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oli päiväkodin oman varhaiskasvatussuunnitelman puuttuminen. Tarkoitus oli 
toteuttaa helposti päivitettävä, sähköinen asiakirja henkilökunnan työkaluksi, 
joka kokoaa yhteen päiväkotia koskevat käytännön tiedot, päiväkodin arvope-
rustan ja toiminta-ajatuksen. Varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu myös 
helpottamaan päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välistä yhteistyötä osal-
listamalla vanhempia ja lapsia yhteiseen suunnitteluun.  
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Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma toteutettiin yhdessä päi-
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lui 4 lastentarhanopettajaa, yksi kustakin lapsiryhmästä. Varhaiskasvatussuun-
nitelman runkoa ja sisältöä suunniteltiin ja muokattiin yhteensä 7 tapaamisker-
ran aikana vuonna 2013.  
 
Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma arvioitiin keräämällä 
kirjallista palautetta henkilökunnalta, lasten vanhemmilta ja Lohjan kaupungin 
varhaiskasvatuspäälliköltä. Eniten vastauksia saatiin henkilökunnalta. Van-
hemmista kukaan ei palauttanut arviointikyselyä. Saatu palaute oli positiivista ja 
eniten varhaiskasvatussuunnitelman sisällössä arvostettiin lasten osallisuuden 
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ABSTRACT 
 
 
Nyfelt, Teija. “Well planned is half done”, The Early childhood education plan of 
kindergarten Onnen Omena. 48 p., 6 appendices. Language: Finnish. Helsinki, 
Spring 2014. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in 
Social Services, option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of 
Social Services. 
 
 
The purpose of this thesis was to create the early childhood education plan for 
the kindergarten Onnen Omena, which is located in Lohja. This thesis is a de-
velopment product. The starting point was the lack of the early childhood educa-
tion plan of their own. The aim was to write an electronic document which is 
easy to update.  The document functions for the staff as a tool that brings to-
gether practical information, set of values and mission statement. Early child-
hood education plan is also intended to make the co-operation easier between 
the staff and the parents. 
 
The early education plan includes 8 different topics. The documents that con-
tributed to the contents were The National Curriculum Guidelines on Early 
Childhood Education and Care, The early education plan in the city of Lohja, the 
education plan of childcare area of Muijala as well as various documents of the 
kindergarten Onnen Omena. The interviews and the drawing tasks were made 
during the kindergarten`s group sessions. 
 
The early education plan was carried out in co-operation with the kindergarten 
teachers and the management of the kindergarten Onnen Omena. The working 
group consisted of 4 kindergarten teachers, one from each group of children. 
The early education plan was planned and edited in a total of 7 meetings which 
were held during the year 2013.   
 

The early education plan was assessed by collecting written feedback from the 
staff, from the parents and from the chief of the early education of the city of 
Lohja. Most of the responses were received from the staff. No one of the par-
ents returned the evaluation of the query. The feedback was positive and most 
appreciated for the child interviews and drawings. The document itself was ap-
preciated for its appearance and readability.  The feedback did not cause any 
changes to the document. The result of the thesis was a useful document that 
lies in the children’s and their parents’ participation in the planning of the early 
education in their own kindergarten.   
 
 
 
 
 
Key words: early childhood education, plan, participation, documentation,  

product  



 

 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 5 

2 VARHAISKASVATUS JA SITÄ OHJAAVAT ASIAKIRJAT ............................... 7 

2.1 Varhaiskasvatus ........................................................................................ 7 

2.2 Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet......................... 8 

2.3 Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma .................................................. 9 

2.4 Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ....................................... 10 

2.5 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ........................... 11 

3 MIKSI VARHAISKASVATUSTA SUUNNITELLAAN? .................................... 13 

3.1 Suunnittelun ammatilliset lähtökohdat ..................................................... 13 

3.2 Lapsilähtöisyys suunnittelutyössä ........................................................... 17 

3.3 Harry Shierin malli osallisuudesta............................................................ 19 

3.4 Kasvatuskumppanuus ............................................................................. 21 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET ....................................... 24 

5 YHTEISTYÖKUMPPANI, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LÄHTÖKOHDAT ....... 25 

6 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAPROSESSIN KUVAUS ...................... 27 

6.1 Varhaiskasvatussuunnitelman suunnittelu ............................................... 27 

6.2 Varhaiskasvatussuunnitelman sisällön toteutus ...................................... 30 

6.3 Varhaiskasvatussuunnitelman ja yhteistyön arviointi ............................... 32 

6.4 Itsearviointi .............................................................................................. 34 

7 POHDINTA .................................................................................................... 37 

7.1 Eettisyys ja työn luotettavuus .................................................................. 37 

7.2 Lopputuloksen tarkastelua ....................................................................... 38 

7.3 Varhaiskasvatussuunnitelmatyöskentelyn kehittämisestä ....................... 41 

7.4 Ammatillinen kasvu.................................................................................. 42 

LÄHTEET .......................................................................................................... 45 

LIITE 1 Lupakysely vanhemmille ...................................................................... 49 

LIITE 2 Kirje vanhemmille ................................................................................. 50 

LIITE 3 Arviointilomake henkilökunnalle (Kysymykset) ..................................... 51 

LIITE 4 Palautekysely vanhemmille (Kysymykset) ............................................ 52 

LIITE 5 Kuntalaisaloite ...................................................................................... 53 

LIITE 6 Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma ....................... 55 



 

 

1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen produkti, joka koostuu teoreettisesta 

osasta, varhaiskasvatussuunnitelman työstämisen eri vaiheiden raportoinnista 

sekä päiväkoti Onnen Omenan yksikkökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitel-

masta (LIITE 6). Varhaiskasvatussuunnitelma on toteutettu yhteistyönä Onnen 

Omenan lastentarhanopettajien kanssa. Teoreettisessa osassa tarkastelen 

suunnitelmallisuuden ja osallisuuden merkitystä käytännön kasvatustyössä. 

Päivähoitoa suunnitellaan yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa hei-

dän tarpeitaan varten. 

 

Ainoastaan pitkäjänteinen, tavoitteinen ja laadukas varhaiskasvatus voi olla las-

ten ja perheiden kannalta vaikuttavaa ja hyvinvointia tukevaa. Suomalainen 

varhaiskasvatus on arvioitu OECD:n (2006) raporteissa hyväksi ja toimivaksi. 

Huomiota tulisi kiinnittää kuitenkin varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämiseen 

ja ajankohtaistamiseen. (Kronqvist 2011, 27.) Keväällä 2014 opetus- ja kulttuu-

riministeriö selvitti osana uuden varhaiskasvatuslain valmistelua vanhempien 

näkemyksiä varhaiskasvatuksesta. Tulokset olivat myönteisiä ja vanhemmat 

luottavat suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Tutkimuksen tuloksen mukaan 

vanhemmat haluaisivat kuitenkin lisätä yhteistyötä henkilöstön kanssa ja osallis-

tua enemmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön tiedote 4.2.2014) 

 

Paikallistasoinen varhaiskasvatuksen suunnittelu koostuu monista työtä ohjaa-

vista asiakirjoista. Työn suunnittelemista ohjaavia asiakirjoja ovat muun muassa 

valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, kunnallinen varhais-

kasvatussuunnitelma, yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lap-

sikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Näiden lisäksi suunnittelussa on otet-

tava huomioon laki- ja asetus päivähoidosta sekä erilaiset painopistealueet ja 

arvopohja, joihin kulloinenkin kunta tai päiväkoti on sitoutunut. Suunnittelun 

merkitys varhaiskasvatuksessa on tullut entistä tärkeämmäksi, sillä valtakunnal-

linen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa kaikkia päivähoidon toimintamuotoja.  
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Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tulee perustua päiväkodin yh-

dessä mietittyihin arvoihin ja sen tulee kuvata mahdollisimman tarkasti juuri sen 

päiväkodin erityispiirteitä ja painotuksia. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee 

näkyä sekä paikallisuus että lasten osallisuus. Varhaiskasvatussuunnitelman 

tarkoitus on myös antaa vanhemmille sekä tietoa että mahdollisuus osallistumi-

seen ja arviointiin. Lapsetkin osallistuvat ikäkaudelleen sopivalla tavalla suunni-

telmista keskusteluun ja heitä ohjataan arvioimaan ja kehittämään yhteistä toi-

mintaa.  

 

Opinnäytetyössäni olen tutustunut varhaiskasvatuksen suunnittelutyötä ohjaa-

viin asiakirjoihin ja niihin liittyviin tutkimuksiin. Tulevassa työssäni varhaiskasva-

tussuunnitelmien tekemiselle ja päivittämiselle on muodostunut pitävä teoria- ja 

arvopohja. Pedagogisen osaamisen lisäksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan 

myös sosiaalipedagogista näkemystä. Sosiaalipedagogisen osaamisen avulla 

lastentarhanopettaja tukee lasta ja perhettä toimimaan yhteiskunnallisissa ja 

yhteisöllisissä prosesseissa, kuten kasvatuskumppanuudessa ja yhteisessä 

suunnittelussa.  

 

Päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma antaa työyhteisölle yhteiset tavoit-

teet, keinot työn toteuttamiseen ja mahdollisuuden arviointiin sekä työn kehittä-

miseen. Havaintojeni perusteella lastentarhanopettajat eivät pysty käyttämään 

riittävästi aikaa syventyäkseen työtä ohjaaviin asiakirjoihin, päivittämään tai ke-

hittämään niitä. Työn prosessin kuvaus -osuus auttaa muita varhaiskasvatus-

suunnitelmaa työstäviä hahmottamaan suunnitteluprosessin eri vaiheita. Hel-

posti päivitettävä, sähköinen Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma toimii 

yhtenä esimerkkinä muille lohjalaisille päiväkodeille, joissa yksikön varhaiskas-

vatussuunnitelman tai alueellisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen 

on työn alla. Opinnäytetyöprosessin aikana lapsen ja hänen vanhempiensa 

osallisuuden merkitys varhaiskasvatuksen suunnittelussa muodostui ammatilli-

suuttani ja tulevaa työtäni ohjaavaksi punaiseksi langaksi. Olen siis löytänyt 

vastauksen ydinkysymykseen: ”Miksi varhaiskasvatusta suunnitellaan?” 
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2 VARHAISKASVATUS JA SITÄ OHJAAVAT ASIAKIRJAT  

 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhais-

kasvatusta ohjataan valtakunnallisilla ja kunnallisilla asiakirjoilla. Valtakunnalli-

nen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) suosittelee kuntia laati-

maan sekä paikallistasoisen, yksikkökohtaisen että jokaisen lapsen henkilökoh-

taisen varhaiskasvatussuunnitelman. Kuntatasolla varhaiskasvatuksen ohjaus 

on monimuotoista ja asiakirjojen nimet voivat vaihdella. Nämä asiakirjat yhdes-

sä muodostavat prosessimaisen kokonaisuuden. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2005, 8–11.) 

 

 

2.1 Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta, jolla edistetään tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Kasvattajien ja perheiden tekemä yhteistyö muodostaa lapsen kokonaisvaltai-

sen kasvun tukemisen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8–11.) 

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia päivähoidon järjestämisestä. 

Yhteiskunnan tehtävänä on tuottaa laadukkaita palveluja, jotka ovat mahdollisia 

kaikille lapsille, riippumatta perheen asemasta tai asuinpaikasta. Kaikilla lapsilla 

on vanhempainvapaan jälkeen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Vaih-

toehtoina päivähoidolle ovat yksityisen hoidon tuki tai kotihoitotuki, jolloin lapsi 

on joko kotona tai yksityisellä palvelun tarjoajalla hoidossa. (Järvinen, Laine & 

Hellman-Suominen 2009, 97–99.) 

 

Varhaiskasvatusta toteuttavat monet eri tahot; päiväkotien lisäksi esimerkiksi 

seurakunnat ja järjestöt. Muita kunnallisia päivähoitomuotoja ovat: perhepäivä-

hoito, ryhmäperhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito, vuorohoito, avoin varhais-

kasvatustoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esiopetus. (Järvinen ym. 

2009, 97–99.) Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ko-

konaisuudesta. Se on tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jossa lapsen leikki 

on keskiössä. Ammattitaitoinen henkilöstö on varhaiskasvatuksen voimavara. 
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Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sisältyvät sekä pedagoginen osaaminen 

että laatua ohjaavien asiakirjojen noudattaminen. Varhaiskasvatus on myös 

työn kehittämistä sekä kasvatustieteellisen tutkimustiedon hallintaa ja toteutta-

mista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) Varhaiskasvatustyön 

perustana toimii lapsilähtöisyyden periaate. Kasvatuksen lähtökohtana ovat lap-

sen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Kasvattaja tutustuu sekä lapsen elämään 

että perheeseen. Perheen kanssa tehdään yhteistyötä; tätä työtä kutsutaan 

kasvatuskumppanuudeksi. (Järvinen ym. 2009, 34–35.) Kasvattajan työssä on 

tunnistettava sekä oma arvopohja että oma kasvattajuus kuin myös osallisuus 

työyhteisössä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 16.) 

 

Varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisesti lasten päivähoitoa koskevalla 

lailla ja asetuksilla. Nämä lait määrittävät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toteuttamista. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältävät yhteis-

kunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja 

kehittämisen painopisteet. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaa-

vat esiopetuksen laatua ja paikallisen esiopetussuunnitelman sisältöä ja laati-

mista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen 

sisältöä, laatua ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8–9.) 

 

 

2.2 Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

 

Valtioneuvosto on antanut 2002 periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen valta-

kunnallisista linjauksista. Valtioneuvosto määrittää tässä asiakirjassa yhteiskun-

nan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehit-

tämisen suuntaviivat. Ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta on lasten van-

hemmilla. Yhteiskunnan tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtäväs-

sään. Asiakirjan tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun 

kehittämistä koko siinä palvelu- ja tukijärjestelmässä, joka on luotu lasten ja 

perheiden tueksi ennen lasten oppivelvollisuuden alkamista. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö, 2002.)  
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Erityisenä painopisteenä periaatepäätöstä koskevassa asiakirjassa ovat var-

haiskasvatuksen laatuun vaikuttaminen, vanhempien ja henkilöstön kasvatus-

kumppanuus sekä lasten neuvolan, päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuk-

sen yhteistyö. Tavoitteena on, että kaikissa lapsiperheiden palveluissa omaksu-

taan lapsi- ja perhelähtöiset varhaiskasvatuksen tavoitteet, toimintatavat ja yh-

teistyökäytännöt. Lapsen varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus määrittyy 

tällöin kunkin lapsen ja hänen perheensä tarpeista. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, 2002.) 

 

Stakes on laatinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2005 yhteis-

työssä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, opetushallituksen, kun-

taliiton sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Sen tavoitteena on varhaiskasva-

tuksen yhtenäinen toteuttaminen koko maassa. Valtakunnallisen Vasun pohjalta 

kunnat laativat omat varhaiskasvatussuunnitelmansa. Tässä asiakirjassa määri-

tellään varhaiskasvatuksen käsite, arvopohja ja päämäärä. Valtakunnallisessa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan kasvatuskumppanuutta 

sekä lapselle ominaisen toimintatavan huomioimista opetuksessa. Asiakirjassa 

määritellään myös erityisen tuen tarpeet sekä erilaisten kulttuurien ja kielitausto-

jen huomioiminen. (Riihimäki 2011, 6–7.) 

 

 

2.3 Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat voivat olla osana kunnan 

lapsipoliittista ohjelmaa, tai ne löytyvät muista lasta ja perhettä koskevista asia-

kirjoista. Niistä ilmenevät kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen keskeiset 

periaatteet, kehittämisen painopisteet ja kunnan varhaiskasvatuksen palvelujär-

jestelmä. Kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana ovat Valta-

kunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman teke-

misessä otetaan huomioon kunnan omat linjaukset, strategiat ja tavoitteet. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9.) 

 

 



10 

 

Kunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee ilmetä millaisia seudullisia, 

alueellisia ja yksikkökohtaisia suunnitelmia kunnassa tehdään ja miten ne vah-

vistetaan ja tarkistetaan säännöllisesti. Kunnan omaan varhaiskasvatussuunni-

telmaan vaikuttavat kunnissa laaditut lasta ja perhettä koskevat suunnitelmat, 

linjaukset ja esiopetussuunnitelmat. Kunnan suunnitelma kuvaa yhteistä kunnal-

lista arvopohjaa sekä sen toteuttamista ja kehittämistä. Kunnalliseen suunnitel-

maan kirjataan myös eri palvelumuotojen ominaispiirteet, erityiset tavoitteet ja 

toimintatavat. (Riihimäki 2011, 7.) 

 

 

2.4 Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelmaa yksityiskohtai-

sempi. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään juuri tietyn päiväko-

din hoidon, kasvatuksen ja opetuksen lähtökohdat sekä niiden toteutumisen 

arjen käytännöissä. Siinä kuvataan myös alueellisia painotuksia ja yksikön eri-

tyispiirteitä. Erilaisten alueellisten palvelumuotojen tarkennetut tavoitteet kirja-

taan myös yksikkökohtaiseen suunnitelmaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 9.) Kunnan ja yksikön varhaiskasvatussuunnitelma sekä esi-

opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden ja niiden välillä on selkeä jat-

kumo (Järvinen ym. 2009, 125). 

 

Päiväkotikohtaiseen, konkreettiseen toimintasuunnitelmaan eli Vasuun kirjataan 

yhteistyössä henkilökunnan kanssa muun muassa päiväkodin historia, arvot ja 

toiminta-ajatus. Siihen sisällytetään myös päiväkodin oma kasvatus-, lapsi- ja 

oppimiskäsitys, arjen pedagogiikka, arki päivärytmeineen ja kasvatus- ja yhteis-

työkumppaneineen, lapsen havainnoiminen, tukeminen ja arvioiminen sekä si-

sällölliset orientaatiot painopistealueineen. Orientaatioita ovat matemaattinen, 

luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen, uskon-

nollis-katsomuksellinen, musiikki ja vieraat kielet. (Järvinen ym. 2009, 126.) Yk-

sikön varhaiskasvatussuunnitelma kokoaa yhteen henkilöstön ja asiakkaana 

olevien perheiden näkemykset siitä, mitkä ovat parhaita tapoja toteuttaa var-

haiskasvatusta juuri tässä yksikössä. Yksikön Vasun tuottaminen on prosessi, 
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joka vaatii henkilöstöltä reflektointitaitoja sekä vanhempien ja henkilöstön yh-

teistä kasvatuskumppanuutta. (Parviainen 2008, 11.) Yksikkökohtainen varhais-

kasvatussuunnitelma toimii ohjekirjana ja kasvattajien työvälineenä. Siinä anne-

taan myös ohjeita lapsen kehityksen arviointiin ja dokumentointiin sekä oman 

työn jatkuvaan arviointiin. Suunnitelmaa tulee päivittää ja arvioida. Varhaiskas-

vatuksen ympäristö luodaan suunnitelman avulla yhteneväiseksi niin, että ai-

kuisten ja lasten on mahdollista työskennellä yhdessä. Tällöin mahdollistuu 

voimaannuttava yhteenkuuluvaisuuden ja läheisyyden tunne. (Järvinen ym. 

2009, 126–127.) 

 

Voimassa olevaan päivähoitolakiin liitetty kasvatustavoitepykälä on ilmaistu niin 

väljästi, ettei se tarjoa suoria ohjeita varhaiskasvatustyön toteuttamiseen. Vain 

kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien sisäl-

töjä on linjattu ja ohjeistettu valtakunnallisesti. Muiden suunnittelutasojen sisällöt 

ovat jääneet pääosin paikallisesti ratkaistaviksi. (Nummenmaa, Karila, Joensuu 

& Rönnholm 2007, 11–13.) Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on 

jäänyt kaikkein heikoimmalle ohjeistukselle, vaikka sen tulisi olla tärkein arjen 

kasvatustyötä ohjaava dokumentti. (Riihimäki 2011,2.) 

 

 

2.5 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) velvoittaa 

tekemään jokaiselle päivähoidon lapselle palvelusopimuksen. Palvelusopimus 

ja lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä vanhempien 

kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelmaan kirjataan lapsen tarpeet, 

kokemukset, sosiaaliset suhteet, tulevaisuuden näkymät, mielenkiinnon kohteet 

sekä tuen ja ohjauksen tarpeet. Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (jat-

kossa esiintyy myös lyhenteenä ”Vasu”) on henkilökunnan työväline, joka takaa 

lapselle yksilöllisesti suunnattua kasvatusta perheen tarpeet huomioon ottaen. 

(Riihimäki 2011, 8.) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle 

päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitel-

man toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelman perusteella koko 
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henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. 

Henkilöstön tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä systemaattisesti ja tie-

toisesti sekä ottaa havainnointitieto huomioon toiminnan suunnittelussa ja yh-

dessä vanhempien kanssa tehtävissä lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunni-

telmissa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32–33.) 

 

Keskustelussa vanhempien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kehi-

tystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. Lapsen hyvinvointiin liittyvät huolen aiheet 

ja ongelmat tuodaan esille mahdollisimman konkreettisina ja niihin haetaan rat-

kaisua yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan 

vanhempien kanssa yhteistyön toimintatavoista. Lapsi voi myös itse osallistua 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja arviointiin vanhempien ja henkilös-

tön yhdessä sopimalla tavalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

32–33.) 

 

Pirjo Rautio on tutkinut lapsidiskursseja valtakunnallisessa Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa (2005). Diskurssi tarkoittaa ajattelutapojen, käsitysten 

ja olettamusten kokonaisuutta, joka määrittää jonkin tietyn aiheen kielenkäyttöä 

ja sitä, mitä siitä voidaan puhua tai ajatella. Rautio on analysoinut varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden aineistoa ja selvittänyt, millainen lapsi siihen on 

kirjoitettu. Analyysin perusteella Vasusta löytyi 3 päädiskurssia lapsesta: lapsi 

subjektina, objektina ja kulttuurisena diskurssina. Vasussa näkyy lapsi mitä suu-

rimmissa määrin toiminnan subjektina. Lapsella on oma kokemusmaailmansa ja 

hän on aikuisen kanssa vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Rautio päättelee, 

että Vasuun kirjoitettu lapsi tarkoittaa pieniä lapsia, joilla nähdään erilaisia elä-

mänpiirejä. Vasussa lapsi nähdään osana kasvatuksellista vuorovaikutusta ja 

lapsi tarvitsee tukea kasvun, kehityksen ja oppimisen edistykseen. (Rautio 

2005, 43–45.) 
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3 MIKSI VARHAISKASVATUSTA SUUNNITELLAAN? 

  

Moniammatillinen työyhteisö suunnittelee varhaiskasvatusta yhdessä lapsen ja 

hänen vanhempiensa kanssa heidän tarpeitaan varten. Suunnittelussa otetaan 

huomioon lapsilähtöisyyden periaate, osallisuuden kokeminen sekä vanhempi-

en osallisuus varhaiskasvatuksen suunnittelussa. Pienten lasten osallisuus läh-

tee vuorovaikutustilanteista, joissa he saavat kokemuksia kuulluksi tulemisesta 

ja vaikuttamisesta heille itselleen tärkeissä asioissa. Koti ja päiväkoti ovat en-

simmäisiä ympäristöjä, joissa lapsi voi saada näitä kokemuksia. (Turja 2011, 

47.) 

 

 

3.1 Suunnittelun ammatilliset lähtökohdat 

 

Koko suunnittelun peruslähtökohta on tehdä kasvattajien tiedostamaton toiminta 

tiedostetuksi. Eri työyhteisöjen ja henkilöstön olisi löydettävä sellaiset lähtökoh-

dat, jotka sopivat heidän omaan työympäristöönsä, muuten erilaiset tulkinnat 

tuottavat erilaisia suunnittelukäytäntöjä ja pedagogiikkaa. Päiväkoti on mo-

niammatillinen työyhteisö. Hyvin toimiessaan moniammatillisuus tuo voimavaro-

ja. Tällöin jokainen työntekijä tuo esille oman näkökulmansa ja osaamisensa 

suunnittelussa. Suunnittelu kertoo työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tämän 

lisäksi suunnittelu tuo esille henkilöstön pätevyyden ja yhteisön toimivuuden. 

(Wahlman 2006, 18–19.)  

 

Kun päiväkodeissa laaditaan yksikkökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia, 

ratkaisevia seikkoja ovat muun muassa miten työyhteisön eri ammattiryhmien 

osallisuus suunnittelussa toteutuu, millainen on vanhempien osallisuus ja millä 

tavoin tavoitteena oleva lapsilähtöisyys ilmenee suunnitteluprosessissa. Var-

haiskasvatussuunnitelman laadinta on kasvatusyhteisön toiminnan perusteita 

koskettava työprosessi. Työyhteisöt ja niiden johtajat joutuvat tahollaan ratkai-

semaan millaisin resurssein ja millaisen prosessin kautta suunnitelmat tuote-

taan. (Nummenmaa ym. 2007, 7.) 
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Kasvatuksen suunnittelussa tulee olla keskiössä lapsi, jonka kiinnostuksen koh-

teet, arkipäivän kokemukset ja niistä esiin nousevat ongelmat ovat oppimisen 

lähtökohtana (Riihimäki 2011, 1). Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtö-

kohtana ovat ryhmän ja jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, ikä, vireys ja per-

heen kanssa sovitut käytännöt. Käytäntöjä kehitetään ja toiminta suunnitellaan 

siten, että saavutetaan kaikille lapsille asetetut tavoitteet. Varhaiskasvatus on 

tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa. Suunnitelman sisällölliset orientaatiot 

toimivat tavoitteiden ohjauksen välineenä kasvattajille. Tavoitteet liitetään elin-

ikäiseen oppimiseen ja elämisen taitoihin. Suunnittelemisen tavoitteena on kan-

nustaa lasta minäkuvaltaan myönteiseksi hoidon, kasvatuksen, opetuksen, oh-

jauksen ja kannustamisen avulla. (Järvinen ym. 2009, 123–125.) 

 

Varhaiskasvatuksen suunnittelu vaatii pedagogisia taitoja. Ennen ja jälkeen las-

ten kanssa välittömässä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa kasvatustyötä tapah-

tuu monenlaista suunnittelua ja koordinointia, joiden avulla edistetään varhais-

kasvatuksen onnistumista. Pedagogisten taitojen ohella tarvitaan arviointi- ja 

havainnointitaitoja sekä erityiskasvatukseen liittyvää osaamista, jotka tukevat 

suunnittelutyötä. Työn suunnittelun pohjana ovat lapsihavainnointi sekä valta-

kunnalliset ja kunnalliset asiakirjat. Suunnitteluun liittyy olennaisesti myös arvi-

ointi- ja kehittämistyö. (Happo 2006, 138–140.) 

 

Päiväkotien suurimpia haasteita ovatkin suunnittelun ja toteutuksen yhdistämi-

nen. Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa haastee-

na on uudenlaisen käytäntöläheisen suunnittelukulttuurin ja suunnittelevan työ-

tavan kehittäminen. (Nummenmaa ym. 2007, 66.) Suunnittelukulttuuri muodos-

tuu päiväkodin ja yksittäisten tiimien suunnittelukäytännöistä. Suunnittelukult-

tuuri toimii myös keskeisenä välittävänä rakenteena työkulttuurin, pedagogisen 

kulttuurin sekä kasvatuskulttuurin välillä. Viime vuosina, kun päiväkodit ovat 

laatineet yksikkökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmiaan, on päiväkodeissa 

vallitseva keskustelukulttuuri noussut esille osana suunnittelukulttuuria. (Num-

menmaa & Karila 2011, 112–113.) 
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Päiväkodeissa tapahtuva toiminnan suunnittelu ja pedagoginen vastuu on usein 

lastentarhanopettajien ja johtajien tehtävänä. Yksikkökohtaista varhaiskasva-

tussuunnitelmaa tuotettaessa voisi olla tarpeen uudistaa myös päiväkodin 

suunnittelukulttuuria kohti yhteisöllistä ja tutkivaa käytäntöä. Suunnittelevan työ-

tavan oppiminen on prosessi, joka voi tapahtua työn ohessa. Prosessi vahvistaa 

henkilökunnan ongelmanratkaisutaitoja ja yhteiset keskustelut ja pohdinta 

edesauttavat työyhteisön yhteisen kielen rakentumista. (Nummenmaa ym. 

2007, 9.) Yksikön oman Vasun tekeminen ja toteuttaminen on haasteellista, 

koska työyhteisön sisässä voi esiintyä hyvinkin erilaisia näkemyksiä kunkin 

työnkuvasta, työkulttuurista, lapsista, kasvatuksesta, oppimisesta ja sen luon-

teesta.  (Riihimäki 2011, 14.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmien ja laatukäsikirjojen laadinta ovat tuoneet haas-

teen henkilöstölle opetella kirjaamaan työtänsä näkyväksi. Kehityksellä on tai-

pumus kulkea nopeammin, mitä yksittäinen työntekijä pystyy sisäistämään. Mitä 

pienemmällä määrällä asiantuntijoita suunnitelmia tehdään ja ohjataan, sitä 

suurempi on vaara, että ihanteet ja arki eivät kohtaa. Yksittäisen työntekijän 

kannalta sekä työyhteisön kannalta merkityksellisintä on kokea osallisuutta ke-

hittämistyössä. (Mikkola & Nivalainen 2009, 28.) Päiväkodissa tehtävälle työlle 

on ominaista hiljaisen tiedon suuri osuus. Varhaiskasvatussuunnitelman kirjalli-

seen muotoon saattaminen edellyttää työyhteisöltä hiljaisen tiedon auki kirjoit-

tamista ja kielellistä hallintaa. Yhteisöllisen suunnittelun muita haasteita on esi-

merkiksi se, että teoreettisia lähtökohtia työn suunnittelun ymmärtämiselle tulee 

esille vähemmän muun henkilökunnan kuin lastentarhanopettajien koulutukses-

sa. (Nummenmaa ym. 2007, 7, 20–21.)  

 

Päiväkodeissa on todettu, että yhteistä aikaa kehittämiseen on vaikea löytää ja 

on vain harvoja hetkiä, jolloin koko työyhteisö voi kokoontua keskustelemaan 

ilman lapsia. Uudet vuosittaiset lapsiryhmät ja henkilöstön vaihtuvuus asettavat 

haasteita työn kehittämiselle sekä jatkuvat tehokkuus- ja osaamisvaatimukset 

altistavat työuupumiselle. (Riihimäki 2011, 20–21.) Eniten päiväkotien suunnitte-

lua hajottavat erilaiset poissaolot ja sijaisuudet. Kiire on usein merkki resurssien 

puutteesta, mutta se voi olla merkki myös huonosta suunnittelusta. Usein yhtei-
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nen suunnittelu on ensimmäinen asia, josta tingitään. Suunnittelusta tinkiminen 

johtaa aikaa myöten sirpaleiseen toimintaan. Ongelmia aiheuttaa myös suunnit-

telun päällekkäisyys. On hyvin haasteellinen tehtävä saada valtakunnallinen 

Vasu, kunnan Vasu, päiväkodin Vasu, vuosi- kuukausi- ja viikkosuunnitelma 

keskenään johdonmukaisiksi. Koska erilaiset Vasut keskittyvät ideaaliin ja jättä-

vät huomioimatta arjen haasteet, se kasvattaa kuilua näkemysten ja toiminnan 

välillä. (Reunamo 2007, 123–124.) 

 

Varhaiskasvatuksen kehityshaasteita on kartoitettu jonkin verran. Tärkeimpiä 

kehittämiskohteita ovat laadun, yksikköjen välisen yhteistyön, henkilöstön koulu-

tuksen, ammatillisuuden sekä toiminnan suunnittelun ja tavoitteellisuuden li-

sääminen. (Laakso 2008, 8.) Laakso on tutkinut varhaiskasvatuksen laadun 

kehittämistä Pro gradu -tutkielmassaan, jossa kysely tehtiin sekä henkilökunnal-

le että vanhemmille. Henkilökunta kokee, ettei aikaa jää riittävästi lasten asioi-

hin ja dokumentointiin paneutumiseen. Syyksi koettiin päiväkotien liian suuret 

ryhmäkoot, jatkuva kiire, sijaispula ja vajaalla toimiminen. Yli puolet vastaajista 

koki tässä kyselyssä dokumentoinnin kuitenkin melko tai erittäin tärkeäksi. Moni 

työntekijä koki myös, että työpaikalle pitää luoda yhtenäinen toimintalinja ja että 

toiminnan sisällöistä ja arvoista keskusteltaisiin enemmän yhdessä. (Laakso 

2008, 63,75.)  

 

Laakson (2008) tutkimuksen tuloksena todettiin, että henkilökunta pitää tärkeä-

nä suunnitelmallisuutta ja kaikkien työntekijöiden kehittävää asennetta työhön. 

Työntekijät toivoivat enemmän aikaa arvokeskusteluille ja sopivampia ryhmäko-

koja. Dokumentointi, pienryhmätoiminta ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksi-

en lisääminen nousivat tärkeimmiksi kehityskohteiksi. Ratkaisuksi ehdotettiin 

laatukäsikirjan käyttämistä. Laatuasiakirjaan kirjataan koko organisaation kes-

keiset asiat, visioista tavoitteisiin. Siihen määritellään henkilöstön arvot, toimin-

tatavat, arviointi ja kehittäminen. Laatu muodostuu asioista, joita ihmiset pitävät 

tärkeinä. Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat eniten riittävät resurssit ja 

toimivat prosessit. (Laakso 2008, 26, 82.) 
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3.2 Lapsilähtöisyys suunnittelutyössä 

 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artiklan 12 mukaan lapsella on oikeus 

ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otet-

tava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Unicef i.a.) Viime vuosi-

na on alettu enemmän paneutua siihen, miten osallisuus toteutuu lasten elä-

mässä ja lähiympäristössä. On paneuduttu siihen, miten lasten omat näkökul-

mat ja kokemukset saadaan esiin, miten he tulevat kuulluiksi ja miten he pääse-

vät vaikuttamaan yhteisöissään. (Turja 2011, 47.) 

 

Lapsilähtöisyyden käsite on yksi varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen 

ydinajatuksia. Lapsilähtöisyyden käsite nousi esiin 1980-luvun loppupuolella, 

kun päivähoidon sisältöä ja laatua alettiin kritisoida. Toimintatuokiopainotteista 

työtapaa arvioitiin liian aikuisjohteiseksi. Lasten osallisuus, havainnointi ja tar-

peet eivät vielä näkyneet toiminnan suunnittelussa. Lapsilähtöisyyden vastakoh-

ta on aikuiskeskeisyys, jolloin näkökulma lähtee aikuisten tarpeista. (Mikkola & 

Nivalainen 2009, 12–14.) Lapsilähtöisyys tarkoittaa jokaisen lapsen arvostamis-

ta omana itsenään, lapsen tarpeista lähtevää toiminnan suunnittelua ja toteutus-

ta, aikuisten ja lasten tasavertaista toimimista yhdessä ja lasten lisääntynyttä 

vaikutusmahdollisuutta. (Happo 2006, 143.) Pelkkä lapsilähtöisyys ei kuiten-

kaan riitä toiminnan lähtökohdaksi, vaan tarvitaan konkreettinen kuvaus siitä, 

mitä lapsilähtöisyydellä halutaan saavuttaa (Mikkola & Nivalainen 2009, 29). 

 

Varhaiskasvatuksen työntekijät haluavat lapsen parasta ja kannattavat lapsiläh-

töisyyden periaatetta. Lapsia ei aina kuitenkaan kohdella osaavina yksilöinä, 

jotka voivat osallistua toiminnan suunnitteluun tai toteutukseen. Perinteikkäästi 

toiminta päiväkodissa perustuu siihen, että ammattilaiset suunnittelevat toimin-

nat etukäteen ja tekevät toiminnan tavoitteet. Lapselle on luotava tilaa, aikaa ja 

mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen. Tämä mahdollistuu vain, jos aikuisten 

toimintaorientaatiota ja rutiineja muutetaan. (Karlsson 2001, 182–183.) Lapsi-

lähtöisen toiminnan pintapuolista toteutumista kuvastaa se, että pedagogisesta 

toiminnasta on muodostunut kahtia jakautunutta. Vapaassa leikissä lapset saa-

vat toimia itseohjautuvasti, mutta muuta toimintaa hallitsevat pitkälti aikuiset. 
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Muussa toiminnassa lasten vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset; he saavat 

ehkä yhteisissä kokoontumisissa ehdottaa leikkejä ja lauluja. Lasten ja aikuisten 

aito yhteinen neuvottelu, ideointi ja suunnittelu saattavat jäädä vähäisiksi. Taus-

talla voi olla pelko siitä että kasvatuksesta tulee liian lasten toiveista ohjautuvaa, 

eikä kasvattajien osaamiselle tai oppimistavoitteiden mukaiselle toiminnalle jää 

riittävästi tilaa. (Turja 2011,45.) 

 

Suunnitteluprosessissa on tärkeää huomioida lapsilähtöisyyden periaate, jolloin 

kasvatuskäytännöt vastaavat lapsen tarpeita. Toiminnan suunnittelu ja siihen 

liittyvä pedagogiikan arviointi eivät ole vain lastentarhanopettajan tehtävä, vaan 

prosessi, johon aikuiset ja lapset osallistuvat yhdessä. Lapsen mukana olemi-

seen kytkeytyy koko varhaiskasvatuksen merkitys ja päämäärät. Lapsen hyvin-

vointi edellyttää, että lapsen näkemyksiä ja tarpeita kunnioitetaan ja ne otetaan 

huomioon toiminnan suunnittelussa. Lasten kuulemista ja osallisuutta pidetään 

keskeisenä laadukkaan varhaiskasvatuksen tekijänä. (Heikka, Hujala & Turja 

2009, 81.) 

 

Pirjo Turtiainen (2001) on tehnyt tutkimuksen aiheesta: ”Miten kuulla lasta?” 

Hän selvittää tutkimuksessaan esimerkiksi sitä, minkälaista palautetta lapsi an-

taa päiväkodin, iltapäiväkerhon tai koulun toiminnasta ja minkälaisia toiveita 

lapsella on oman fyysisen ympäristönsä suhteen (Turtiainen 2001, 20). Lapsen 

kuuleminen tapahtuu päiväkodissa voimassaolevien toimintaperiaatteiden ra-

joissa. Lasten toiveet otetaan kyllä huomioon, kunhan myös toiminnan viralliset 

tavoitteet täyttyvät. Lapsen kuulemisen tulisi olla sitä, että lasta kuunnellaan 

ilman arviointia, ohjaamista ja manipulointia niin, että lapsella on mahdollisuus 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten kuulemisessa on kysymys myös 

vastuusta ja vallasta. Vastuu kasvaa mahdollisuudesta vaikuttaa ja osallistua 

päätöksentekoon. Lasten ja lapsuuden kunnioittaminen ei tarkoita sitä, että lap-

set ovat tasa-arvoisia päätöksissään aikuisen kanssa. Lasten tarpeet otetaan 

huomioon, eivätkä aikuiset voi yksin määritellä lapsen tarpeita, vaan myös lap-

set itse. Lasten kuuleminen, vaikuttaminen ja osallisuus vaativat aikuiselta 

herkkyyttä ja refleksiivisyyttä. Kuunteleminen on herkistymistä lapsen toiveille 

sekä myös vaihtoehtojen tarjoamista. (Turtiainen 2001, 57–60.) 
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Haastattelu osoittautui Turtiaisen mielestä hyväksi keinoksi kuulla lasta. Lapsi 

saa kokemuksen siitä, että heistä ja heidän ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita. 

Haastattelussa hiljaisten ja arkojenkin lasten on mahdollisuus saada äänensä 

kuuluviin. Lapsen haastattelun sujumisen kannalta on tärkeää luottamuksen 

syntyminen. Haastattelun ja havainnoinnin yhdistäminen helpottaa tulkintaa. 

(Turtiainen 2001, 53–54.) 

 

 

3.3 Harry Shierin malli osallisuudesta 

 

Lapsilähtöiseen toimintaan liittyy lapsen osallistaminen ja osallisuus. Lasten 

osallisuudesta päiväkodin toiminnassa on olemassa myös erilaisia teorioita ja 

malleja. Roger Hart on kuvannut lapsilähtöisyyttä osallisuuden tikapuilla, joissa 

on 8 eri tasoa. Shierin tasomallissa on taas 5 porrasta, joihin on sisällytetty 

myös aikuisten valmiuksia ja velvollisuuksia huomioida lasten tarpeita. Hartin 

malliin verrattuna mallissa ei ole erillistä tasoa, jolloin lapsi tekisi päätöksiä il-

man aikuista. Näin tapahtuu kuitenkin esimerkiksi lasten leikkiessä. Shierin malli 

tarkastelee osallisuutta lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen kautta. 

(Venninen, Leinonen & Ojala 2010, 9.) 

 

Shierin malli (Pathways to participation) tarjoaa vaihtoehdon, jossa korostuu 

kasvattajan osallistuminen vuorovaikutussuhteeseen lapsen kanssa. Malli koos-

tuu 5 eri tasosta: lapsia kuunnellaan, lapsia rohkaistaan esittämään näkökulmi-

aan, lasten näkökulmat otetaan vakavasti huomioon, lapset otetaan mukaan 

päätöksen tekoon ja lapset jakavat vallan ja vastuun päätöksenteossa. Jokai-

nen näistä tasoista jakautuu kolmeen sitoutumisen vaiheeseen; avautuminen, 

mahdollistaminen ja velvoittaminen (openings, opportunities and obligations). 

Malli koostuu yhteensä 15 eri kysymyksestä, jotka kasvattaja itselleen esittää. 

Shierin mukaan osallisuuden tasoja tulisi käyttää suunnan näyttäjänä ja työka-

luna. Mallin avulla lapsi pääse harjoittelemaan taitojaan päätöksen tekijänä ja 

vastuun ottajana vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. (Shier 2001, 107–117.) 
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Päiväkotiympäristössä aikuiskeskeinen toiminnan suunnittelu voi estää lasten 

todellisen osallisuuden kokemuksen. Osallisuutta voi mitata kysymällä itseltään, 

miten paljon lapsilla on mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun, to-

teutukseen ja arviointiin. Shierin malli on apukeino kasvattajalle tiedostaa lasten 

osallisuus ja lapsilähtöisyys arjen kasvatustyössä ja sen suunnittelussa. (Korppi 

& Latvala 2010, 13.) 

 

 

 

 
 

 

KAAVIO 1 Harry Shierin osallisuuden tasot 
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KAAVIO 2 Shierin mallin 15 kysymystä kasvattajalle 

 

 

3.4 Kasvatuskumppanuus 

 

Suomalaiselle päivähoidolle on määritelty laissa kaksi tehtävää; lasten kehityk-

sen kokonaisvaltainen tukeminen ja perheiden kotikasvatuksen tukeminen. Päi-

vähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kas-

vatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 

tasapainoista kehitystä. (Laki lasten päivähoidosta 1973.)  

 

Kasvatuskumppanuuden rakentamisen keskeisintä aluetta ovat kasvatuskes-

kustelut. Kasvatuskumppanuuden avulla voidaan vahvistaa vanhempien osalli-
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suutta oman lapsensa kasvatuksessa sekä henkilökunnan ja vanhempien välis-

tä vuorovaikutussuhdetta. Mikäli vanhempien osallisuutta kasvatusinstituutiois-

sa halutaan vahvistaa, on vanhempien ääntä kuunneltava ja toimintakäytäntöjä 

kehitettävä osallisuuden mahdollistavaan suuntaan. (Karila 2005, 285–286.) 

Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, jolloin lapsen etu ja oikeudet to-

teutuvat. Kasvatustehtävästä ja hoidon organisoinnista sovitaan molemmille 

osapuolille sopivalla tavalla. Myös perheiden sisäisistä tilanteista huolehditaan 

varhaiskasvatuksessa ja kasvatuskumppanuuden yhtenä tehtävänä onkin edis-

tää myös vanhempien välistä yhteistyötä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 31.) 

 

Kasvatuskumppanuus on suhde, jossa kasvatushenkilöstö ja vanhemmat tietoi-

sesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kasvatus-

kumppanuudessa tarvitaan dialogisuutta eli tasavertaista vuorovaikutusta. Dia-

logisuus pyrkii avoimeen, kunnioittavaan ja kiireettömään vastavuoroisuuteen. 

Kun kasvatuskumppanuutta toteutetaan laadukkaasti, molemmilla osapuolilla 

on oikeus asenteiden ja mielipiteiden esittämiseen ja muuttamiseen. (Järvinen 

ym. 2009, 118–119.)  

 

Vanhempien osallisuuteen kannustamisen kannalta on merkityksellistä, millaista 

tietoa vanhempi päivähoidosta saa ja miten perheiden ääni päivähoidossa kuu-

luu. Päivähoidossa on pitkälle kehittynyt tiedottamisen kulttuuri, joka on usein 

yksisuuntaista ja vanhemmalle jää vastaanottajan rooli. Kaikille jaettavan yhtei-

sen tiedon vastapainoksi kasvatuskumppanuudessa vahvistetaan perhe- ja lap-

sikohtaisen kokemuksellisen tiedon vaihtoa ja saantia. Vanhemmille on arvo-

kasta, että henkilöstö on kiinnostunutta heidän ajatuksistaan, odotuksistaan ja 

uskomuksistaan. Osallisuuden lähtökohtana voi pitää yhteisen kokemuksen ja 

tietämyksen jakamista ja se mahdollistuu vain vuorovaikutuksessa. Vanhempi-

en omaa lastaan koskevan tiedon arvon tunnistaminen luo perheelle edellytyk-

set osallistua päivähoidon toimintaan ja suunnitteluun. Vanhemmilla on omaa 

lastaan koskevaa tietoa ja asiantuntijuutta, joka on laadultaan erilaista kuin 

ammattilaisten tieto. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 
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Karilan kasvatuskumppanuuteen -tutkimushankkeen (2002–2003) mukaan 

pääosa vanhempien ja henkilökunnan välisistä keskusteluista käydään ammatti-

ihmisen ehdoilla. Henkilökunta toimii usein aloitteentekijänä ja keskustelun ku-

lun johdattelijoina. Tämä kuvastaa ammattilaisten vanhempiin nähden käyttä-

mää suurempaa valta-asemaa. Henkilöstön onkin tärkeää tiedostaa oman am-

matillisen vuorovaikutuspuheensa merkitykset ja sen tuottamat seuraamukset. 

Keskustelukäytäntöjen kehittäminen kasvatuskumppanuuden pohjalta edellyttää 

huomioimaan keskustelujen sisältöä, tulkintaa ja jaetun päätöksen teon mahdol-

lisuutta. Tärkeintä on tukea niitä vanhempia, joilla ei ole aikaisempaa kokemus-

ta kasvatuskumppanina toimijuudesta. (Karila 2005, 294–298.) Erityisen tehtä-

vän kasvatuskumppanuus saa silloin kun vanhemmat eivät syystä tai toisesta 

osaa tai jaksa riittävästi tukea lastaan. Tällöin muiden kasvattajien tai kehitysyh-

teisöjen on otettava suurempi vastuu lapsesta ja perheestä. Jos kasvatuskump-

panuus ei toimi, vaarana on, että lapsi jää useiden yhteisöjen välitiloihin ilman 

aitoa tukemista ja kohtaamista. (Rimpelä 2013, 32.) 

 

Vanhemmille tulee antaa mahdollisuus osallistua myös yksikön toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin vaikka henkilöstö vastaakin yksikön varhaiskasva-

tussuunnitelman laatimisesta. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa 

suunnitelman sisältöön ja arvioida sisältöä myös lastensa kanssa. Lähtökohtana 

tällöin on, että varhaiskasvatussuunnitelma on aktiivisessa käytössä ja sen si-

sältö perusteineen on koko henkilökunnan ja vanhempien tiedossa. Vanhempi-

en ja lasten tekemä jatkuva arviointi on osa varhaiskasvatuksen jatkuvaa kehit-

tämistyötä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyöni produktiosan tarkoituksena oli päiväkoti Onnen Omenan yksik-

kökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ensimmäistä kertaa. Var-

haiskasvatussuunnitelman tarkoitus on olla jokaiselle Onnen Omenan työnteki-

jälle työväline, joka on yhteneväisessä linjassa päiväkodin tavoitteiden ja toteu-

tuksen kanssa. Työn teoreettisen osuuden tarkoituksena on ymmärtää ja saada 

aikaan ymmärrystä siitä, miksi varhaiskasvatuksen suunnitteleminen on kasva-

tusyhteisölle tärkeää ja miksi päiväkodilla tulisi olla yksikkökohtainen varhais-

kasvatussuunnitelma. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman toteut-

taminen yhdessä päiväkoti Onnen Omenan työntekijöiden kanssa ja luoda asia-

kirja, jota on helppo päivittää ja arvioida säännöllisesti. Toisena tavoitteena oli 

vaikutusmahdollisuuden antaminen vanhemmille lapsensa päiväkodissa tapah-

tuvaan varhaiskasvatuksen suunnitteluun sekä saada kuuluviin lasten omia 

mielipiteitä päivähoidostaan. 
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5 YHTEISTYÖKUMPPANI, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LÄHTÖKOHDAT 

 

Koko opinnäytetyöprosessin lähtökohtana oli yksikkökohtaisen varhaiskasva-

tussuunnitelman puuttuminen Lohjan Muijalassa sijaitsevasta päiväkoti Onnen 

Omenasta. Lohjan ensimmäiset alueelliset varhaiskasvatussuunnitelmat on 

laadittu jo vuonna 2001. Näihin aikoihin sijoittuu myös Muijalan päivähoitoalu-

een yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma, jota ei ole sen jälkeen päivitetty. 

Opinnäytetyöni on toteutettu yhdessä päiväkoti Onnen Omenan kasvatushenki-

löstön kanssa. Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutustyöryh-

mään kuului lisäkseni jokaisesta lapsiryhmästä yksi lastentarhanopettaja. Pro-

duktin etenemistä seurasi myös päiväkodin johtaja. 

 

Tällä hetkellä Onnen Omena on osa kunnallista Mäntynummen päivähoidon 

palvelualuetta. Päiväkodissa on 4 osastoa. Osastoista kaksi ovat alle kolmevuo-

tiaitten ryhmiä ja kahdessa ryhmässä on 3–5 vuotiaita lapsia. Lapsia päiväko-

dissa on täällä hetkellä noin 70. Onnen Omenassa ei järjestetä esikouluopetus-

ta, vaan kaikki esikouluikäiset siirtyvät Muijalan päiväkodin esiopetusryhmiin tai 

muihin oman asuinalueensa esiopetusryhmiin. Alueella toimii Onnen Omenan 

lisäksi Muijalan päivähoitoalueeseen kuuluvat Muijalan päiväkoti, päiväkodin 

osasto Metsätähdet ja perhepäivähoito. 

 

Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on valmistettu vuonna 2005 ja 

se on päivitetty vuonna 2013. Sen on tarkoitus olla opetussuunnitelma sekä 

varhaiskasvatuksen laadun ohjauksen väline. Suunnitelma ohjaa varhaiskasva-

tuksen toteuttamista, arviointia ja kehittämistä koko varhaiskasvatuksen kentäl-

lä. Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin (2005), Valtioneuvoston periaatepäätökseen varhais-

kasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002) sekä Lohjan kasvatuksen ja 

opetuksen kehittämisohjelmaan vuosille 2011–2018. Lohjan varhaiskasvatus-

suunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja eri hal-

linnonalojen asiantuntijoiden kanssa. (Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuun-

nitelma 2013, 3–4.) 
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Lohjan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011–2018 on 

asettanut opetustoimelle selkeät tavoitteet varhaiskasvatussuunnitelmien laa-

dintaan. Kehittämisohjelma toteaa selvästi, että suunnitelma on esimiehelle 

keskeisin pedagogisen johtamisen työkalu ja henkilökunnalle työtavoitteiden 

perusta. Varhaiskasvatussuunnitelmaa uudistetaan ja arvioidaan muuttuvista 

tarpeista käsin. Henkilöstö osallistuu suunnitelman laadintaan. Huoltajat osallis-

tuvat suunnitelman laadintaan sekä toimivuuden ja toteuttamisen arviointiin ja 

kehittämiseen. Lapset osallistuvat ikäkaudelleen sopivalla tavalla suunnitelmista 

käytävään keskusteluun, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Lapsella on oi-

keus tulla kuulluksi itseään tai ympäristöään koskevissa asioissa ja antaa palau-

tetta. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä. 

(Lohjan kaupungin opetustoimi 2011, 14, 20–23.) 

 

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma asettaa tavoitteeksi kasvatus-

kumppanuuden toteuttamisen lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Huoltajien 

kanssa toteutetaan kasvatuskumppanuutta korostavaa yhteistyötapaa, joka kat-

taa huoltajien osallisuuden varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Huoltajilla on en-

sisijainen oikeus ja vastuu oman lapsensa kasvatuksesta ja lapsensa tuntemus. 

Henkilöstö tukee lapsen kasvatusta ja ottaa vastuun yhteistyön aloittamisesta. 

Huoltajien osallistamiseen on annettu selvät rakenteet ja toimintatavat. Toimen-

piteenä opetustoimi suosittelee, että koko varhaiskasvatuksen henkilöstö koulu-

tetaan kasvatuskumppanuuteen. Kasvatuskumppanuuskoulutukset ovat osana 

henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelmaa. (Lohjan kaupungin opetustoimi 

2011, 14, 20–23.) 
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6 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAPROSESSIN KUVAUS 

 

Työelämälähtöisen, produktimuotoisen opinnäytetyön toteutukseen sisältyy 

useita vaiheita. Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen 

vaatii tuntemusta varhaiskasvatusta ohjaavista asiakirjoista, niitä tukevasta teo-

riasta ja aiheeseen liittyvistä tutkimustuloksista. Opinnäytetyöprosessiniini sisäl-

tyy teoriatiedon omaksumisen lisäksi yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunni-

telman suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden raportointi. Suunnitteluvai-

heesta valmiiseen opinnäytetyöhön aikaa kului 1 vuosi. Prosessi itsessään on 

merkittävä, mutta produktimuotoisen työn arviointi on vielä tärkeämpää. Mah-

dollisimman monelta taholta arvioitu lopputulos tekee kehittämistyön helpom-

maksi. Myös reflektiivinen ote ja Itsearviointi korostuu produktimuotoisessa 

opinnäytetyössä. 

 

 

6.1 Varhaiskasvatussuunnitelman suunnittelu  

 

Opinnäytetyön suunnittelu lähti työelämän tarpeesta. Pedagogisen harjoitteluni 

aikana tarvitsin käyttööni harjoittelupaikkani omaa varhaiskasvatussuunnitel-

maa. Yksikkökohtaista suunnitelmaa ei ollut olemassa, löytyi vain koko päivä-

hoitoalueelle tehty suunnitelma, joka oli päivittämätön. Pedagogisen harjoitteluni 

jälkeen esitin ohjaajalleni ja päiväkodin johtajalle idean opinnäyteyhteistyöstä 

päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä varten. 

 

Suunnittelu alkoi tammikuussa 2013 palaverilla päiväkoti Onnen Omenassa. 

Ideapaperin esitin hyväksyttävästi helmikuussa 2013. Opinnäytetyön suunnitel-

ma esiteltiin seminaarissa toukokuussa 2013. Lohjan kaupungin varhaiskasva-

tuspäällikkö myönsi tutkimusluvan opinnäytetyölle kesäkuussa 2013. Sopimus 

opinnäyteyhteistyöstä työelämän kanssa laadittiin samanaikaisesti. Opinnäyte-

työn käsikirjoitus valmistui joulukuussa 2013. 

  

Keväällä 2013 Onnen Omenan lastentarhanopettajat valmistautuivat prosessiin 

lukemalla sekä kunnallisen, että vanhentuneen varhaiskasvatussuunnitelman ja 
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merkitsemällä itselleen ylös tarvittavia lisäyksiä. Varhaiskasvatussuunnitelman 

alkuideaa muokattiin sekä keskustellen osallistuvien henkilöiden kanssa että 

sähköpostin välityksellä. Kesäkuussa 2013 kokoonnuimme Onnen Omenan 

lastentarhanopettajien kanssa yhteensä 4 kertaa. Idea oli muokkautunut projek-

tiksi.  

 

Työyhteisöt ja kehittäminen -harjoittelujakson kehittämistehtävän toteutus osui 

opinnäytetyöprosessini puoliväliin loka- ja marraskuulle 2013. Harjoittelujakso 

kesti 7 viikkoa. Ennen harjoittelua olin kirjoittanut puhtaaksi ensimmäisen versi-

on varhaiskasvatussuunnitelmasta, jota muokattiin yhteensä 3 eri lastentarhan-

opettajien palaverissa harjoitteluni aikana. Ilman harjoittelujaksoa produktin kul-

ku olisi ollut huomattavasti hankalampaa. Päiväkoti Onnen Omenassa lasten-

tarhanopettajilla on tapana kokoontua kerran kuussa suunnittelemaan koko päi-

väkodin yhteisiä tapahtumia ja tekemään pedagogisia linjauksia. Harjoittelujak-

soni aikana nämä 3 palaveria käytettiin pääasiassa varhaiskasvatussuunnitel-

man muokkaamiseen. Toimin palaverien vetäjänä sekä tein muistiot palavereis-

ta. Kehittämistehtäväni oli projektiluonteinen, joka oli irrallaan päiväkodin muista 

arkirutiineista. Se vaati työryhmään osallistujilta sitoutumista ja motivaatiota. 

 

 

KESÄKUU 2013 

•4 SUUNNITTELUPALAVERIA (LTO) PÄIVÄKOTI ONNEN OMENASSA 
•SOPIMUS OPINNÄYTEYHTEISTYÖSTÄ, TUTKIMUSLUPA, 1. TEKSTIVERSIO   

LOKAKUU, 
MARRASKUU 

2013 

•TYK-HARJOITTELUJAKSO, 3 SUUNNITTELUPALAVERIA 
•2 ESITTELYÄ MUULLE HENKILÖKUNNALLE, 2. JA 3. TEKSTIVERSIO 
•VANHEMPIEN LUVAT, PALAUTELOMAKKEIDEN JAKAMINEN 

 

TAMMIKUU 
2014 

•PALAUTELOMAKKEET HENKILÖKUNNALTA 
•VIIMEINEN TEKSTIVERSIO 
•PALAUTTEEN ESITTELY JA VALMIIN VASUN KÄYTTÖÖNOTTO 

 
KAAVIO 3 Produktiosan ja työelämäyhteistyön kulku 
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Suunnitteluun ja toteutukseen oli rajatusti aikaa. Palaverit toteutettiin aina lasten 

lepohetken aikana. Päätökset tehtiin kuitenkin hyvässä hengessä ja rajaukset 

toteutettiin yhteisellä päätöksellä. Joskus läpi käytävä tekstiosuus oli joko niin 

mielenkiintoinen tai tunteita herättävä, että kokouksen vetäjän roolissani piti 

vauhdittaa työskentelyn jatkamista. Vastuullani oli etenkin kokoontumisien aika-

taulutus ja työntekijöiden projektiin osallistaminen. Kuten Riihimäki (2011) tut-

kimuksessaan: ”Arviointi pelastaa meidät jähmettymiseltä” huomioi, että yhteistä 

aikaa kehittämiseen on vaikea löytää ja on vain harvoja hetkiä, jolloin koko työ-

yhteisö voi kokoontua keskustelemaan ilman lapsia. Uudet vuosittaiset lapsi-

ryhmät ja henkilöstön vaihtuvuus asettavat haasteita työn kehittämiselle.  

 

Lastentarhanopettajien palavereja toteutui yhteensä 7 kertaa ja 2 kertaa osallis-

tuin päiväkodin yhteisiin henkilökuntapalavereihin esittelemällä varhaiskasva-

tussuunnitelman eri vaiheita. Varhaiskasvatussuunnitelman eri versiot käytiin 

kappale kappaleelta läpi ja niitä muokattiin niin ulkoasullisesti kuin sisällöllisesti. 

Jokainen työryhmämme lastentarhanopettaja ja johtaja tarkistivat vielä oikeinkir-

joituksen ja asetukset, ennen kuin esittelin viimeisimmän version henkilökunta-

palaverissa harjoittelujakson viimeisellä viikolla. Viimeinen versio varhaiskasva-

tussuunnitelmasta jäi jokaiseen ryhmään sekä tulostettuna versiona, tallennet-

tuna työasemille ja muistitikulle. Sähköinen versio tulisi olla myös päiväkodin 

verkkosivulla, jos sellainen olisi olemassa. 

 

Jatkossa varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä suositellaan aina tarpeen 

vaatiessa: kun Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, alueellisia 

suunnitelmia tai Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita päivi-

tetään, kun päiväkodin tilanteessa tapahtuu muutoksia tai kun teoriaosuutta pi-

tää muokata vastaamaan uusimpia tutkimustuloksia. Varhaiskasvatussuunni-

telman päivittämisestä vastaa aina päiväkodin johtaja. Suunnitelmia päivitetään 

säännöllisesti, yleensä 1–2 vuoden välein. Tarkkaa päivittämisajankohtaa ei 

kirjattu Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelmaan.   
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6.2 Varhaiskasvatussuunnitelman sisällön toteutus 

 

Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelman sisältö mukailee Loh-

jan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on päivitetty 2013. Muijalan 

päivähoitoalueen vanhasta Vasusta päätettiin säilyttää ”Näin tuemme lasta” ja 

”Näin toimimme” -osuudet, hieman uudistettuina versioina. Sisällön suunnittelun 

alkaessa tutustuimme erilaisiin muiden suomalaisten päiväkotien sähköisiin 

varhaiskasvatussuunnitelmiin. Tutustuimme neljään erilaiseen Vasuun kesä-

kuun 2013 aikana. Kaikissa esimerkeissä oli käytetty joko lasten omia piirroksia 

tai valokuvia, mutta yhdessäkään ei ollut mukana lasten haastatteluja. Esimerkit 

olin valinnut sillä perusteella, että ne olivat erilaisin työryhmin suunniteltuja, eri-

pituisia ja rungoltaan erilaisia. Yksi esimerkeistä oli tuotettu yhteistyössä Man-

nerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen kanssa. Vasut olivat myös 

teemoiltaan erilaisia; eräässä Vasussa oli yhdeksi pääotsikoksi nostettu ”Eroon 

kiusaamisesta” -teema. Kaikissa esimerkeissä oli mukana oppimiskäsitys ja 

orientaatiot. Erilaisista esimerkeistä työryhmämme sai hyviä ideoita ja myös 

käsityksen siitä, millainen oman Vasun ei haluta olevan.  

 

Sisällön rungoksi hahmottui työskentelyn edetessä sekoitus Varhaiskasvatusta 

ammattitaidolla -kirjan (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 127) esi-

merkki päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä, Lohjan kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä, Muijalan päivähoitoalueen vanhasta 

Vasusta sekä muista tutustumistamme Vasuista. Onnen Omenan Vasun lopulli-

nen runko ja sisällys muodostuvat 8 eri kappaleesta, jotka ovat; ”Meidän päivä-

kotimme”, ”Työtämme ohjaavat arvot: Hyvä päivä lapselle”, ”Toiminta-ajatus”, 

”Vanhemmat kasvatuskumppaneina”, ”Lapselle ominaiset toimintatavat”, ”Lap-

sen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen”, ”Lapsen tukiverkostot päivä-

kodissa” ja ”Jatkuva arviointi”.   

 

Runkoon ja sisältöön vaikutti osaltaan Onnen Omenan lastentarhanopettajien 

koostama ”Hyvä päivä lapselle” -referointi kirjasta: Mikkola, Petteri & Nevalai-

nen Kirsi 2009; ”Lapselle hyvä päivä tänään”, joka kertoo vuorovaikutuksen ja 

kiintymyssuhteiden merkityksestä taaperoikäisten kasvatuksessa. Halusin sisäl-
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lyttää Vasun yhdeksi pääotsikoksi ”Hyvä päivä lapselle” -aiheen päiväkodin ar-

vojen yhteyteen, koska Onnen Omenassa on kaksi pienten ryhmää, eikä ollen-

kaan esiopetusta. Sisältöön vaikutti myös ”Aloituksen askeleet Lohjan kaupun-

gin varhaiskasvatuksessa” -asiakirja, ”Tervetuloa päiväkoti Onnen Omenaan” -

esite (2013) sekä päiväkodin tiimisopimus vuosille 2010–2011. Näistä asiakir-

joista sain koottua kuvauksen päiväkodista, arvot, toiminta-ajatuksen ja käytän-

nöt. Koska Onnen Omenan työntekijöillä oli käytössään näin monta erillistä do-

kumenttia, oli hyvä saada koottua tiedot yhteen ja samaan asiakirjaan. Käytäntö 

-osuuden kirjoittamista helpotti myös se, että olin suorittanut sekä pedagogisen 

että TYK -harjoittelujakson Onnen Omenassa ja tunsin entuudestaan päiväko-

din toimintakulttuurin. Suunnittelussa otimme huomioon myös Lohjan kaupungin 

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelman vuosille 2011–2018. Näiden li-

säksi halusin sisällyttää Vasuun lasten omia piirroksia sekä lapsihaastattelut. 

 

Lapsihaastatteluja ja toimintatuokioita toteutui yhteensä neljä kertaa. Haastatte-

lut olivat enimmäkseen haasteluita ja jutustelua lasten kanssa päiväkodin arjes-

ta. Lasten kanssa keskustelimme sellaisista asioista kuten ”mikä lapsista on 

päiväkodissa mukavaa” ja ”mitä he tekevät mieluiten.” Usein lapset jatkoivat 

jutustelua siihen, mistä eivät pidä. Lasten tuottaman puheen kirjoitin sanatar-

kasti muistiin. Lapsihaastattelut toteutin alle 5 -vuotiaille lapsille yksilöhaastatte-

luna ja 5 -vuotiaille lapsille ryhmähaastatteluna piirrostehtävien yhteydessä. Piir-

rostehtävän ohjeena oli mieluisin puuha päiväkodissa. Harjoittelujaksoni aikana 

keräsin vanhemmilta lupakaavakkeita lasten osallisuuden varmistamiseksi.  

 

Sain vapaat kädet ensimmäisen version kirjoittamiseen kesän 2013 aikana ja 

siitä tulikin laaja. Olin ajatellut, että olisi helpompi muokata tekstiä vähentämällä 

sitä kuin lisäämällä uusia osa-alueita. Syksyllä 2013 aloitimme sisällön ja tekstin 

muokkauksen. Tekstiä lyhennettiin, siitä poistettiin osuuksia ja sanamuotoja 

muokattiin lastentarhanopettajien haluamalla tavalla. Koska päiväkodin omassa 

Vasussa tulisi näkyä paikallisuus ja kotiseudun merkitys, olin kirjoittanut siitä 

enemmän. Työryhmä ei kuitenkaan halunnut säilyttää osiota sellaisenaan, kos-

ka siitä kävi ilmi, että suurin osa Lohjan alueen kohteista vaatii linja-
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autokuljetusta, eikä päiväkodilla ole resursseja kovinkaan usein käydä retkillä 

museossa, Lohjan järven rannalla, Lohjan harjulla tai uimahallissa.  

 

Pidin myös kappaletta jatkuvan arvioinnin merkityksestä tärkeänä. Jatkuva arvi-

ointi -kappaletta lyhennettiin ja keskityttiin arvioinnin yleisen tason tarkasteluun. 

Varhaiskasvatussuunnitelmasta kirjoitin kolme eri versiota. Viimeiseksi lisäsin 

lasten piirustukset ja haastattelut. Piirrokset ja haastattelut tekevät Vasusta 

oman näköisen ja itse pidin tärkeänä lasten osallisuutta heidän oman päiväko-

tinsa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Alun perin tarkoituksena oli pitää Onnen 

Omenan varhaiskasvatussuunnitelma tiiviinä ja ytimekkäänä pakettina ja niin 

lyhyenä, että kaikki jaksavat sitä lukea. Pituutta Vasulle kertyi kuitenkin 20 si-

vua, vaikka sitä lyhennettiinkin paljon. Lopullinen versio on kompromissi edellä 

mainituista asioista ja olimme kaikki siihen tyytyväisiä. 

 

 

6.3 Varhaiskasvatussuunnitelman ja yhteistyön arviointi  

 

Työskentelyprosessin arviointi tapahtui henkilöstöltä kerätyn palautteen (LIITE 

3) avulla. Tarkoituksena oli selvittää tavoitteiden saavuttamista, menetelmän 

soveltuvuutta ja seikkoja, jotka edistivät tai vaikeuttivat produktin etenemistä. 

Palautelomakkeessa arvioitiin suunnitelman kelpoisuutta käytännön ohjekirjana, 

sen kieltä ja ulkoasua. Työni produktiosan lähetin myös sähköpostitse Lohjan 

varhaiskasvatuspäällikön arvioitavaksi. 

 

Harjoitteluni aikana mahdollistui myös yhteistyö vanhempien kanssa. Vanhem-

milla tulee olla vaikuttamismahdollisuus oman lapsensa päiväkodissa tapahtu-

vaan suunnitteluun ja arviointiin. Vanhemmille suunnittelin kirjeen (LIITE 2), jos-

sa toivoin varhaiskasvatussuunnitelman arviointiin halukkaiden vanhempien 

sähköpostiosoitteita ja kerroin, että palautelomakkeen (LIITE 4) täyttäminen on 

vapaaehtoista. Palautelomakkeen ja varhaiskasvatussuunnitelman vanhemmat 

saivat sekä sähköpostiinsa että lasten lokeroihin jaettuna paperiversiona. Pa-

lautelomakkeet jaettiin henkilökunnalle henkilökohtaisesti ja vanhemmille säh-

köpostitse marraskuun viimeisellä viikolla 2013. Vanhemmista kukaan ei palaut-

 



33 

 

tanut kyselylomakkeita, vaikka 19 perhettä sai varhaiskasvatussuunnitelman 

sähköpostiinsa sekä lomakkeen sähköpostiinsa että lapsen lokeroon jaettuna 

versiona. 

 

Henkilökunnan palautekyselyyn vastasi 6 henkilökunnan jäsentä, joista 2 kuului 

suunnitteluryhmään. Henkilökuntaa Onnen Omenassa on 21, joille kysely jaet-

tiin henkilökohtaisesti. Vastausaikaa oli aluksi 1 kuukausi, mutta vastausaikaa 

jatkettiin Jouluna 2013 vielä kuukaudella, koska siihen mennessä vastauksia ei 

ollut tullut kuin 1. Työryhmässä mukana olleet arvioivat prosessin aikataulua 

riittäväksi ja tapaamisia oli heidän mielestään sopiva määrä. Palavereista pidet-

tiin kiinni ja pysyttiin asiassa. Työryhmässä työskentelyä pidettiin tärkeänä, kos-

ka siinä tuli esiin erilaisia näkemyksiä asioista ja sai miettiä arjessa tapahtuvia 

asioita. Työskentelyprosessia heidän mielestään vaikeutti etenkin ajan puute. 

Vasuun perehtymiseen ja työstämiseen ei ollut aikaa työpäivän aikana, vaan 

siihen joutui paneutumaan omalla ajalla. Heidän mielestään toimintakauden 

aikana on vaikeata löytää yhteistä aikaa kehittämispalavereihin. Onnen Ome-

nan muu henkilökunta koki, ettei heillä ollut tarpeeksi tietoa projektin eri vaiheis-

ta. Yhden vastanneen mukaan prosessi oli kuitenkin yhteistyön ja muiden toi-

veet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottava. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä ja luettavuutta kaikki vastanneet arvioivat 

selkeäksi, ymmärrettäväksi ja helposti luettavaksi. Henkilökunta koki, että Va-

sussa on otettu huomioon oman talon luonne ja tarpeet ja että Vasu on hyvä 

ohjenuora työntekijöille. 

 

”Se on meidän työvälineemme. Näin me Onnen Omenassa teem-

me. Se ohjaa ja opastaa meitä työssämme. Kokonaisuus on hyvä!” 

 

Vasun sisällössä tärkeimpinä pidettiin sen realistisuutta ja toteuttamiskelpoi-

suutta. Sisältö tuntui luontevalta ja tutulta sekä muistutti taas henkilökuntaa tär-

keistä asioista, jotka arjessa unohtuvat. Sosiaalisten taitojen ja toisten huomi-

oon ottamisen osuutta pidettiin erittäin tärkeänä. Myös varhaiskasvatuksen, esi-

koulun ja koulun välistä jatkumoa pidettiin tärkeänä asiana lapsen kehitystä ja 
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valmiuksia tarkasteltaessa. Eräässä vastauksessa pohdittiin lapsen persoonan 

hyväksymistä kovin yksilöllisesti varhaiskasvatuksen suurissa ryhmissä mahdol-

lisuuksien mukaan tapahtuvaksi. Sisällössä eniten pidettiin lasten suusta tulleis-

ta kommenteista ja lasten omista piirustuksista. Sisältöön ei tullut palautteiden 

pohjalta muutoksia, joten Vasun käyttöönotto mahdollistui sellaisenaan viimei-

sen marraskuussa 2013 päivitetyn version mukaisesti. Kooste palautteesta on 

annettu Onnen Omenan henkilökunnalle tiedoksi. 

 

Lohjan varhaiskasvatuspäällikön arvioinnin mukaan opinnäytetyön aihe on hy-

vä, koska suunnittelun ja suunnitelmien tutkiminen voi antaa päivähoitoon uusia 

eväitä. Opinnäytetyön produktiosa on varhaiskasvatuspäällikön mielestä koko-

naisuutena hyvä asiakirja varhaiskasvatuksen sisällöistä. Jotta asiakirja toimisi 

yksikkötasolla ohjaavana asiakirjana, se edellyttäisi enemmän yksikkötasolle 

vietyjä tavoitteita ja enemmän konkreettisia asioita päivähoidon arjesta. Yksiköt 

asettavat sekä Vasun että lasten omien Vasujen kautta toiminnalleen työohjel-

man; tavoitteet, painopisteet ja aikataulutuksen. Suunnitelman ”Näin toimimme” 

-osiot (luvussa lapsen ominaista toimintatavoista) ovat juuri sitä, ja samaa peri-

aatetta olisi kannattanut viedä läpi suunnitelman. Varsinkin sisällöllisten orien-

taatioiden kohdalla teksti alkaa olla jo täysin kaupungin Vasun tekstiä. Varhais-

kasvatuspäällikkö toteaa, että kun Vasu tehdään yhdessä henkilökunnan, van-

hempien ja lasten kanssa, itse prosessi on se, jolla on suurin arvo. Tärkeintä on 

osallistava prosessi, jossa henkilökunta ja asiakkaat ovat osallisina. (Kuusimur-

to 2014.) 

 

 

6.4 Itsearviointi 

 

Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma asiakirjana muodostui 

omasta mielestäni sekä palautteen puolesta onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Se 

on käyttökelpoinen, ymmärrettävä ja hauska asiakirja, jossa arvot, vuorovaiku-

tuksen ja sosiaalisten taitojen merkityksellisyys sekä lasten osallistuminen pro-

sessiin tulevat näkyviksi. Tärkeintä mielestäni on, että lopputulokseksi saatiin 

Vasu, joka on tehty sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005), 
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Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman sekä Lohjan kaupungin Kasva-

tuksen ja opetuksen kehittämisohjelman vuosille 2011–2018 tavoitteiden mu-

kaisesti. Suunnittelupalavereissa sain esittää ideoita ja niitä myös kuunneltiin. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa muokattiin jokaisen mielipiteitä kunnioittaen. Si-

sältö valittiin Onnen Omenan lastentarhanopettajien mieleiseksi ensimmäisestä 

suunnitelman versiosta, jonka kirjoittamiseen olin saanut vapaat kädet.  

 

Opinnäytetyöni helpoin osuus oli itse varhaiskasvatussuunnitelman toteutus, 

kirjoittaminen ja muokkaaminen yhdessä lastentarhanopettajien kanssa. Haas-

teellista itselleni oli nähdä, kuinka teorian ja käytännön yhdistäminen on vielä 

nykypäivänäkin vaikeaa varhaiskasvatustyössä. Kuten esimerkiksi miten kiire, 

arkityön kuormittavuus, tiedonkulun ongelmat ja vaikeus osallistaa henkilökun-

taa vaikuttivat prosessin kulkuun. Vaikeinta oli arvioinnin ja palautteen keräämi-

nen henkilökunnalta, samoin kuin vanhemmilta. Henkilökunta tarvitsi muiden 

työkiireiden vuoksi yllättävän paljon aikaa Vasuun tutustuakseen ja palaute-

kyselyyn vastaamiseen. Jossakin määrin olisin toivonut koko henkilökunnalta 

enemmän sitoutumista ja mielenkiintoa loppumetreille asti. Johtajan rooli olisi 

myös voinut olla voimakkaampi työskentelyn edetessä ja etenkin arviointivai-

heessa. Päiväkodin johtaja on kuitenkin suuressa roolissa motivoinnin ja re-

surssien mahdollistamisen myötä. Johtajalla oli prosessin aikana lähinnä tark-

kailijan ja työn etenemisen seuraajan rooli. Vanhemmat olivat innokkaita tutus-

tumaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, mutta eivät olleet innokkaita osallistu-

maan sen arviointiin tai kehittämiseen. Mukavimpia hetkiä prosessissa olivat 

suunnittelemani toimintatuokiot ja päiväkodin asioista keskusteleminen yhdessä 

lasten kanssa. 

 

Mitä tekisin toisin?  Aktiivisten vanhempien löytäminen yhteiseen suunnitteluun 

sujuisi helpoiten syksyisin järjestettävän vanhempainillan osana. Jotta yksikön 

oma varhaiskasvatussuunnitelma ja suunnitteluun osallistuminen olisi mahdolli-

simman mukaansa tempaavaa ja kiinnostavaa, vanhempien tulisi olla osana 

suunnitteluprosessia alusta alkaen. Vanhemmista valmiin version muokkaami-

nen saattaa olla haastavaa ja liian ammatilliseen osaamisen painottuvaa. Mitä 
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useamman lapsen oma piirros tai haastattelu löytyisi asiakirjasta, sitä kiinnos-

tuneempia heidän vanhempansa suunnitelmasta luultavasti olisivat.  

 

Jälkeenpäin ajatellen keräisin palautteen suullisessa muodossa joko ryhmä- tai 

yksilöhaastatteluna henkilökunnalta. Tämä vaatisi päiväkodissa paikalla oloa ja 

olisi ollut hyvä ajoittaa myös palautteen kerääminen harjoittelujakson yhteyteen. 

Tähän ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta oman opiskeluaikatauluni tai henkilö-

kunnan aikataulujen puolesta. Silti palautteen antaminen olisi vaatinut jokaiselta 

henkilökunnan jäseneltä Vasuun perehtymistä ja sen lukemista. Lopputulos olisi 

siis voinut olla samankaltainen. Vanhempien palautteen luultavasti toteuttaisin 

samalla tavalla. Ryhmähaastattelu olisi mielenkiintoinen tapa kerätä vanhemmil-

ta palautetta vaikka vanhempainillan yhteydessä, mutta en usko, että vanhem-

milla olisi aikaa enempään kuin tässäkään muodossa toteutettuun kyselyyn. 
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7 POHDINTA 

 

Produktiosan ja opinnäytetyön raportoinnin välissä tapahtuu paljon suunnittelu-, 

kehitys- ja yhteistyötä, johon sosionomilla tulee olla ammatillinen valmius. Toi-

minnallinen osuus tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Tuloksena on aina 

jokin konkreettinen tuotos. Raportointiosuudessa on käsiteltävä konkreettisen 

tuotoksen saavuttamiseksi käytettyjä keinoja. Kun toiminnallisen opinnäytetyön 

toiminnallinen osuus sisältää tekstiä, se on suunniteltava kohderyhmää palvele-

vaksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51–52.) Opinnäytetyön tulee olla ammatillises-

ti kiinnostava ja jollakin tavalla merkittävä kohderyhmälle. Tuloksen tulisi olla 

myös innovatiivinen, oivaltava ja ammatillisesti kehittävä. (Vilkka & Airaksinen 

2003,157.) 

 

 

7.1 Eettisyys ja työn luotettavuus 

 

Opinnäyteyhteistyössä mukana olleiden henkilökunnan jäsenten tiedot pidetään 

luottamuksellisina ja palautteet kerättiin nimettöminä. Salassapitovelvollisuuteni 

on voimassa opinnäyteyhteistyösopimuksen aikana ja sen jälkeen, vaikka en 

olisikaan työssä tai harjoittelussa päiväkoti Onnen Omenassa. Vanhemmat ovat 

saaneet mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatussuunnitelman arviointiin ja 

saaneet luettavakseen päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelman. 

Vanhemmilta on erikseen kerätty luvat (LIITE 1) lasten piirrosten, haastattelujen 

ja etunimien sekä iän julkaisemiseen. Lapsille on itselleen myös kerrottu, mihin 

heidän piirustuksiaan ja esittämiään mielipiteitä tullaan käyttämään. 

 

Ammattikorkeakoulujen kehittämistyössä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa on 

noudatettava hyvän tieteellisen toiminnan periaatteita. Käytännönläheisessä 

ammatillisessa tutkimustoiminnassa korostuvat samat ammattikuntien laatimat 

ammattieettiset periaatteet. Tutkivan kehittämisen kriittisiä kohtia ovat aiheen 

valinnan eettisyys, tutkimusongelmat ja kehittämistehtävät, tiedonlähteiden, 

toimintatapojen ja aineistonkeruumenetelmien valinta. (Heikkilä, Jokinen & 

Nurmela 2008, 43–44.) 
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Kvalitatiivisen ja produktilähtöisen työn arvioitavuuden välillä ei ole eroja. Do-

kumentaatio on tärkein asia, joka luo työlle luotettavuutta. Kaikki ratkaisut ja 

valinnat tulevat olla perusteltavissa ja kaikki toiminta dokumentoidaan päiväkir-

jaan. Kirjaamisen avulla mahdollistuu menetelmän ja koko työn arviointi. (Kana-

nen 2012, 173.) Opinnäytetyö muuntautuu tekemisen aikana. Ilman päiväkirjaa 

muutosprosessia ei tule välttämättä kirjattua. Päiväkirjaan kirjaamisen avulla on 

helppo pysyä aihealueessa ja kirjattuihin lähteisiin on helppo palata myös luo-

tettavuuden näkökulmasta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 20.) 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen pitänyt päiväkirjaa kaikista tapaamisista, 

ideoista, seminaareista, ohjauksista ja toteuttamistani osuuksista. Kaikki sähkö-

postitse tapahtunut viestintä, niin työelämätahon, vanhempien kuin ohjaavan 

lehtorin kanssa on koottuna erilliseen kansioon sähköpostissani. Päiväkirjan ja 

erillisen sähköpostikansion käyttäminen on helpottanut työskentelyäni. Päiväkir-

ja on kirjoittamisen apuväline ja varsinkin opinnäytetyön muokkaaminen käsikir-

joituksesta valmiiksi kokonaisuudeksi ei olisi onnistunut ilman muistiinpanoja. 

Opinnäytetyöpäiväkirjan käyttäminen lisää työn luotettavuutta, koska saatuun 

ohjaukseen eri tahoilta voi näin aina palata. 

 

 

7.2 Lopputuloksen tarkastelua  

 

Sekä teoriaosuuden että koko prosessin tarkoituksena oli saada aikaan ymmär-

rystä yksikkökohtaisen suunnitelman merkityksestä sekä suunnitelmallisuuden 

merkityksellisyydestä. Vaikka prosessi oli rajatusti toteutettu, henkilökunta koki 

arjessa toteutetut ammatilliset kasvatuskeskustelut tärkeiksi. Asioiden pohtimi-

nen muistutti varhaiskasvatusta ohjaavista arvoista ja usutti henkilökunnan poh-

timaan ja kehittämään omia työtapojaan. Työskentelyprosessimme antaa suun-

taa päiväkoti Onnen Omenan seuraaviin työn kehittämiseen liittyviin projekteihin 

ja on hyvä alku säännöllisen kehittämistyön juurruttamiselle osaksi arjessa teh-

tävää työtä. Prosessi toi esille sekä ajankäyttöön liittyviä haasteita, pitkäjäntei-

seen työskentelyyn liittyviä haasteita että myös nosti esille tunteen ratkaisujen 

löytymisestä, työn etenemisestä ja loppuun saattamisesta. Usein kehittämispro-
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sessin tai innostavan koulutuksen jälkeen työntekijät ovat motivoituneita uusista 

työskentelytavoista, mutta valitettavan usein havaintojeni perusteella arki muut-

tuu takaisin ja innostus hiipuu. Näin kävi työni palautteen osalta ja koko henkilö-

kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan perehtymisen osalta. Vasun käyttöönot-

to, käyttäminen työkaluna, uusien tavoitteiden asettaminen ja päivittäminen jää-

vät henkilökunnan ja päiväkodin johtajan tulevaisuuden haasteeksi. 

 

Opinnäytetyöni produktiosa eli päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuun-

nitelma on merkittävä kohderyhmälle samoin kuin itse prosessi koko suunnitte-

luryhmälle. Merkittäväksi varhaiskasvatussuunnitelman tekee jo pelkästään sen 

olemassaolo sekä tärkeimpien työtä ohjaavien asiakirjojen kokoaminen yhdeksi 

kokonaisuudeksi.  Opinnäytetyöni teoriaosuus painottuu suunnitelmallisuuden ja 

dokumentoinnin merkityksellisyyteen sekä lapsen ja hänen vanhempiensa osal-

lisuuteen varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Opinnäytetyöni 

teoria on ideaalikuvaus siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelma tulisi toteuttaa 

ja miksi varhaiskasvatusta ylipäätänsä suunnitellaan päiväkotiyhteisössä. Kuten 

johdannossa totesin, varhaiskasvatusta ja sen suunnittelua ohjaavat monenlai-

set asiakirjat, lait ja asetukset.  

 

Mielenkiintoiseksi tämän opinnäytetyön tekevät uuden varhaiskasvatuslain tuo-

mat muutokset. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryh-

män raportti ilmestyi 21.3.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemana 

muistiona. Uudistamistyöryhmä julkaisi aiemmin myös vanhemmille suunnatun 

kyselyn varhaiskasvatuksen laadusta sekä antoi lapsille mahdollisuuden tulla 

kuulluksi. Lapsia haastateltiin heidän valokuvaamiensa tärkeiden paikkojen 

avulla. Raportissa esitetään muun muassa paikallisen ja lapsen oman varhais-

kasvatussuunnitelman laatimista lain velvoittamana. Lapsen osallisuutta käsitte-

levän lakiesityksen kohdan 19 § sisällöksi ehdotetaan että, lapsen varhaiskas-

vatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toi-

vomukset on selvitettävä ja otettava huomioon iän ja kehitystason edellyttämällä 

tavalla. Myös lapsen huoltajille on annettava mahdollisuus toimintayksikössä 

osallistua ja vaikuttaa heidän lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, to-

teuttamiseen ja arviointiin säännöllisesti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 
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17–18.)  Opinnäytetyöni ehtii valmistua ennen kuin ehdotus uudesta varhais-

kasvatuslaista tulee lausuntokierrokseltaan eduskunnasta keväällä 2014. 

 

Jokaisessa yksikössä tulee olla oma varhaiskasvatussuunnitelma ja päiväkodin 

johtaja on viimekädessä vastuussa siitä, miten Vasu käytännössä valmistetaan 

ja toteutetaan, kuten Nummenmaa ym. (2007) toteaa kirjassaan: Yhteisöllinen 

suunnittelu päiväkodissa toteaa. Teoria ja käytännön työn haasteet kohtasivat 

toisensa opinnäytetyöprosessin edetessä. Paula Laakson (2008) tutkimuksessa 

varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä kohonneet kehityskohteet pätevät 

varsin hyvin työryhmältä saamaani palautteeseen. Laakson tutkimuksen mu-

kaan työntekijät toivovat enemmän aikaa arvokeskusteluille ja sopivampia ryh-

mäkokoja. Jatkuva kiire, suuret ryhmäkoot, sijaispula ja tästä johtuva vajaalla 

toimiminen olivat tutkimuksessa suurimpia syitä liian vähäiseen dokumentointiin 

paneutumiseen. Olisin myös toivonut, että suunnitteluryhmässä olisi ollut muka-

na kaikkia ammattiryhmien edustajia. Isomman työskentelyjoukon irrottaminen 

lapsiryhmistä koettiin päiväkodissa kuitenkin liian hankalaksi. Vaarana yhdestä 

ammattiryhmästä koostuvan suunnitteluryhmän tulokselle on, että mitä pie-

nemmällä määrällä asiantuntijoita suunnitelmia tehdään ja ohjataan, sitä suu-

rempi on vaara, että ihanteet ja arki eivät kohtaa, kuten Mikkola ja Nivalainen 

kirjassaan ”Lapselle hyvä tänään ” (2009) toteavat.  

 

Palautteen saamisen vaikeutta en olisi aavistanut etukäteen. Prosessin edetes-

sä hämmästyin siitä, kuinka paljon lastentarhanopettajat tarvitsevat aikaa mate-

riaaliin ja palautteen antamiseen perehtyäkseen. Onneksi opinnäytetyöproses-

sini aikataulu mahdollisti joustavan aikataulun ja lisäkuukausien antaminen ei 

tuottanut vaikeuksia. Kuten Riihimäki (2011) tutkimuksessaan: Arviointi pelastaa 

meidät jähmettymiseltä, toteaakin: päiväkodeissa on todettu, että yhteistä aikaa 

kehittämiseen on vaikea löytää ja on vain harvoja hetkiä, jolloin koko työyhteisö 

voi kokoontua keskustelemaan ilman lapsia. Uudet vuosittaiset lapsiryhmät ja 

henkilöstön vaihtuvuus asettavat haasteita työn kehittämiselle. (Riihimäki 2011, 

20–21.) Onnen Omenan työntekijöiden antaman palautteen perusteella tämän 

tutkimuksen tulokset näyttävät siis edelleen paikkansa pitäviltä. Uuden opinnäy-

tetyön aiheen saisi helposti, jos haluaisi pohtia millaisilla keinoilla voisi vaikuttaa 
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työtä kehittämällä kiireen tuntuun ja millaisilla kunnallisilla toimilla pystyttäisiin 

vaikuttamaan esimerkiksi resurssipulaan tai ryhmäkokoihin. 

 

Päiväkoti Onnen Omenan henkilökunnan palautteessa todettiin, ettei henkilö-

kunta ole saanut tarpeeksi tietoa projektin eri vaiheista. Maanantai-

palavereissa, joissa suunnitelmaa käsiteltiin, eivät ole paikalla kaikki henkilö-

kunnan jäsenet. Käsitellyt asiat kirjataan ylös muistivihkoon ja on jokaisen vas-

tuulla lukea käsitellyt asiat siitä. Sähköpostiviestein tapahtunut tiedottaminen 

suuntautui vain johtajalle ja päiväkodin lastentarhanopettajille. Tieto ei välttä-

mättä ole siis välittynyt eteenpäin. Aikaa, jolloin kaikki henkilökunnan jäsenet 

olisivat paikalla, on vaikea löytää. Käytännössä tämä tarkoittaa iltapalaveria tai 

kahta suunnittelupäivää heinäkuun lopulla, jolloin päiväkoti ei ole vielä auki. 

 

 

7.3 Varhaiskasvatussuunnitelmatyöskentelyn kehittämisestä 

 

Paula Laakso (2008) ehdotti tutkimuksessaan suunnitelmallisen työskentelyn 

kehittämiseksi varhaiskasvatuksen yksikkökohtaista laatuasiakirjaa. Tähän 

asiakirjaan kirjattaisiin koko organisaation keskeiset asiat, visioista tavoitteisiin. 

Siihen määriteltäisiin henkilöstön arvot, toimintatavat, arviointi ja kehittäminen. 

Mielestäni Paula Laakson idea laatuasiakirjasta on sama asia kuin huolella teh-

ty yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vasuun sisältyvät kaikki edel-

lä mainitut asiat ja myös itse pedagogiikka, orientaatiot ja kuvaus juuri sen päi-

väkodin tärkeimmistä opetuksen ja kasvatuksen lähtökohdista. Paula Laaksolla 

oli tutkimuksessaan idea seudullisesta varhaiskasvatuksen laadun kehittämi-

sestä. Itselläni oli myös alun perin opinnäytetyössäni tarve vaikuttaa kaikkien 

Lohjan päiväkotien yksikkökohtaisten Vasujen kehittämiseen. Tärkeintä kehit-

tämistyössä olisi riittävien resurssien mahdollistaminen, riittävän ajankäytön 

mahdollistaminen sekä lasten ja heidän vanhempiensa osallistaminen kasva-

tuskumppanuuden hengessä. 
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Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi olen tehnyt kunta-

laisaloitteen (LIITE 5) kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Aloite on käsitelty ja 

välitetty eteenpäin Lohjan varhaiskasvatuspäällikölle. Aloitteeni koski muun mu-

assa vanhempien ja päiväkodin välisen yhteistyön helpottamista siten, että päi-

väkodeissa otettaisiin käyttöön ryhmäkohtaiset sähköpostit, jotta tiedonkulku 

olisi mahdollisimman sujuvaa. Toinen ehdotukseni koski päiväkotikohtaisia 

verkkosivuja. Esimerkiksi Lohjan kaikki koulut käyttävät peda.net/veraja -

palvelusivustoa, jossa on jokaisen koulun omat tiedot ja muun muassa valoku-

via ja hyödyllisiä linkkejä. Päiväkodeista saatava tieto on täällä hetkellä aika 

rajoittunutta verkossa ja omat verkkosivut tekisivät päiväkodeista yksilöllisem-

piä. Päiväkodin omilla verkkosivuilla voisi olla tietoa paikallisista asioista ja link-

kejä tarvittaviin sähköisiin asiakirjoihin ja yksikkökohtaisiin varhaiskasvatus-

suunnitelmiin. 

 

 

7.4 Ammatillinen kasvu 

 

Ensimmäisessä varhaiskasvatussuunnitelmapalaverissa haasteellista minulle 

oli kehittämisehdotuksiin suhtautuminen, kun muokkasimme sisältöä, tekstiä ja 

yksittäisiä ilmaisuja työntekijöiden haluamaan muotoon. Teksti lyhentyi useilla 

luvuilla ja ilme muokkaantui melkoisesti. Sisällön osalta tehtiin paljon erilaisia 

kompromisseja. Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa käsiteltiin pidemmin pai-

kallisuutta ja seudullisia varhaiskasvatuksen toteuttamisen mahdollisuuksia se-

kä varhaiskasvatussuunnitelman arviointia. Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuk-

sen eettisen osa-alueen kompetenssien mukaisesti opiskelijan on tässä vai-

heessa osattava työskennellä ja toimia työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä 

antaen ja vastaanottaen rakentavaa palautetta. (Sosiaaliportti i.a.) Kompetens-

sien pohjalta voisin todeta, että tunnistan omat kehitystarpeeni. 

 

Ammatillisuuteni, tietoni ja taitoni kehittyivät prosessissa, koska jouduin opin-

näytetyössäni tutustumaan tarkasti Vasutyöskentelyä ohjaaviin asiakirjoihin ja 

näiden kehittämistä kartoittaviin tutkimuksiin. Tämä pohjatyö ja opinnäytetyöni 

teoriaosuus on luonut vakaan pohjan tulevalle lastentarhanopettajan työlleni 
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dokumentoinnin, suunnitelmallisuuden ja lapsilähtöisen toiminnan suunnittelun 

osalta. Suurin oivallukseni tätä työtä tehdessäni oli, että lasten ajatukset oman 

päiväkotinsa toiminnasta eivät ole vain Vasun ulkonäköä tai luettavuutta paran-

tava seikka, vaan koko Vasun suunnittelun pitäisi lähteä lapsen ja hänen van-

hempiensa tarpeista.  

 

Suunnittelun apuna voi käyttää Harry Shierin (2001) 15 kysymystä lapsen osal-

lisuudesta, jotka työntekijä voi itselleen tai työyhteisölleen esittää. Nämä Harry 

Shierin 15 kysymystä pätevät niin toimintaa suunniteltaessa kuin lapsen henki-

lökohtaista Vasua täytettäessä. Itselleni nämä 15 kysymystä tekivät lapsen 

osallisuuden mahdollisuudet konkreettisiksi ja saivat miettimään erilaisia päivä-

kodin arjen tilanteita, missä lapsen osallisuutta voisi kasvattaa. Tulevassa työs-

säni olen esimerkiksi ajatellut vaihtaa perinteisen aamupiirin aamukokoukseksi, 

jossa demokratia, lasten omat ajatukset ja mielipiteet päivän toiminnasta tulisi-

vat paremmin kuulluksi. Viikko-ohjelmaan voisi myös sisällyttää ”toiveiden tors-

tai” tapaisen -teemapäivän, jolloin lapset voisivat itse valita mieluisaa tekemistä.   

 

Sosionomi (AMK) kompetenssien varhaiskasvatuksen osaamisen kriittisen ja 

osallistavan yhteiskuntaosaamisen puitteissa sosionomilta vaaditaan lapsen ja 

vanhempien kuulluksi tulemisen edistämistä, heidän tukemistaan erilaisissa yh-

teisöissä sekä ympäristöissä sekä lasten ja heidän perheittensä tukemista mie-

lipiteiden esilletuomisessa. (Sosiaaliportti i.a.) Mielestäni opinnäytetyöni antaa 

suuntaa ja keinoja lapsen ja hänen perheensä osallisuuden ja mielipiteiden esil-

le tuomiseen varhaiskasvatuksen ja sen suunnitteluun tähtäävän kehittämistyön 

osa-alueella. 

 

Sosionomi (AMK) kompetenssien sosiaalialan soveltavan ja kehittävän osaami-

sen kriteereinä on myös, että sosionomi osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja 

raportoida sosiaalialan kehittämishankkeita. Sosionomi osaa myös kehittää ja 

tuottaa uutta tietoa sekä tuntee palvelujärjestelmään liittyvän juridisen säädös-

pohjan. Sosionomi vaikuttaa työllään ja omalla toiminnallaan yhteiskunnallisesti. 

(Sosiaaliportti i.a.) Opinnäytetyöprosessini sekä sen tuotoksena syntynyt Onnen 

Omenan varhaiskasvatussuunnitelma on juuri edellä mainittua sosionomin 
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osaamisaluetta, johon liittyvät niin toimiminen sosiaalisena asiantuntijana mo-

niammatillisessa ryhmässä, juridisen säädöspohjan avulla uuden asiakirjan 

luominen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen varhaiskasvatuksen palvelujärjes-

telmässä. Vaikka opinnäytetyöni onkin pedagoginen, osaamiseni voi siirtää 

myös muille sosionomin toiminta-alueille. Samanlaista osaamista vaaditaan 

esimerkiksi järjestötyössä tai vanhus- ja vammaispalveluissa. Sosionomin työn-

kuvaan liittyy millä tahansa alalla toimiessaan kehittämistä, suunnittelemista, 

raportointia ja päivittämistä.  

 

Toivon, että Onnen Omenan Vasu on yhtenä esimerkkinä toimivasta, päivitettä-

västä yksikkökohtaisesta Vasusta Lohjan kaupungin muille päiväkodeille, joissa 

yksikön tai alueellisten varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen on vielä 

vaiheessa. 
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LIITE 1 Lupakysely vanhemmille 

 

HEI, OMPPULINNAN LASTEN VANHEMMAT! 

Päiväkotiimme on valmistumassa uusi Onnen Omenan varhaiskasvatussuunni-

telma. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on toteuttamassa yhteistyössä päivä-

kodin henkilökunta ja sosionomiopiskelija (lastentarhanopettajan kelpoisuus) 

Teija Nyfelt. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on tarkoitus saada myös lasten 

näkökulma esille piirustuksien ja haastatteluiden avulla. Aiheena ovat päivä-

koti ja päiväkodin puuhat.  

 

Saako lapsesi/lastenne piirrosta käyttää varhaiskasvatussuunnitelmassa? 

Kyllä______   Ei_____ 

Saako lastasi/lapsianne haastatella päiväkotiin liittyvistä asioista? 

Kyllä______   Ei_____ 

Saako lapsen etunimen julkaista?   Saako lapsen iän julkaista? 

Kyllä______   Ei________            Kyllä_______    Ei________ 

 

 

 

________________________________________________          

Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys, Paikka ja päivämäärä 

  

 

PALAUTUS VIIMEISTÄÄN 28.10.2013 

 

Yhteistyöterveisin Omppulinnan henkilökunta ja Teija Nyfelt 
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LIITE 2 Kirje vanhemmille 

 

PÄIVÄKOTI ONNEN OMENAN LASTEN VANHEMMILLE 

Hei! Olen sosionomiksi (lastentarhanopettajan kelpoisuus) valmistuva opis-
kelija. Suoritan harjoitteluani ajalla 31.9–15.11.2013 Omppulinna-ryhmässä. 
Teen opinnäytetyönäni yhteistyössä Onnen Omenan henkilökunnan kanssa 
päiväkodin omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
 
Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma sisältää kuvauksen päiväkodista ja 
sen toiminnasta. Siinä käsitellään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen arvoja 
päiväkodissamme. Sisältönä on esimerkiksi turvallisuus, kiusaamisen ehkäi-
seminen ja tukitoimet. Tavoitteena on, että varhaiskasvatussuunnitelma 
toimii yhteisenä työvälineenä henkilökunnalle ja että vanhemmat saisivat 
osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin. 
 
Oletteko kiinnostuneita lukemaan ja kommentoimaan varhaiskasvatussuunni-
telmaa ennen sen valmistumista vuoden vaihteessa? 
 
Halutessanne lähetän varhaiskasvatussuunnitelman sähköpostiinne. Varhais-
kasvatussuunnitelman mukana lähetän myös palautelomakkeen, johon vas-
taaminen on vapaaehtoista. 

Yhteistyöterveisin, Teija Nyfelt 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

PALAUTUS OMAAN RYHMÄÄNNE VIIMEISTÄÄN  15.11.2013 

 

Kyllä, haluan tutustua päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan !     

nimi:__________________________  lapsen/lasten 

ikä:_______________ 

s-postiosoite:___________________________________________ 
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LIITE 3 Arviointilomake henkilökunnalle (Kysymykset) 

 

PALAUTEKYSELY ONNEN OMENAN HENKILÖKUNNALLE 

PÄIVÄKOTI ONNEN OMENAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 

  

Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma alkaa olla valmistumi-
sensa kynnyksellä. Varhaiskasvatussuunnitelman työryhmään ovat osallistu-
neet kuluneen vuoden aikana kaikki päiväkodin lastentarhanopettajat. Jokai-
seen ryhmään on jaettu paperinen versio, lisäksi joka ryhmän lastentarhanopet-
tajalla on versio myös sähköisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman eri vaiheita on 
esitelty henkilökunnalle aikaisemmin maanantai -palaverien yhteydessä. Myös 
halukkaille vanhemmille jaetaan oma palautekysely ja he palauttavat sen lapsen 
omaan ryhmään. 
 

Olitko mukana kehittämistyöryhmässä?           (kyllä/en) _____            
Olisitko halunnut olla mukana kehittämistyöryhmässä? (kyllä/en) _____ 
Saitko tarpeeksi tietoa projektin eri vaiheista?               (kyllä/en)______ 
    
Mikäli olit mukana työryhmässä: Miten arvioisit varhaiskasvatussuunnitelman 
työprosessia? -suunnitelmallisuus, toteutus ja aikataulu 
 
Mikä työskentelyprosessissa oli hyvää? 
 
Mitä työskentelyprosessissa olisi voinut kehittää? Mitkä asiat vaikeuttivat työs-
kentelyä? 
 
Miten arvioisit suunnitelman sisältöä ja luettavuutta? 
 
Mikä sisällössä on tärkeintä tai mieleenpainuvinta? 
 
Mikä sisällössä on epäolennaista? 
 
Muuta palautetta? 
 
 
KIITOS PALAUTTEESTASI!    
 
 
Terveisin: Teija Nyfelt 

(Palautus toimiston seinällä olevaan kirjekuoreen viimeistään 20.12.2013) 
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LIITE 4 Palautekysely vanhemmille (Kysymykset) 

 
PALAUTEKYSELY ONNEN OMENAN VANHEMMILLE 
PÄIVÄKOTI ONNEN OMENAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 

 

Olette nyt lukeneet Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelman. 
Varhaiskasvatussuunnitelma on jaettu kaikille halukkaille vanhemmille arviointia 
varten. Tähän lomakkeeseen vastaaminen on vapaaehtoista. Palautekyselyn 
voi palauttaa lapsen omaan ryhmään viimeistään 20.12.2013 mennessä. Use-
ammassa ryhmässä olevien lasten perheestä riittää yhden palautteen täyttämi-
nen. Palautteeseen voi vastata kumpi tahansa vanhemmista. 
 
1) Haluaisitteko vaikuttaa enemmän varhaiskasvatuksen sisältöön?  
 
2) Mihin haluaisitte vaikuttaa päiväkodin toiminnassa? 
 
3) Mikä varhaiskasvatussuunnitelman sisällössä herättää ajatuksia? Mitä piditte 
toimivana? Mitä voisi lisätä/poistaa/vaihtaa?  
 
4) Miten arvioisitte suunnitelman rakennetta, ulkoasua ja luettavuutta? 
 
5) Muuta palautetta? 
 
 
 
Oletteko tutustuneet Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan verkos-
sa? 
kyllä____      ei_____ 
Oletteko tutustuneet valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 
verkossa? 
kyllä____      ei_____ 
 

 

KIITOS PALAUTTEESTA! PALAUTUS LAPSEN OMAAN RYHMÄÄN 
20.12.2013 mennessä 
 
Yhteistyöterveisin: Teija Nyfelt 
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LIITE 5 Kuntalaisaloite 

 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 

Aloite varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi Lohjalla 13.2.2014 

 

Olen sosionomiksi (AMK) tänä keväänä valmistuva opiskelija ja olen suorittanut 

varhais-kasvatuksen sekä sosiaalipedagogiikan opinnot lastentarhanopettajan 

virkapätevyydellä. Aikaisemman työkokemukseni, koulutukseni ja Lohjan var-

haiskasvatuksessa suorittamieni harjoittelujeni perusteella ehdotan seuraavia 

laadunparantamiskeinoja: 

 

1. Päiväkotien sijaistarve on huomattava ja sijaisiin kohdistuvat kulut melkoiset. 

Kiertävät lastenhoitajat ovat usein käytettävissä vain pitkäaikaisissa sijaisuuk-

sissa ja nopeaa apua ei ole sitä kautta saatavissa. Kiertävät lastenhoitajat ovat 

alueellisia. Sijaisten tarve vähenisi ja kulut madaltuisivat, jos jokaisessa yksi-

kössä olisi oma kiertävä lastenhoitaja.  Lastenhoitajalla voisi olla tavallinen toimi 

päiväkodissa ja henkilöä voitaisiin vaihtaa esimerkiksi kerran vuodessa. Jos 

jostain syystä hoitaja olisi ylimääräisenä, häntä voitaisiin käyttää ryhmässä 

esim. retkien lisäapuna tai vapauttamaan lastentarhanopettajia työvuoroja tai 

Vasuja laatimaan tai vanhempainkeskustelujen ajaksi ryhmäresurssiksi. 

 

2. Varhaiskasvatukseen voitaisiin palkata alueellinen palveluohjaaja (sosiono-

mi). Palvelu-uudistusten ja hallituksen rakennepaketin astuessa voimaan Talen-

tia ehdottaa päiväkotien ratkaisuksi palveluohjausta. Kaikki perheet eivät vält-

tämättä tarvitse kokopäivähoitopaikkaa ja palveluohjauksen avulla perheet sai-

sivat tietoa erilaisista vaihtoehdoista samalla kun perheen ja palveluohjaajan 

keskusteluilla varmistetaan, että perheen ja lapsen tarpeet tulevat otetuksi 

huomioon. Tällainen malli ollaan ottamassa käyttöön esimerkiksi Espoossa. 

Päiväkodin johtajalta siirtyisi tällöin lasten sijoittelun ja palvelujen kartoittamisen 

tehtävät palveluohjaajalle. Lastensijoitteluun menee alueellisilta johtajilta paljon 

työaikaa ja henkilöstöjohtaminen jää vähäisemmäksi. 
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3. Vanhempien ja päiväkodin yhteistyötä ja tiedonkulkua parantaisi huomatta-

vasti, jos jokainen ryhmä ottaisi käyttöönsä ryhmäkohtaisen sähköpostin. Tällöin 

viestintä ei henkilöityisi ja kaikki ryhmän työntekijät pystyisivät vastaamaan van-

hempien viesteihin esimerkiksi lastentarhanopettajan ollessa lomalla. Päiväko-

deilla voisi olla myös omat internetsivunsa, joihin olisi linkki kaupungin sivustol-

la. Vanhemmat saisivat sivuilta yleistä tietoa juuri omien lastensa päiväkodista 

ja sivuilla voisi olla linkki yksikkökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin, tapah-

tumiin, tiedotusluontoisiin asioihin tai vaikkapa ruokalistoihin. 

 

 

Ystävällisin terveisin, Teija Nyfelt 

 

 

 

Sähköpostivastaus: 

Lähetetty:18. helmikuuta 2014   

Hei, Aloitteenne: "Aloite varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi Lohjalla" on 

kirjattu vastaanotetuksi Lohjan kaupungin kirjaamossa 17.2.2014. Kaupungin 

johtoryhmä on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 17.2.2014 ja lähettänyt aloit-

teen valmisteltavaksi sivistystoimeen. Aloitteen vastuuvalmistelijana toimii var-

haiskasvatuspäällikkö.  
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LIITE 6 Päiväkoti Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma 

 

 

PÄIVÄKOTI ONNEN OMENAN   

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 

 

 
 

 

”Satu luistelee. Nyt tehdään jää.  

Lapset on kaikki kipeet. Mä osaan jo ite luistella.”  

ANNIINA, 4 v. 30.10.13 

 

 

Päivitetty 2013 
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LUKIJALLE 

 

Varhaiskasvatustyötä ohjaavat monenlaiset asiakirjat. Päiväkodin oma varhais-

kasvatussuunnitelma on yksi tärkeimmistä. Valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet ohjaavat kaikkien suunnitelmien sisältöjä. Jokaisella 

kaupungilla ja kunnalla on oma varhaiskasvatussuunnitelmansa ja jokaisella 

päiväkodilla on omansa. Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma löytyy 

kaupungin verkkosivuilta. Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma on tehty 

1–5 vuotiaiden lasten tarpeisiin. Päiväkodissa on oma kielensä puhuttaessa 

varhaiskasvatussuunnitelmista; puhutaan Vasusta ja Vasu-keskusteluista. 

 

Onnen Omenan varhaiskasvatussuunnitelma on tehty ohjaamaan yhtenäistä 

varhaiskasvatusta koko henkilökunnalle, vanhemmille ja yhteistyötahoille. Jo-

kaisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on oman näköisensä. Siihen 

sisältyvät juuri sen päiväkodin toimintakulttuuri ja ne arvot, joita henkilökunta ja 

vanhemmat pitävät tärkeänä sillä hetkellä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa ote-

taan huomioon oman alueen erityispiirteet, kuten esimerkiksi päiväkodin sijainti 

ja lähiympäristö. 

 

Onnen Omenan päiväkodissa on taaperoikäisiä ja pieniä lapsia, jotka tarvitsevat 

rauhallisen, pysyvän ympäristön, paljon syliä, vuorovaikutustilanteisiin panos-

tusta ja kiireetöntä ilmapiiriä. 

 

 

 

 

”Päiväkodissa olisi tosi hauskaa, jos päiväunet kestäisi vain 2 mi-

nuuttia.” 

EMILIA 5 v. 28.10.13 
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1 MEIDÄN PÄIVÄKOTIMME  

 

Päiväkoti Onnen Omenassa on 4 ryhmää: 2 ryhmää 3–5 vuotiaille ja 2 ryhmää 

1–3 vuotiaille lapsille. Jokaisessa tyhmässä työskentelee 1 lastentarhanopettaja 

ja 2 lastenhoitajaa. Tämän lisäksi ryhmissä työskentelee kiertävä lastenhoitaja, 

2 ryhmäavustajaa, erityisavustajia, 1 ruoanasettelija/siistijä ja erityislastentar-

hanopettaja. Päiväkotia johtaa Muijalan päiväkodin ja päiväkoti Onnen Omenan 

yhteinen johtaja. Onnen Omena kuuluu Mäntynummen päivähoidon palvelualu-

eeseen. 

 

TOUKANKOLO: Seimiryhmä (1–3 vuotiaat) 12 lasta, 1 lastentarhanopettaja, 2 
lastenhoitajaa 
PIKKUPÄÄRYNÄT: Seimiryhmä (1–3 vuotiaat) 12 lasta, 1 lastentarhanopettaja, 
2 lastenhoitajaa 
PUNAPOSKET: 3–5 vuotiaat, 21 lasta, 1 lastentarhanopettaja, 2 lastenhoitajaa 
OMPPULINNA: 3–5 vuotiaat, 21 lasta, 1 lastentarhanopettaja, 2 lastenhoitajaa 
 
 
 

1.1 Mistä päiväkotipäivä rakentuu? 

 

Päiväkotipäivä ja -viikko suunnitellaan aina etukäteen. Viikko-ohjelma löytyy 

aina kunkin ryhmän ilmoitustaululta. Tämän lisäksi ryhmät jakavat tietoa myös 

kuukausitiedotteissa. Jokaisen lapsen päivään sisältyy vapaata leikkiä, ulkoilua, 

ruokailua, lepoa ja ohjattua toimintaa lapsen iän mukaisesti sopivin määrin. 

Viikkoon sisältyy aina myös leikki- tai teemapäiviä. 

 

Toiminta tapahtuu säännöllisesti pienissä ryhmissä, jolloin vuorovaikutus pienen 

lapsiryhmän kanssa toteutuu paremmin. Pienryhmät jaetaan usein samalle lähi-

aikuiselle, jotta lapsen kanssa tehtävät puuhat olisivat lapselle turvallisia hetkiä 

ja että lähiaikuinen pystyy seuraamaan lapsen kehittymistä luontevasti.  

 

Vuoden aikana järjestetään retkiä, teemaviikkoja, teemapäiviä ja yhteisiä ko-

koontumisia lauluhetken, juhlapäivien tai esimerkiksi seurakunnan työntekijän 

vierailun ajaksi. 
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”No se (metsäretki) on kiva, koska siellä voi tehdä majoja ja sitten 

siellä otetaan eväät ja kiipeillään ja pitää olla silleen, et aikuinen 

näkyy.” 

IIDA 5 v. 30.10.13 
 
 
 
PÄIVÄOHJELMA 
    
6.30 Päiväkoti avaa ovensa  12.00 Satu- ja lepohetki 
8.00 aamupala   14.00 Välipala 
Aamukokoontuminen aamupalan jälkeen 14.30 Leikkiä, pelejä ja ulkoi-
lua 
9.–11.15 Ulkoilu ja toiminta-aika  17.00 Päiväkoti sulkeutuu 
11.15 Ruokailu 
 

 

1.2 TALO JA TILA eli Kasvatus- ja oppimisympäristö  

 

Onnen Omenan tiloja ja laajennusta suunniteltaessa ja kalustettaessa on otettu 

huomioon lasten tarpeet ja edellytykset. Ympäristön tarkoituksena on tukea lap-

sen kasvua ja oppimista. Lasten omia töitä on aina esillä ryhmien seinillä ja niitä 

pääsevät ihastelemaan niin toiset lapset kuin vanhemmatkin. Lapsia ohjataan 

huolehtimaan yhteisistä tavaroista ja siistimisestä. Saatavilla olevat tarvikkeet 

aktivoivat lasta haluamiinsa puuhiin. Lasta helpotetaan valitsemaan ja kiinnitty-

mään leikkeihin kuvien ja leikkitaulujen avulla. 

”Siinä on päiväkoti. Minun päiväkoti.”       
   EETU 5 v. 28.10.13 
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1.3 Aloituksen askeleet 

 

Päivähoito ja asiakkuussuhde alkavat kirjallisella päätöksellä. Ensimmäinen 

tutustumiskäynti sovitaan yleensä ryhmään rauhallisena ajankohtana. Tällöin 

pidetään aloituskeskustelu, jossa sovitaan tutustumisjakson käytänteistä ja tu-

tustutaan lapsen tottumuksiin ja persoonaan. Päivähoito alkaa pehmeästi muu-

tamalla tutustumiskäynnillä yhdessä vanhemman kanssa. Vanhemmille suosi-

tellaan, että lapsi tekisi aluksi lyhyempiä hoitopäiviä. Päivähoitolaskutus alkaa 

siitä, kun lapsi jää ensimmäisen kerran hoitoon ilman huoltajaa. 

 

 

1.4 Lähiympäristö 

 

Muijalan lähialueella on metsiä, leikkipuistoja ja hyviä retkeilypaikkoja. Päiväko-

din lähellä sijaitsevat koulun urheilukenttä ja liikuntasali, joita käytetään aktiivi-

sesti. Päiväkodin pihaa käytetään ulkoiluihin porrastetusti. Kirjasto-auto vierai-

lee Muijalassa joka toinen viikko ja ryhmiin hankitaan tällöin teemoihin sopivaa 

luettavaa. 

 

 

2 TYÖTÄMME OHJAAVAT ARVOT; HYVÄ PÄIVÄ LAPSELLE 

 

Päiväkoti Onnen Omenan arvopohja rakentuu arvoihin, jotka ovat tärkeitä pie-

nen lapsen kasvua ja hoitopolun alun turvaamista ajatellen. Vuorovaikutus lap-

sen ja hänen perheensä kanssa luo pohjan avoimelle suhteelle. Kuunteleminen, 

kunnioitus ja läsnäolo rakentavat alun kasvatuskumppanuudelle. Hyvän aikuis-

ten välisten suhteen lisäksi syli on taaperolle elintärkeä paikka. Perusturvalli-

suuden luominen on yksi tärkeimpiä tehtäviä. 

 

YKSILÖLLISYYS 

¤Jokaisen hyväksyminen omana itsenään 
¤Toisen kunnioittaminen ja kuuleminen, aidosti läsnä oleminen 
¤Fyysisistä ja psyykkisistä perustarpeista huolehtiminen 
¤Kasvaminen ja kehittyminen oman persoonan mukaisesti 
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YHTEISÖLLISYYS 
 
¤Kasvatusympäristön turvallisuus 
¤Tasavertaisuus; erilaisten perheiden, kulttuurien ja vakaumusten hyväksymi-
nen 
¤Hyväksyvä ja lämmin ilmapiiri 
¤Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen 
¤Ryhmässä toimimaan oppiminen 
¤Avoin yhteistyö ympäröivään yhteiskuntaan 
 

 

PERUSTURVALLISUUS 

 
¤Lähtökohtana lapsen paras ja lapsen tarpeiden huomioon ottaminen 
¤Vanhempien kasvatusvastuun tukeminen 
¤Avoin ja toimiva vuorovaikutus vanhempien ja henkilökunnan välillä 
¤Keskinäinen luottamus ja pelisäännöt henkilökunnan kesken 
 

 

3 TOIMINTA-AJATUS 

 

Päiväkoti Onnen Omena on lapsesta aidosti välittävä ja turvallinen kasvatus- ja 

hoitoyhteisö, jossa tuetaan jokaisen lapsen kasvatusta ja kehitystä yhteistyössä 

perheen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on ihmiseksi kasvattaminen; opettaa 

elämään, opettaa tuntemaan ja opettaa kunnioittamaan itseään, ympäristöään 

ja muita ihmisiä. Lapsen kasvua on tukemassa moniammatillinen, ammattitai-

toinen ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä työyhteisö, jonka tärkeimpänä taitona 

on myönteinen ja kannustava vuorovaikutus. Molemmin puoleinen tutustumi-

nen, yhteiset keskustelut ja neuvottelut ovat lapsen parhaaksi. 

 

 

3.1 Tasa-arvo 

 

Tasavertaisuus on tasapuolista kohtelua, kunnioitusta ja erilaisuuden hyväksy-

mistä. Päiväkodissa on eri-ikäisiä, erikielisiä tai eri kulttuureista tulevia lapsia. 

Lasta opetetaan alusta alkaen kunnioittamaan toisia ja hyväksymään myös it-

sensä, juuri sellaisena kuin on. Tämä ilmenee esimerkiksi lasten välisessä 

kanssakäymisessä ikään tai sukupuoleen katsomatta. 
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3.2 Erilaiset kielet ja kulttuurit 

 

Eri kulttuurit ja uskonnot rikastuttavat varhaiskasvatusta. Kaikilla lapsilla on 

mahdollisuus kasvaa sekä oman kulttuuripiirinsä että suomalaisen yhteiskunnan 

jäseniksi. Vastuu oman kulttuurin säilymisestä on perheellä, johon päiväkoti tu-

kee ja kannustaa vanhempia. Äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sisällytetään 

lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tällöin puhutaan suomi toisena 

kielenä (S2) suunnitelmasta, joka tehdään kaikille 3 vuotta täyttäneille lapsille. 

S2 -suunnitelma tehdään 6 kk kuluessa päivähoidon aloituksesta. Päiväkodin 

lastentarhanopettaja tai erityislastentarhanopettaja tekee suomi toisena kielenä 

-lapselle KETTU-arvioinnin. Tämän avulla arvioidaan suomen kielen tuen tarvet-

ta. 

 

 

3.3 Kiusaamisen ehkäiseminen 

 

Kiusaamisesta puhutaan silloin, kun yksi tai useampi lapsi toistuvasti kohdistaa 

tietoisesti kielteistä käytöstä lasta tai lapsiryhmää kohtaan tai sulkee heidät pois 

joukostaan. Kiusaamisessa ei ole koskaan kahta tasavertaista puolta. Tavalli-

nen riitely ja tasavertainen nahistelu ei ole kiusaamista. Näihin tilanteisiin päivä-

kodissa puututaan aina ja keskustellaan asiasta vanhempien kanssa. Tässäkin 

on tärkeintä avoin vuorovaikutus vanhempien ja henkilökunnan välillä, jotta ti-

lanteet pystytään selvittämään lasten välillä nopeasti. Pienet lapset turvautuvat 

myös helposti tönimiseen, puremiseen tai muihin keinoihin, kun sanoja ei vielä 

ole käytössä. 

 

Onnen Omenassa on päivitetty turvallisuussuunnitelma, johon sisältyy kiusaa-

misen ehkäisysuunnitelma. Päiväkodissa on myös käytössä ”Hyppää hyvän 

kierteeseen” -kansio, johon on koottu myönteisen vuorovaikutuksen toiminta-

malleja. 
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3.4 Lapsen osallisuus 

 

Lapsen tulee kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi, jotta hän voi kokea voivan-

sa vaikuttaa arkeensa aidosti. Osallisuuden edellytyksenä on vastavuoroisuus 

vuorovaikutuksessa. Lasten aloitteet ja mielipiteet otetaan huomioon varhais-

kasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lapset otetaan mukaan päätök-

sentekoon. Lapsi on ryhmänsä jäsen ja aktiivinen toimija. Lasten mielipiteiden ja 

aloitteiden dokumentointi on tärkeää varhaiskasvatuksen suunnittelun pohjaksi. 

 

Lapsen aloitteet vaikuttavat varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja toimintaan 

myös leikin ja toiminnan aikana, tällöin toiminta on lapsilähtöistä. Lapsi saa vali-

ta leikkejään ja leikkikavereitaan, ja hänen ystävyyssuhteitaan tuetaan. Lapsella 

on mahdollisuus tuoda päivähoitoon itselleen tärkeitä leluja ja tavaroita, esimer-

kiksi unileluja. Omat lelut helpottavat hoitoon jäämistä aamuisin. 

 

Lapset otetaan mukaan muokkaamaan leikki- ja oppimisympäristöään; lapsen 

näkökulma huomioidaan esimerkiksi lasten töiden esillepanossa. Lapsen henki-

lökohtaiset tarpeet, vireystila ja motivaatio huomioidaan arjen tilanteissa.  

 

Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä merkityksellisemmäksi nousee 

aikuisen herkkyys lapsen sanattomille aloitteille ja ilmaisuille. Aikuiset osallistu-

vat lasten leikkiin sisällä ja ulkona ohjaten ja rikastaen leikkiä. Samalla he aut-

tavat lapsia ratkomaan leikissä syntyviä ristiriitoja. 

 

” Mä tykkään leikkiä kaikkien kaa pikkuautoilla. Ulkona mä tykkään 
juosta.” EETU 5 v. 30.10.13 

 

 

 

4 VANHEMMAT KASVATUSKUMPPANEINA 

 

Yhteistyötä lasten vanhempien, muiden läheisten ja henkilökunnan välillä ei voi 

korostaa liikaa. Vanhemmat ja henkilökunta sitoutuvat tietoisesti sopimaan yh-

dessä lapsen kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tavoitteista ja toimimaan 
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sopimuksen mukaisesti. Vastuu kasvatuskumppanuuden ylläpitämisestä ja 

luomisesta on henkilökunnalla. 

 

 

4.1 Kasvatuskumppanuus 

 

Kasvatuskumppanuus on suhde, jossa kasvatushenkilöstö ja vanhemmat tietoi-

sesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kasvatus-

kumppanuudessa tarvitaan tasavertaista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus pyrkii 

avoimeen, kunnioittavaan ja kiireettömään vastavuoroisuuteen. Kun kasvatus-

kumppanuutta toteutetaan laadukkaasti, molemmilla osapuolilla on oikeus asen-

teiden ja mielipiteiden esittämiseen ja muuttamiseen.  

 

Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, jolloin lapsen etu ja oikeudet to-

teutuvat. Kasvatustehtävistä ja hoidon järjestämisestä sovitaan molemmille 

osapuolille sopivalla tavalla. 

 

Syksyisin jokaisessa ryhmässä järjestetään vanhempainilta, jossa vanhemmille 

kerrotaan päiväkodin toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Vanhemmilla on 

tällöin mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnittelun sisältöihin ja esittää omia 

toiveitaan. Nämä toiveet sekä vanhempien kanssa käydyt keskustelut huomioi-

daan päiväkodin arjen suunnittelussa.   

 

 

4.2 Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Päiväkodissa jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma 

(VASU) 2 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. Vanhemmat ovat osallisina 

lapsensa kasvatuksen ja opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnis-

sa. Lapsen VASU tehdään yhdessä vanhempien kanssa.  

 

Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään tietoja lapsen kehityk-

sestä, tavoista ja tottumuksista. Suunnitelmaan kirjataan henkilökunnan ja van-
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hempien sekä mahdollisesti lapsen itsensä tekemiä havaintoja lapsen vahvuuk-

sista, mielenkiinnon kohteista sekä harjoiteltavista asioista. Mahdolliset tuen 

tarpeet otetaan suunnitelmassa huomioon. Lapsen Vasu toimii pohjana suunni-

teltaessa toimintaa lapsen ja koko ryhmän kanssa. Lapsen edistymistä seura-

taan, arvioidaan ja dokumentoidaan säännöllisesti. Vasu–keskustelu vanhempi-

en kanssa järjestetään vähintään kerran vuodessa. 

 

 

5 LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT 

 

”Me välillä pelataan. 
Ja välillä ollaan huoneessa ja leikitään nätisti. 
Me ollaan kyllä rauhallisia.” 
SARA 3v. 30.10.13 

 
 
LEIKKIMINEN 

¤Leikin kautta lapsi harjoittaa uusimpia oppejaan, taitojaan ja valmiuksiaan, ja 
niiden 
avulla hän käy läpi tunteitaan ja kokemuksiaan. Lapsi nauttii tiedoistaan ja tai-
doistaan. Lapsen ajattelu kehittyy, hän saa mielihyvän kokemuksia ja itseluot-
tamusta 
¤Lapsi käyttää todellisesta elämästä saamiaan kokemuksia ja luo omia sääntö-
jään leikin edetessä ja hallitsee niitä 
¤Lasta ei voi pakottaa leikkimään 
¤Lapsi harjoittelee tulevaisuutta varten kuvittelemalla ja esittämällä erilaisia ta-
pahtumia ja rooleja 
¤Flow-tilassa (keskittynyt ja uppoutunut) leikkimisen aikana tapahtuu syväoppi-
mista 
¤Kaikki näkyvä ja näkymätön on leikissä lapselle merkityksellistä 
 

LIIKKUMINEN 

Terveen lapsen hyvinvoinnin perusta on päivittäinen liikkuminen. Liikkuessaan 

lapsi saa paitsi terveellisen elämäntavan perustan, myös vauhtia ja elämyksiä. 

Lapselle liikkuminen on luontainen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ym-

päristöönsä. Lapsen päivittäisen liikunnan mahdollistaja on kasvattajayhteisö ja 

sen toiminta. Kasvattajien tehtävänä on huomioida liikunnan merkitys lapsen 

kokonaiskehitykselle ja motoriselle oppimiselle. Liikkuva lapsi tarvitsee tilaa, ja 

tilojen muunneltavuus on siksi tärkeää. Myös sisätiloissa pitäisi lapsille suoda 
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mahdollisuus vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkiin ja pelaamiseen. Yhdistä-

mällä motorisen aktiivisuuden toimintaan ja opetukseen kasvattaja lisää lapsen 

oppimisen mahdollisuuksia. 

 

Tuemme lasta: 

¤Fyysisissä perustaidoissa 
¤Liikunnallisissa taidoissa 
¤Nauttimaan liikunnasta 
¤Ilmaisemaan itseään luovasti liikunnan avulla 
¤Voittamaan ja häviämään 
 

Näin toimimme: 

¤Rohkaisevan kannustavan ilmapiirin luominen 
¤Turvallisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen arkiympäristössä 
¤Monipuolisten liikuntalajien tarjoaminen 
¤Joukkue- ja yksilölajeihin tutustuminen 
¤Erilaisiin liikuntavälineisiin tutustuminen 
¤Retkien, pelien ja kilpailujen järjestäminen 
¤Satu-, musiikki- ja mielikuvaliikunnan, tanssin ja improvisoinnin kokeminen 
¤Terveyskasvatuksen tukeminen 
 

 

TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISEMINEN 

Taiteiden tekemisen ja kokemisen kautta lapselle voidaan tarjota mahdollisuus 

todelliseen oppimisen iloon. Taiteissa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvi-

tusmaailma, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Nämä elämykset synty-

vät musiikkia, kuvaamataiteita, tanssia, draamaa, kädentaitoja ja lasten kirjalli-

suutta vaalivassa ilmapiirissä. Lapsi nauttii taiteesta, taidoista ja ilmaisusta sekä 

tehdessään yksin, että yhdessä muiden kanssa. Näin hän kehittyy sekä yksilö-

nä ja ryhmän jäsenenä. 

 

Kasvattajan taito havainnoida ja kunnioittaa lapsen valintoja lisää ja rohkaisee 

lapsen taiteellista kokemista ja ilmaisua. Kasvattaja antaa tilaa, aikaa ja rauhaa 

lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle sekä huolehtii lasten tuotosten 

esille laittamisesta ja dokumentoinnista. Lapselle annetaan mahdollisuus tutus-

tua monipuolisesti taiteen eri alueisiin ja toteuttaa hänen itsensä asettamia ta-

voitteita aikuisen ohjatessa häntä teknisessä osaamisessa ja harjoittelussa. 
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Pienten lasten kohdalla on hyvä muistaa, että kokeminen, tekemisen ilo ja luo-

vuus ovat pääosassa. 

 

Käden taidot 

Tuemme lasta: 

¤Silmän ja käden yhteistyössä 
¤Luottamaan omiin kykyihinsä ja ilmaisemaan itseään luovasti 
¤Näkemään kauneutta ympärillään 
¤Käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä 
¤Arvostamaan käden taitoja ja –töitä 
¤Suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan työtään 
¤Työskentelemään itsenäisesti 
 

Musiikki 

Tuemme lasta: 

¤Kuuntelemaan keskittyen erilaista musiikkia 
¤Ilmaisemaan itseään laulamalla, musisoimalla ja liikkumalla sekä yksin, että 
ryhmässä 
¤Kokeilemaan omia rajojaan musiikin eri alueilla 
¤Tekemisen avulla ymmärtämään musiikin eri lajeja, muotoja ja rakenteita 
¤Kuulemaan hiljaisuuden ääniä 
¤Löytämään musiikista ilon ja kauneuden 
 

 

Näin toimimme: 

¤Elämysten ja kokemusten tarjoaminen 
¤Erilaisen musiikin kuuntelu 
¤Musisointia keho- ja rytmisoittimilla sekä muilla instrumenteilla 
¤Monipuolisiin lauluihin tutustuminen 
¤Musiikin esittämistilanteiden tarjoaminen 
¤Hiljaisuuden kuuntelu 
 

”Se pöllölaulu on mulle aika kiva. Dinosaurus -ohjelmassa ja kroko-
tiili -ohjelmassa ja on vielä yksi laulu…Se on se leijona -laulu. Me 
ollaan laulettu sitä.” TINO 3 v. 21.10.13 
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TUTKIMINEN 

Kasvattajat luovat tutkimiselle innostavan, avoimen ja kannustavan ilmapiirin. 

He mahdollistavat lapsen oppimisen antamalla aikaa tutkimiselle ja ihmettelylle. 

Aikuinen ohjaa ja kannustaa lasta kokeilemaan ja etsimään selityksiä päivittäi-

sissä hoivan, kasvatuksen ja opetuksen tilanteissa. Oman toimintansa kautta 

aikuinen näyttää esimerkkiä ja kannustaa lasta omaan ajatteluun ja ongelman-

ratkaisuun. 

 

Kasvattajan tehtävänä on auttaa ja kannustaa lasta järjestämällä hänelle ympä-

ristö, jossa lapsi saa kokemuksia ympäröivästä maailmasta, sen ihmisistä, esi-

neistä ja tapahtumista. Lapsi on aina itse aktiivinen tutkija, joka etsii ja hakee 

tietoa. Toiminnallinen oppiminen pienryhmissä auttaa lasta hakemaan vastauk-

sia itse kokeilemisen avulla. Lapsen omat havainnot ja oivallukset saavat hänet 

kiinnostumaan asiasta. Aikuinen auttaa lasta hakemalla ratkaisuja yhdessä hä-

nen kanssaan; aikuinen ei ole valmiita vastauksia pursuava tietokirja. 

 

 

6 LAPSEN KASVUN, KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKEMINEN 

 
6.1 Puheen kehityksen tukeminen 

 

Kielen kehitys alkaa jo ennen lapsen syntymää. Kieli opitaan elävässä vuoro-

vaikutuksessa. Mitä pienempi lapsi on, sitä suurempi merkitys on kasvattajan 

läheisyydellä ja vuorovaikutuksella. Ennen puhetta lapsi kommunikoi ilmeiden, 

eleiden ja liikkeiden avulla; näiden aktivoiminen ennen puheen oppimista on 

tärkeää. Toistuvat toiminnat ja erilaiset kokemukset kehittävät lapsen kieltä.  

 

Varhaiskasvatusikäinen lapsi oppii ja opettelee kieltä omaehtoisesti muun mu-

assa leikin avulla. Varhaiskasvatusikä on oivallista aikaa opetella ja parantaa 

kielen taitoja ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen kielellisen kehittymi-

sen kannalta on tärkeää, että varhaiskasvatusympäristö on innostava, motivoiva 

ja lasta osallistava. Ympäristön tulee tarjota lapselle mahdollisuuksia kiinnostua 

niin puhutusta kuin kirjoitetusta kielestä. Varhaisen kielen kehittymisen tiede-
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tään olevan myös yhteydessä tunteisiin. Lopulta lapsen kielenkehityksen ympä-

ristö muotoutuu vasta toimiessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että aina kielen kehitty-

minen ei etene toivotulla tavalla, vaikka ympäristö olisi sille otollinen. Erityisen 

tärkeää lapsen kielelliselle kehittymiselle ovat kaikki lapsen vuorovaikutussuh-

teet ja niissä tapahtuva kommunikointi.  

 

Päiväkodissa lapselle tarjotaan sopivia elämyksiä kielen parissa. Sanoilla leiki-

tellään, sanoilla hassutellaan ja tapahtumia sanoitetaan. Käytetään myös erilai-

sia kuvia ja kirjoja havainnollistamaan puhetta. Sekä ohjatussa toiminnassa, 

että arkipäivän vuorovaikutustilanteissa kiinnitetään huomiota puheen kehityk-

sen tukemiseen. Suujumppa, lorut ja riimit ja riimiparit kuuluvat aamu- tai päivä-

piirien ohjelmaan. Lorujen ja riimien avulla harjoitellaan myös ylä- ja alakäsittei-

tä. Lasta autetaan kuuntelemaan ja huolehditaan myös siitä, että lapsi tulee 

kuulluksi. 

 

 

6.2 Kasvatus ja opetus 

 

PERSOONALLISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

Tuemme lasta: 

¤Tunnistamaan, ilmaisemaan ja hyväksymään tunteitaan sekä huomioimaan 
muiden tunteet 
¤Tiedostamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan  
¤Ottamaan vastuuta toiminnastaan ja sen seurauksista 
¤Iloitsemaan onnistumisesta ja sietämään vastoinkäymisiä sekä oppimaan niis-
tä 
 

 

 

Näin toimimme: 

Luomme avoimen ja hyväksyvän ilmapiirin kuuntelemalla lapsia ja aikuisia, sekä 

turvaamalla jokaiselle tasavertaisen kohtelun yhteisillä säännöillä ja oikeuksilla. 

Autamme lasta tunnistamaan erilaisia tunnetiloja nimeämällä ja harjoittelemalla 

niitä. Autamme lasta löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa 

tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja ja toimintamalleja. 
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SOSIAALISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

 

Kaikki arjen tilanteet ovat vuorovaikutustilanteita. Pukeminen, ruokailu, vaipan 

vaihtaminen ja muut sellaiset tilanteet ovat tärkeitä hetkiä. Aikuisen ja lapsen 

välinen vuorovaikutus on oppimistilanne. Aikuinen voi lorutella, laskea, herätellä 

lapsen kiinnostusta ympäröiviin asioihin ja harjoitella erilaisia käsitteitä arkisissa 

tilanteissa sekä havainnoida lapsen kehitystä. Ryhmässä lapsi oppii kanssa-

käymistä, kuuntelemista ja oman vuoron odottamista. 

 

”Kerran me saatiin syödä täällä (pikkuhuoneessa) parhaan kaverin 
kanssa ja sitten meitä haastateltiin. Ne on meidän kansiossa.” IIDA 
ja EMILIA 5 v. 

 

 

 

Tuemme lasta: 
¤Olemaan vieraiden aikuisten ja lasten kanssa 
¤Toimimaan ryhmässä 
¤Keskustelemaan 
¤Ottamaan toiset huomioon jokapäiväisessä kanssa käymisessä 
¤Suunnittelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa 
¤Antamaan apua toisille, pyytämään apua ja ottamaan sitä vastaan 
¤Hyväksymään erilaisuutta ja eriäviä mielipiteitä 
 

Näin toimimme: 

Turvallinen ilmapiiri muodostuu päivän rutiineista sekä aikuisten käytöksellään 

luomasta turvasta. Lapsi oppii näin päivittäin hyviä tapoja ja muiden huomioon 

ottamista. Lapsen leikit ja muut ohjatut toimintatuokiot opettavat lasta sosiaali-

sessa kanssakäymisessä, sekä suunnittelemaan ja kehittämään omaa toimin-

taansa. Roolileikit antavat mahdollisuuden kokeilla turvallisesti erilaisia rooleja. 
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EETTISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

Tuemme lasta: 

¤Tutustumaan omaan uskontoonsa ja sen kulttuuriperintöön 
¤ymmärtämään hyvän ja pahan eron 
¤Anteeksi pyytämisessä ja antamisessa 
¤Ratkaisemaan ristiriitatilanteita 
¤Suhtautumaan vastuullisesti luontoon ja kaikkeen elämää 
 
Näin toimimme: 

Toimintavuoden aikana tutustumme suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä 

omaan uskontoomme viettämällä kirkollisia juhlia kalenterivuoden mukaisesti. 

Lasten esittämien kysymysten pohjalta keskustelemme ja pohdimme erilaisia 

asioita kuten esimerkiksi hyvän ja pahan eroa. 

 

OPPIMISEN ILON TUKEMINEN 

Tuemme lasta: 

¤Iloitsemaan uusien asioiden oppimisesta 
¤Keksimään luovia ratkaisuja ja kokeilemaan niitä 
¤Luottamaan omiin kykyihinsä 
¤Ilmaisemaan itseään eri keinoin 
¤Kuuntelemaan ja ymmärtämään kuulemansa 
¤Löytämään kirjojen maailman ja nauttimaan siitä 
¤Käyttämään erilaisia välineitä oikein 
¤Suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan työtään 
¤Tekemisen kautta ymmärtämään asioita 
¤Löytämään kokemuksia ja elämyksiä 
¤Löytämään kiinnostuksen kohteita 
 
 
Näin toimimme: 

Oppimisen iloa tuemme kannustavalla ja avoimella ilmapiirillä, minkä saavu-

tamme lasten sekä aikuisten välittömällä palautteella (esimerkiksi leikin, tehtä-

vän tai käyttäytymisen yhteydessä). Ryhmät muodostuvat 1–6 vuotiaista lapsis-

ta, joiden yksilöllinen kehitystaso huomioidaan toimintaa toteutettaessa ja suun-

niteltaessa. Huomioimme jokaisen omana yksilönään ja ohjaamme häntä oman 

oppimistyylinsä mukaisesti. 
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6.3 Opetuksen sisällöt 

 

Päiväkodin opetuksellisessa sisällössä puhutaan erilaisista orientaatioista. 

Orientoivat opetusaineet valmistavat lasta esikouluun ja peruskouluun. Tällaisia 

orientaatioita ovat: Matemaattinen-, Luonnontieteellinen-, Esteettinen-, Eettinen 

ja Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio.  

 

Orientaatiot ohjaavat toimintojen suunnittelua kokonaisvaltaiseen suuntaan, ei 

oppiainekeskeisiin sisältöihin. Orientaatiot auttavat sisällyttämään opetukseen 

erilaisia näkökulmia. Orientaatiot hahmottavat lapsen tapaa tutustua maailmaan 

monesta suunnasta. 

 

MATEMAATTINEN: Tavoitteena on opastaa lasta suhtautumaan myönteisesti 

matematiikkaan ja ohjata lasta käsitteiden ja lukujen ymmärtämiseen. Mate-

maattinen ajattelu auttaa jäsentämään ympäristöä kaikkien aistien avulla. Ma-

tematiikkaa opitaan peleissä, leikeissä, keskusteluissa, loruissa, kaikissa arjen 

tilanteissa ja vaikka metsässä. Lasta ohjataan kiinnostumaan laskemisesta ar-

kipäivän ympäristössä. 

 

LUONNONTIETEELLINEN: Luonto ja maisema antavat lapselle luonnollisen 

kasvuympäristön. Sekä rakennettu, että luontoympäristö tarjoavat lapselle 

mahdollisuuden kokea, havainnoida ja tutkia. Vuodenaikojen kierto, luonnon 

tarkkailu ja metsäretket opastavat lasta kunnioittamaan luontoa ja sen ilmiöitä. 

Päiväkodissa suhtaudutaan myös myönteisesti kestävään kehitykseen, lajitte-

luun ja kierrätykseen. 

 

ESTEETTINEN: Kauneus, melodia, rytmi, tyyli, jännitys ja ilo luovat lapselle 

esteettisiä elämyksiä. Päiväkodin menetelmiä ovat draama, musiikki, tanssi, 

kuvataide ja kirjat. Omakohtaisten aistimusten avulla lapsen arvostus, asenteet 

ja näkemykset taiteita kohtaan tuovat pohjan taiteen ymmärtämiselle. 

 

EETTINEN: Päiväkotikasvatus ohjaa lapsen moraalin ja tunnetaitojen kehitty-

mistä. Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa harjoitellaan oikean ja väärän, hyvän 
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ja pahan sekä totuuden ja valheen käsitteitä. Vaikeat tunteet, kuten pelko, ah-

distus ja syyllisyys kuuluvat eettisen orientaation sisältöön. Arjessa opetetaan 

myös oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoista kohtelua ja kaiken elävän kunnioitta-

mista. 

 

USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN: Päiväkodissa lapsen on mahdollista 

tutustua uskonnollisiin, hengellisiin ja henkisiin asioihin ja ilmiöihin. Lapsi saa 

avoimesti ihmetellä ja kysellä häntä askarruttavista asioista. Uskonnon ja kat-

somuksen perinteisiin, tapoihin ja käytäntöihin tutustutaan lapsen oman var-

haiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Seurakunta osallistuu päiväkotikasva-

tukseen vierailemalla päiväkodissa ja kirkkovuoden juhlapyhien avulla. 

 

 

7 LAPSEN TUKIVERKOSTOT PÄIVÄKODISSA 

 

Päiväkodissa on aina lapsia, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta. On 

erilaisia lapsiryhmiä, jotka tarvitsevat tukea. Lapsella voi olla kielellisiä vaikeuk-

sia, sosiaalisia tai emotionaalisia vaikeuksia tai jokin sairaus tai vamma. Joskus 

lapsella on päiväkodissa oma erityisavustaja tai hänet on sijoitettu ryhmään 

kahden lapsen paikalle.  

 

Onnen Omenassa erityinen tuki on osa lapsen jokapäiväistä toimintaa. Tukitoi-

met järjestetään siten, että lapsi on ryhmän jäsenenä muiden kanssa ja hänen 

sosiaalisia kontaktejaan tuetaan. Vaikka lapsella olisi oma avustaja, kaikki ryh-

män aikuiset osallistuvat lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Henkilökunta on kou-

lutettu tunnistamaan varhaisia tuen tarpeita ja puuttumaan niihin puheeksi otta-

misen avulla. 

 

 

7.1 Erityinen tuki ja varhainen puuttuminen 

 

Erityispäivähoidon palvelut ovat osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluita. 

Varhaiskasvatuksen laaja-alaiset erityisopettajat tuovat asiantuntemuksensa 
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toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja yhteistyöhön lapsen, perheen ja asi-

antuntijatahojen kanssa kaikilla tuen portailla. Työssä painottuu moniammatillis-

ten kontaktien luominen ja ylläpito. Erityislastentarhanopettaja työskentelee päi-

väkodissa ryhmissä ja auttaa lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja avustajia 

työssään. Päiväkodissa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan yleisenä, 

tehostettuna ja erityisenä tukena. Lapsen tehostetun/erityisen tuen lomake liite-

tään lapsen omaan Vasuun. 

 

 

7.2 Onnen Omenan yhteistyötahot 

 

¤Kirjastoauto 
¤Kuntouttavat tahot (esimerkiksi vammaispalvelut, toimintaterapeutti, fysiotera-
pia, sairaalat, apuvälinelainaamo..) 
¤Muijalan koulu 
¤Neuvola (moniammatillinen Voimaryhmä) 
¤Perheneuvola 
¤Puheterapeutti  
¤Päivähoidon laskutus 
¤Seurakunta 
¤Sosiaalitoimi 
 

 

8 JATKUVA ARVIOINTI 

 

Lohjan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan sään-

nöllisesti. Päiväkodin omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa tulisi myös päivittää 

tarpeen mukaan. Tarve päivitykselle on silloin, kun kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelmaa tai Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita päi-

vitetään, kun päiväkodin tilanne olennaisesti muuttuu tai kun teoriaosuutta pitää 

muokata vastaamaan uusimpia tutkimustietoja. Henkilökunta, johtaja ja asiak-

kaat arvioivat varhaiskasvatusta säännöllisesti erilaisten palvelukyselyjen avul-

la. 
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