan erilaisiin kasvien hoidon ja kas-

vatukseen liittyvissä asioissa.  

• Kasvan, liikun ja kehityn 

Varhaiskasvatuksessa säännöllisellä liikunnalla, vapaalla ja ohjatulla, on tärkeä merki-

tys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Me haluamme innostaa lapsia liikkumaan 

monipuolisesti kaikkina vuodenaikoina ja siten edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. 

Liikunta ja ulkoilu kuuluvat jokaiseen arkipäivään. Fyysisesti kuormittavaa liikuntaa si-

sällytetään päivän toimintoihin noin kaksi tuntia. Liikunta voi olla leikkiä, kävelyä tai 

juoksemista, jota tapahtuu myös lasten luontaisissa toiminnoissa. Lasta kannustetaan 

kaikin tavoin omatoimisuuteen ja vapaaehtoiseen liikuntaan antamalla mahdollisuuksia 

erilaisiin leikkeihin, leikkivälineisiin ja lapselle mieleisiin liikuntatehtäviin. Mitä monipuo-
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lisemmin lapsi pääsee liikkumaan, sitä taitavammaksi hän kehittyy. Ohjaaja tukee lap-

sen taitojen kehittymistä järjestämällä riittävän haastavaa toimintaa, joka tuottaa lap-

selle mielihyvää ja onnistumisen riemua.  

Liikuntakasvatuksen lisäksi tutustutaan terveisiin elämäntapoihin, hyvään ravintoon ja 

terveellisiin ruokatottumuksiin. Kiireetön ruokailu, hyvät ruokailutavat, riittävä syöminen 

ja toisten huomioonottaminen ovat ruokailukasvatukseen liittyviä taitoja. Terveys ja hy-

vinvointi rakentuvat turvallisuudesta, terveellisyydestä, levosta ja hyvistä ihmissuh-

teista. Turvallisuutta pohditaan ja harjoitellaan päivittäin yhteisissä toiminnoissa (puke-

minen, ulkoilu, ruokailu) ja keskustellaan turvalliseen liikkumiseen (kävellään, ei 

juosta) liittyvistä säännöistä ja tavoista toimia. Tavoitteena on ohjata lasta toimimaan 

turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, sekä rohkaista ja antaa valmiuksia 

pyytää apua, jos tilanne sitä vaatii. 

Luovat menetelmät 

Haluamme panostaa kuvataiteeseen ja kuvalliseen ilmaisuun. Hyödynnämme myös sana-

taidetta, musiikkia ja tanssitaidetta tekemisen välineinä. Taiteen äärellä syvennytään ih-

mettelemään, tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia työtapoja ja menetelmiä. Kuvallisen ilmai-

sun tavoitteena on antaa lapselle kokemuksia erilaisista välineistä ja materiaaleista, työs-

kentelytavoista yksin ja ryhmässä, sekä ohjata lasta tulkitsemaan ja tarkastelemaan ku-

vien herättämiä aistimuksia. 

Varhainen tuki 

Päivähoidossa on mahdollisuus järjestää lapselle tarkoituksen mukaista tukea, jos siihen 

havaitaan tarvetta. Riittävän aikainen ja kohdennettu tuki ehkäisee lapsen ongelmien syn-

tymistä ja edistää tasapainoista kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki järjestetään in-

kluusion periaatteella. Tuen tarve huomioidaan pedagogisilla, rakenteisilla ja lapsen hyvin-

vointia tukevilla järjestelyillä kuten esimerkiksi eriyttämällä sekä muokkaamalla ryhmiä ja 

oppimisympäristöjä. 

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

Tavoitteemme on lähtökohtaisesti edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia ar-

voja, perheiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta. Lapsilla tulee 

olla mahdollisuus kehittyä ja tehdä valintoja huolimatta sukupuolesta, syntyperästä, tai 

kulttuurisesta taustasta. Moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri syntyy avoimuudesta ja kun-

nioittamisesta ja se muotoutuu koko ajan lasten, heidän huoltajiensa ja henkilöstön väli-

sessä vuorovaikutuksessa. 
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Vieraskielisten lasten kielitaitoa ja kulttuuri-identiteettiä pyritään vahvistamaan mahdolli-

simman monipuolisesti. Olemme avoimia työkokeiluille. Voisimme mahdollisesti työllistää 

maahanmuuttajia ja hyödyntää toiminnassa heidän osaamistaan, kaikki oppivat uutta!  

Henkilöstö 

Henkilökuntamme on turvallista ja ammattitaitoista. Yksikössämme toimii kaksi opettajaa 

ja kolme lastenhoitajaa.  

Yhteistyötahot 

Päivähoitomme tekee yhteistyötä muiden lapsiperhepalveluiden kanssa. Yhteistyökump-

paneinamme ovat päivähoidon työntekijät, neuvola ja terveydenhuolto, sosiaalityö, psyko-

logit, terapeutit, opetustoimi ja maahanmuuttajapalvelut. Yhteistyön keskeisenä tavoit-

teena on taata lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja puuttua mahdollisiin vaikeuksiin 

mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä niitä. Tiedonsiirto tapahtuu vanhempien suos-

tumuksella. Jatkuva yhteistyö ja vuoropuhelu alan ammattilaisten kanssa tukee varhais-

kasvatuksen toteutumista ja kehittymistä. 

Oppiva työyhteisö 

Työyhteisössä on laajaa osaamista. Jokainen työntekijä tuo omalla persoonallaan väriä 

arkeen. Kaikilla on oma vahvuusalueensa, joita voidaan hyödyntää arjen opetustilan-

teissa. Työyhteisö huolehtii työhyvinvoinnista pitämällä kokouksia ja ottamalla toiset huo-

mioon. Omalla asenteella voi vaikuttaa siihen, millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee. Hen-

kilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti, jotta voimme taata lapsille parhaimman mah-

dollisen kasvun ja kehityksen.  

Pedagoginen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

Arviointi mahdollistaa laadukkaan suunnittelun ja toiminnan kehittämisen. Toimintaa tar-

kastellaan riittävän usein ja kehitetään, mikäli kehitettäviä kohteita tai asioita ilmenee. Asi-

akkaita osallistetaan antamalla mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja toiminnan kehittä-

miseen, sekä keräämällä palautetta ympäri vuoden. 

Kaikkiin Lahden kaupungin päiväkoteihin on laadittu yksikkökohtainen pelastussuunni-

telma, johon sisältyy arjen turvallisuussuunnitelma. Perhepäivähoidon pelastussuunni-

telma sisältyy varhaiskasvatuksen alueelliseen pelastussuunnitelmaan ja lisäksi jokai-

sessa perhepäivähoidon yksikössä on laadittu arjen turvallisuussuunnitelma. Kiusaaminen 

tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti.  
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Liite 2 Palautelomake 

Painovoima ry:n kehittämistiimille  

 

Pyydämme ystävällisesti teitä antamaan palautetta seuraaviin kysymyksiin, 

se on merkittävä osa opinnäytetyöprosessia. 

 

1. Mitä hyvää löydät työstä? 

2. Puuttuuko työstä mielestänne jotain oleellista? 

3. Kuvaile kuinka opinnäytetyö ja varhaiskasvatussuunnitelma vastaa toi-

meksiantoa? 

4. Miten kuvailisitte yhteistyötämme, mitä olemme tehneet? 

5. Palaute opiskelijoille? 

6. Jatkokehittämissuunnitelmat? 

 

 

Kiitos palautteestanne! 

 

Kaisa ja Rita 
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Liite 3 Liiketoimintaa ohjaavat lait ja asiakirjat 

 Laki lasten päivähoidosta (396/1973) 11 d §, 28 § 

 Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) 4 §, 5 §, 6 § 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 5 §  

 Laki julkisista hankinnoista (348/2007), 53 §, 54 §  

 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), 6 §, 9 §, 11 §, 15 §, 16 § 

 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 3 §, 4 

§, 5 §, 6 §, 7 §, 10 § 

 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) 4 §, 

(932/2011) 4 § 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 7 § 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

9.2.2007/159 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) 1 § 

 Pelastuslaki: (379/2011) 14 §, 15 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 § 

 Terveydensuojelulaki: (763/1994) 2§, 45 §, 53 § 

 Laki palvelujen tarjoamisesta: (1166/2009) 7 § 

 Henkilötietolaki: (523/1999) 10 § 

 Hygieniaosaamisasetus: (1115/2001) 2 §, 3 §, 4 § 

 Laki palvelujen tarjoamisesta: (1166/2009) 7 § 

 Yrittäjän eläkelaki: (1272/2006) 114 § 

 Työntekijän eläkelaki: (395/2006) 1 § 

 Tapaturmavakuutuslaki: (608/1948) 8 § 

 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 

 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 

 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta: (555/1998) 1 §, 2§ 

 Asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta: (1176/1998) 

 Työsopimuslaki: (55/2001) 7 § 
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 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 

 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta: (366/1963) 1 § 

 Perusopetuslaki: (628/1998) 4 §, 26§, 27§ 

 Sosiaalihuoltolaki: (1301/2014) 17 § 

(Malo 2013) 

 


