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Johdanto

Varhaiskasvatus on tärkeä osa suomalaista 
kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja lapsen 
eheää oppimisen polkua. Varhaiskasvatus-
laissa ja varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteissa korostetaan varhaiskasvatusta 
pedagogisena toimintana. Näihin pohjautuu 
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma, jo-
ka on pedagoginen, kaikkea toimin taamme 
ohjaava asiakirja. Espoon varhaiskasvatus-
suunnitelmaan heijastuvat Espoon kau-
pungin, kasvun ja oppimisen toimialan sekä 
suomenkielisen varhaiskasvatuksen tarina. 

Espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ko-
rostuvat inkluusion ja kestävän kehityksen 
mukaiset arvot. Toimintakulttuurimme on 
kannustava ja kokeileva. Lapsuuden arvos-
taminen, lasten hyvinvointi sekä perheiden 
tarpeisiin vastaaminen ovat toimintamme 
lähtökohtia. Luomme yhdessä yhteisölli-
syyttä arvostavaa toimintakulttuuria, jossa 
lapset, huoltajat ja henkilöstö voivat kokea 
osallisuutta, turvallisuutta ja jatkuvuutta, ja 
jossa jokaisella on mahdollisuus oppia ja 
kehittyä. Varhaiskasvatuksen oppimisym-
päristöissämme korostuvat monipuoliset 
kaupunki- ja luontoympäristöt sekä tekno-
logian hyödyntäminen.

Jatkuvasti moninaistuva toimintaympäristö 
edellyttää varhaiskasvatuksen kehittämistä 
ja henkilöstömme osaamisen vahvistamis-
ta. Vastaamme näihin kehittämistarpeisiin 
Espoon varhaiskasvatussuunnitelman si-
sällön mukaisesti. Espoossa tavoitteellista 
varhaiskasvatusta suunnitellaan, toteute-
taan ja arvioidaan monitasoisesti Espoon 
varhaiskasvatussuunnitelmaa, ryhmien ja 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmia apuna 
käyttäen. 

Luet parhaillaan Espoon suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuun-
nitelmaa, joka sisältää valtakunnalliset var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet vihre-
ällä pohjalla ja Espoon omat tarkennukset 
valkoisella pohjalla. Lisäksi asiakirja sisältää 
Vaikuta vasuun -kyselyn tuottamia lasten ja 
huoltajien ajatuksia varhaiskasvatuksesta. 

Espoon varhaiskasvatussuunnitelman avulla 
toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta 
espoolaisille lapsille ja perheille. Tervetuloa 
lukemaan Espoon vasua! 
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1. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet ja paikalliset 
varhaiskasvatussuunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet on varhaiskasvatuslain1 perusteella 
Opetushallituksen antama valtakunnal-
linen määräys, jonka mukaan paikalliset 
ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat 
laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den laatimista ohjaa erityisesti varhais-
kasvatuslaki, jossa säädetään lapsen 
oikeudesta varhais kasvatukseen sekä 
varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiope-
tus, jota säätelee perusopetuslaki, on 
osa varhaiskasvatusta2. Esiopetusta oh-
jaa Opetushallituksen määräyksenä an-
nettu Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista 
koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vai-
he lapsen kasvun ja oppimisen polulla. 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea 
lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää 
elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen 
tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten 
periaatteiden mukaisesti3. Periaatteisiin 
kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtä läiset 
oikeudet, tasa- arvoisuus, yhdenvertai-
suus, syrjimättömyys, moninaisuuden 
arvostaminen sekä sosiaalinen osalli-
suus ja yhteisöllisyys4. Inklusiivisuus on 
käsitteenä laaja ja se tulee nähdä kaikkia 
lapsia koskevana ja varhaiskasvatuksen 
järjestämiseen liittyvänä periaatteena, 
arvona ja kokonaisvaltaisena tapana aja-
tella. Tämä perusteasiakirja on laadittu 

1 Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
2 Perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetusasetus 

(852/1998)
3 Varhaiskasvatuslaki 3 §
4 HE 148/2021 vp: Hallituksen esitys eduskun-

nalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta,  
s. 30–31

inkluusion periaatteiden mukaisesti, joi-
ta tarkastellaan erityisesti arvoperustaa 
käsittelevässä luku 2, toimintakulttuurin 
näkökulmasta luvussa 3 ja lapsen tuen 
näkökulmasta luvussa 5. Huoltajilla on 
ensisijainen vastuu lasten kasvatukses-
ta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää 
kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta 
osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen 
ohjauksen tarkoituksena on luoda yh-
denvertaiset edellytykset varhaiskas-
vatukseen osallistuvien lasten koko-
naisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja 
oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden lähtökohtana ovat lasten kas-
vuympäristön ja varhaiskasvatuksen 
toimintaympäristön muutokset. Lisäksi 
perusteissa on otettu huomioon lain-
säädännön muutokset. Perusteita on 
valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä 
hyödyntäen uusimpia tutkimus- ja ke-
hittämistyön tuloksia.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonai-
suus on kolmitasoinen. Se koostuu 
valtakunnallisesta varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteista, paikallisista 
varhaiskasvatussuunnitelmista sekä las-
ten varhaiskasvatus suunnitelmista.

51. VarhaiskasVatussuunnitelman perusteet ja paikalliset VarhaiskasVatussuunnitelmat



Espoon suomenkielisessä varhaiskasva-
tuksessa valtakunnallisia varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteita ja Espoon varhais-
kasvatus suunnitelmaa täydentää jokaisessa 
lapsiryhmässä laadittava ryhmän varhais-
kasvatussuunnitelma, joka laaditaan lasten 
yksilölliset varhaiskasvatus suunnitelmat 
huomioiden. Perusteista, Espoon omis-
ta teksteistä ja ryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelmasta muodostuva kokonaisuus 
ohjaa henkilöstön työtä: pedagogisen toi-
minnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. 
Tässä asiakirjassa ryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelmasta käytetään myös nimeä 
ryhmävasu. Lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelmasta käytetään joissakin kohdissa ly-
hennettä lapsen vasu. 

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden 
velvoittavuus

Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den tehtävänä on tukea ja ohjata varhais-
kasvatuksen järjestämistä, toteuttamista 
ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan 
ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen 
toteutumista koko maassa. Varhaiskas-
vatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista 
ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, 
jossa painottuu erityisesti pedagogiikka5.

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teissa määrätään varhaiskasvatuksen 
toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja 
sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestä-
jän ja lasten huoltajien välisestä yhteis-
työstä, moni alaisesta yhteistyöstä sekä 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman si-
sällöstä6.

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet on varhaiskasvatuksen järjestä-
jiä oikeudellisesti velvoittava määräys. 
Peruste asiakirja sisältää määräysten 
lisäksi kokonaisuuden ymmärtämistä 
avaavaa tekstiä. Jokaisen luvun päät-
teeksi on koottu paikallisesti päätet-

5 Varhaiskasvatuslaki 2 §
6 Varhaiskasvatuslaki 21 §

täviä asioita, jotka ohjaavat paikallisen 
varhaiskasvatus suunnitelman laatimis-
ta ja varhaiskasvatuksen toteuttamista. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-
sa on myös viittauksia lainsäädäntöön. 
Viittausten tarkoituksena on selventää 
perustetekstin yhteyttä lainsäädännölli-
seen perustaan.

Tässä perusteasiakirjassa tarkoitetaan 
varhais kasvatuksen järjestäjällä kuntaa, 
kuntayhtymää tai yksityistä palvelun-
tuottajaa7. Käsitettä huoltaja käytetään 
tarkoitettaessa lapsen vanhempaa tai 
muuta huoltajaa.

7 Varhaiskasvatuslaki 1 §

Espoossa suomenkielisessä ja ruotsin-
kielisessä varhaiskasvatuksessa on omat, 
osittain yhtenevät varhaiskasvatussuunni-
telmat. Tämä asiakirja koskee Espoon suo-
menkielistä varhaiskasvatusta, mutta luetta-
vuuden helpottamiseksi tekstitäydennykset 
on kirjoitettu muotoon, jossa organisaation 
nimeä ei kokonaisuudessaan mainita. 
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1.2 Paikallinen varhais kasvatus suunnitelma
Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnas-
sa otetaan huomioon muut paikallisella 
tasolla tehtävät suunnitelmat, kuten

• varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä 
koskevat suunnitelmat

• esiopetuksen opetussuunnitelma

• perusopetuksen opetussuunnitelma

• mahdollinen perusopetukseen valmis-
tavan opetuksen opetussuunnitelma

• lastensuojelulain mukainen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma9

• kotoutumissuunnitelma10

• yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni-
telma11.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii 
siitä, että varhaiskasvatuksen henkilös-
tölle, huoltajille sekä lapsille annetaan 
mahdollisuus osallistua paikallisen var-
haiskasvatussuunnitelman laatimiseen 
ja kehittämiseen12.

Lapsen kasvun ja oppimisen polun jat-
kuvuuden ja eheyden turvaamiseksi 
esi- ja perus opetuksen edustajat osal-
listuvat varhaiskasvatussuunnitelman 
laatimiseen ja kehittämiseen. Paikal-
lista varhaiskasvatussuunnitelmaa laa-
dittaessa tehdään yhteistyötä kunnan 
eri hallinnon alojen sekä  sosiaali-  ja 
terveyden huollon tehtäviä hoitavien vi-
ranomaisten kanssa (luku 3.3). 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy 
varhaiskasvatussuunnitelman erikseen 
suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamen-
kielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä 
annettavaa varhaiskasvatusta varten13. 

9 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § (1292/2013)
10 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)  

15 §
11 Suositus
12 Varhaiskasvatuslaki 20 §
13 Varhaiskasvatuslaki 8 §

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tu-
lee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten 
varhais kasvatus suunnitelman perustei-
den pohjalta paikalliset varhaiskasvatus-
suunnitelmat. Varhaiskasvatussuunni-
telman laatimisvelvoite koskee myös 
kunnan hankkimaa avointa varhaiskas-
vatustoimintaa ja kunnan valvomaa yk-
sityistä lasten päiväkoti toimintaa tai 
yksityistä perhepäivähoitoa. Paikalliset 
varhaiskasvatussuunnitelmat ovat vel-
voittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. 
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja 
koskevaksi (päiväkotitoiminta, perhe-
päivä  hoito ja avoin varhaiskasvatus-
toiminta) tai kullekin toiminta muodolle 
erikseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjät 
voivat sopia järjestäjärajat ylittävästä 
yhteis työstä varhaiskasvatussuunnitel-
maa laadittaessa, arvioitaessa ja kehi-
tettäessä8. 

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan 
siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee 
varhaiskasvatuksen järjestämistä paikal-
lisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee 
ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, 
mahdolliset pedagogiset painotukset, 
lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta 
koskevan arviointi tiedon ja kehittämis-
työn tulokset. Paikalliset suunnitelmat 
voivat tarkentaa valtakunnallisia perus-
teita, mutta ne eivät voi sulkea pois mi-
tään lain, asetuksen tai varhais kasvatus-
suunnitelman perusteiden edellyttämää 
tavoitetta tai sisältöä.

8 Varhaiskasvatuslaki 22 §
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Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtä-
vänä on arvioida antamaansa varhais-
kasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen 
toimintansa arviointiin14. Paikallisen var-
haiskasvatuksen arvioinnissa voidaan 
hyödyntää kansallista varhaiskasvatuk-
sen tietovaranto Vardasta15 tuotettua 
arviointitietoa sekä Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen16 tuottamia 
arviointityökaluja. Arviointia käsitellään 
tarkemmin luvussa 7.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena 
on tukea henkilöstöä toiminnan suunnit-
telussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 
valta kunnallisten määräysten mukaisesti ja 
tuoda esiin espoolaisen varhaiskasvatuksen 
painotuksia. Lisäksi suunnitelman tehtävä-
nä on antaa tietoa huoltajille ja yhteistyö-
kumppaneille espoolaisesta varhaiskasva-
tuksesta.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuk-
sen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
laaditaan kuntakohtaisena. Suunnitelmaa 
noudatetaan kunnallisissa päiväkodeissa, 
perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskas-
vatuksessa sekä muussa varhaiskasvatuk-
sessa siten, että toiminnan järjestämisessä 
otetaan huomioon kunkin toimintamuodon 
ominaispiirteet. 

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuk-
sen varhaiskasvatussuunnitelmassa ovat 
näkyvillä varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteiden kirjaukset ja niitä täydentävät 
kuntalinjaukset. Espoon suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunni-
telma julkaistaan myös sähköisenä ja se on 
saavilla muun muassa espoo.fi -sivuilla.

Osa kuntalinjauksista on laadittu yhteis-
työssä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 
kanssa. Suomenkielisen varhaiskasvatus-
suunnitelman hyväksyy Espoon kasvun ja 

14 Varhaiskasvatuslaki 24 §
15 Varhaiskasvatuslaki 65–73 §
16 Laki kansallisen koulutuksen arviointikeskukses-

ta (1295/2013)
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oppimisen lautakunta ja ruotsinkielisen 
Svenska Rum -lautakunta.

Ostopalvelu- ja palveluseteliyksiköt noudat-
tavat Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
Kunnan valvomissa yksityisissä varhais-
kasvatusyksiköissä ja perhepäivähoidossa 
suositellaan noudatettavan Espoon varhais-
kasvatussuunnitelmaa. Yksityisen hoidon 
tuella toimivat palveluntuottajat voivat laa-
tia oman varhaiskasvatussuunnitelman, joka 
tulee hyväksyttää Espoon suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa. 

Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa laa-
dittaessa henkilökunnalta on kysytty nä-
kemyksiä ja varhaiskasvatussuunnitelman 
tekstejä on ollut mahdollisuus kommen-
toida. Myös huoltajat ja lapset ovat voi-
neet osallistua varhaiskasvatussuunnitel-
man laatimiseen vastaamalla sähköiseen 
 Vaikuta  vasuun -kyselyyn. Varhaiskasvatuk-
sessa olevien lasten ajatuksia on selvitetty 
kyselyn avulla ja lisäksi lapset ovat osal-
listuneet vasun laatimiseen lapsiryhmissä 
toteutetun osallisuustehtävän kysymysten 
muodossa. Lainauksia lasten ja huoltajien 
vastauksista on poimittu osaksi tätä asiakir-

jaa. Suomenkielisen opetuksen ja  sosiaali- 
ja terveys toimen yhteistyökumppaneilla on 
ollut mahdollisuus kommentoida Espoon 
varhaiskasvatussuunnitelman luonnosta. 

Espoossa varhaiskasvatusta kehitetään pe-
dagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Tavoitteena on lasten hyvinvointi ja yhtenäi-
nen oppimispolku, joka huomioi lasten eri-
laiset tarpeet. Varhaiskasvatuksen toteutu-
mista seurataan osana varhaiskasvatuksen 
ja opetuksen arviointi- ja kehittämistyötä.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät 
muun muassa seuraavat suunnitelmat ja 
ohjelmat: Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma, Kotouttamisohjelma, Kasvun 
ja oppimisen toimialan kansainvälisyys- ja 
globaalikasvatusohjelma, Kestävä Espoo 
kehitysohjelma, kestävän kehityksen kas-
vatuksen toimintasuunnitelma sekä Espoon 
suomenkielisen varhaiskasvatuksen kestä-
vän kasvatuksen suunnitelma. Lisäksi suun-
nitelmaa täydentävät myöhemmin laaditta-
vat oheismateriaalit. 

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella 
on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus 
saada suunnitelmallista ja tavoitteellista 
kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden to-
teuttamiseksi laaditaan jokaiselle päivä-
kodissa ja perhepäivähoidossa olevalle 
lapselle varhais  kasvatus  suunnitelma17.  
Lapsen varhais kasvatus suunnitelman 
lähtökohtana tulee olla lapsen etu18 ja 
tarpeet. Myös lapsen mielipide ja toi-
veet tulee selvittää ja huomioida lap-
sen varhais kasvatus suunnitelma proses-
sissa19. Henkilöstön vastuulla on etsiä 
sopivat keinot lapsen näkökulmien sel-
vittämiseksi. On tärkeää, että sekä huol-
tajan että henkilöstön havainnot ja näke-

17 Varhaiskasvatuslaki 23 §
18 Varhaiskasvatuslaki 4 § ja HE 148/2021 s. 34
19 Varhaiskasvatuslaki 23 §

mykset lapsen kehityksen ja oppimisen 
vaiheista sekä ryhmässä toimimisesta 
otetaan huomioon.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 
laadittaessa on tärkeä tuntea lapsen 
osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen 
kohteet sekä yksilölliset tarpeet. Lisäksi 
laatimisessa otetaan huomioon lapsen 
kielellinen, kulttuurinen ja katsomuk-
sellinen tausta. Suunnitelmaa laadit-
taessa tai päivitettäessä hyödynnetään 
lapsen mahdollista aiempaa varhais-
kasvatussuunnitelmaa sekä pedagogista 
dokumentointia (luku 4.2). Lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat 
tavoitteet asetetaan henkilöstön peda-
gogiselle toiminnalle. Ne kuvaavat sitä, 
miten pedagogisella toiminnalla ja oppi-

91. VarhaiskasVatussuunnitelman perusteet ja paikalliset VarhaiskasVatussuunnitelmat



misympäristöillä tuetaan lapsen kehitys-
tä, oppimista ja hyvinvointia. Tavoitteita 
asetettaessa otetaan huomioon myös 
huoltajan ja mahdollisten muiden asian-
tuntijoiden näkemykset lapsen hyvin-
voinnista, kehityksestä, oppimisesta, ja 
tuen tarpeista20.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on 
toiminnan suunnittelun ja arvioinnin väli-
ne. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmis-
ta nousevat tavoitteet otetaan huomioon 
lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa sekä oppimisympäris-
töjen ja toimintakulttuurin kehittämises-
sä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa 
tai perhepäivähoidossa. Suunnitelmaa 
tarkennetaan lapsen tarpeiden mukaan, 
vähintään kerran vuodessa21.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmapro-
sessiin sisältyy eri vaiheita. Prosessiin 
osallistuvat lapsen opetuksesta, kasva-
tuksesta ja hoidosta vastaavat henki-
löt yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa. 
Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman laatimisesta ja arvioinnis-
ta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi 
kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen 
sosionomin osaamista voidaan hyödyn-
tää erityisesti lasten ja perheiden pal-
velujärjestelmän tuntemuksen osal-
ta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoi-
menpiteiden tai niiden toteuttamisen 
arviointiin tarpeen mukaan. Varhaiskas-
vatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja voi osallistua perhepäivä-
hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaprosessiin. Lapsen varhais-
kasvatussuunnitelman laatimiseen ja 
arviointiin osallistuvat tarvittaessa myös 
lapsen kehitystä ja oppimista tukevat 
asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot22.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 
kirjataan lapsen mahdollinen kehityk-

20 HE 148/2021, s. 34
21 Varhaiskasvatuslaki 23 §
22 Varhaiskasvatuslaki 23 § ja HE 148/2021 s. 34

sen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki, sen 
toteuttaminen sekä tuen vaikuttavuu-
den ja tukitoimien toteutumisen arvi-
ointi. Jos lapsella on jokin pitkäaikainen 
sairaus, joka vaatii lääke hoitoa, laadi-
taan hänelle terveydenhuollossa lääke-
hoitosuunnitelma23. Siltä osin kuin lää-
kehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot 
ovat välttämättömiä lapsen varhaiskas-
vatuksen järjestämiseksi, kirjataan ne 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan24. 
Lääkehoidon toteuttamisesta varhais-
kasvatuksessa sovitaan paikallisesti. 
Varhaiskasvatuksessa annettavaa tukea 
käsitellään tarkemmin luvussa 5.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
toteutumista sekä varhaiskasvatuksen 
pedagogisten toimintakäytäntöjen vai-
kutuksia lapsen kehitykseen ja oppimi-
seen seurataan säännöllisesti. Lapsen 
varhaiskasvatus suunnitelma on tarkis-
tettava vähintään kerran vuodessa. Suun-
nitelma on kuitenkin tarkistettava aina, 
kun siihen on lapsen tarpeista johtuva 
syy25. Lapsen tuen tarvetta sekä tuen 
riittävyyttä, tarkoituksen mukaisuutta ja 
vaikuttavuutta on arvioitava ja suunni-
telmaa päivitettävä aina tuen tarpeen 
muuttuessa. Jos lapsi saa tehostettua tai 
erityistä tukea, lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaa päivitetään hallinnollisen 
päätöksen sisällön mukaisesti26. Aloite 
suunnitelman tarkistamiseksi voi tul-
la lapsen kanssa työskenteleviltä hen-
kilöiltä tai lapsen huoltajalta. Lapsen 
varhaiskasvatus suunnitelmaa arvioitaes-
sa arviointi kohdistuu erityisesti toimin-
nan järjestelyihin, pedagogiikan toteutu-
miseen ja tukitoimien vaikuttavuuteen. 

23 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 8 §
24 Varhaiskasvatuslaki 41 §
25 Varhaiskasvatuslaki 23 §
26 Varhaiskasvatuslaki 15 e §
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
tulee sisältää seuraavat asiat:

• lapsen kehitykseen ja oppimiseen liit-
tyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnos-
tuksen kohteet

• lapsen kehitystä, oppimista ja hyvin-
vointia tukevat tavoitteet sekä toimen-
piteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja 
toteutumisen arviointi

• lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki 
(luku 5)

• mahdollinen suunnitelma lääkehoi-
dosta

• lapsen, henkilöstön ja huoltajan yhdes-
sä sopimat asiat

• suunnitelman laatimiseen osallistu-
neet muut mahdolliset asiantuntijat

• tieto siitä, milloin suunnitelma on laa-
dittu ja tarkistettu ja milloin suunnitel-
ma tarkistetaan seuraavan kerran.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on 
salassa pidettävä27. Varhaiskasvatuslain 
mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta 
vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, 
tukitoimenpiteiden tai niiden toteutta-
misen arviointiin osallistuvilla henkilöillä 
on salassapitovelvollisuuden estämättä 
oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toi-
silleen sekä varhaiskasvatuksen jär-
jestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, 
jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestä-
misen, tuottamisen ja tuen arvioinnin 
kannalta välttämättömiä. Tiedonsiirron 
tavoitteena on turvata lapsen edun mu-
kaisen varhaiskasvatuksen toteutumi-
nen. Tietojen saamista ja luovuttamista 
koskeva säännös koskee myös tilantei-
ta, joissa lapsi siirtyy kunnan tai yksi-
tyisen palveluntuottajan järjestämästä 
varhais kasvatuksesta toisen kunnan tai 
palveluntuottajan järjestämään varhais-
kasvatukseen tai joissa varhaiskasva-
tuksesta siirrytään esi opetukseen tai 
perusopetukseen. Lapsen asiakkuus 
varhaiskasvatuksessa on julkinen tieto. 

27 Varhaiskasvatuslaki 40 §

Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämi-
seen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka 
ovat salassa pidettäviä28.

Espoon päiväkodeissa ja perhepäivä-
hoidossa lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
ma laaditaan ja sen toteutumista arvioidaan 
säännöllisesti huoltajien kanssa keskustel-
len. Varhaiskasvatuksen aloituskeskuste-
lun jälkeen ensimmäinen vasukeskustelu 
käydään siinä vaiheessa, kun lapsi on ollut 
varhaiskasvatuksessa 2–3 kuukautta. Lap-
si on mukana varhaiskasvatussuunnitelman 
laadinnassa ikätasonsa ja kehityksensä mu-
kaisesti huoltajiensa avustamana. Tämä var-
mistetaan toimittamalla huoltajille hyvissä 
ajoin Lapsen vasu -osiot, jotka on tehty ko-
tona täytettäviksi. Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaa tarkennetaan ja sitä arvioi-
daan huoltajien ja henkilöstön välisissä 
keskusteluissa vähintään kerran vuodessa 
ja aina tarvittaessa. Monien lasten kohdalla 
ennalta sovittavia lapsen vasu -keskusteluja 
käydään useamman kerran vuodessa.

Lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu ja 
arviointi sekä yksilöllisten varhaiskasvatus-
suunnitelmien laatiminen on prosessi, jota 
johtaa varhaiskasvatusyksikön johtaja. Käy-
tännössä prosessimaisuus tarkoittaa sitä, 
että lasten varhaiskasvatuksen suunnitte-

28 Varhaiskasvatuslaki 41 § sekä esimerkiksi laki 
viran omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
24 §

Lapsen aito kuunteleminen, näkeminen ja  
havainnointi varhaiskasvatuksessa, joiden 

pohjalta hänen vasu laaditaan yhteistyössä 
meidän vanhempien kanssa. Myös yhteinen 
keskustelu on meille vanhemmille tärkeää 

päivittäin.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely
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luun liittyvät myös päivittäiset kohtaamiset 
ja muu viestintä huoltajien kanssa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laati-
miseen osallistuvat kaikki kyseisessä ryh-
mässä työskentelevät, lapsen hoidosta, 
kasvatuksesta ja opetuksesta vastaavat var-
haiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat, 
tarvittaessa myös erityisopettaja ja kieli- ja 
kulttuuriopettaja. Kaikilla edellä mainituilla 
ammattiryhmillä on omalta osaltaan vas-
tuu siitä, että lapsesta tehdyt havainnot ja 
pedagogisen dokumentoinnin avulla lap-
sesta saatu tieto huomioidaan lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmassa ja käytännön 
toiminnassa. Tämä varmistetaan varhais-
kasvatuksen opettajan johdolla yhteisissä 
keskusteluissa. Päiväkodeissa lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmakeskustelut huol-

tajien kanssa käy ryhmän opettaja, joka 
myös kirjaa sovitut asiat lapsen vasuun. 

Terveydenhuollon laatiman lääkehoitosuun-
nitelman osalta noudatetaan Varhaiskasva-
tuksen turvallisuuskäsikirjaan kirjattua eril-
lisohjetta ja lääkehoitosuunnitelma lisätään 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liit-
teeksi. 

Lapseen liittyvien tietojen siirtämiseen liitty-
vät käytännöt on kuvattu lapsen vasuun liit-
tyvissä erillisissä ohjeissa. Niistä kerrotaan 
huoltajille aloituskeskustelun yhteydessä. 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kir-
jatut toiminnan pedagogiset tavoitteet ote-
taan huomioon ryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelmassa (tarkemmin luvussa 4.1). 

Kuva 1.	 Lapsen	varhaiskasvatussuunnitelmien	jatkumo.
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2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja 
yleiset tavoitteet

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen 
palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhais-
kasvatuksen tehtävä on edistää las-
ten kokonaisvaltaista kasvua, kehitys-
tä ja oppimista yhteistyössä huoltajien 
kanssa. Varhais kasvatus edistää lasten 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja eh-

käisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuk-
sessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat 
lasten osallisuutta sekä aktiivista toimi-
juutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhais-
kasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä 
sekä mahdollistaa heidän osallistumi-
sensa työelämään tai opiskeluun.
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saamen kielellä34. Muista kielistä määrä-
tään luvussa 4.6. 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä oh-
jaavat velvoitteet perustuvat Suomen 
perustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin ja 
varhaiskasvatuksesta annettuun valtio-
neuvoston asetukseen35 sekä Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteisiin. 
Varhaiskasvatukseen sovelletaan myös 
hallintolakia36 ja lakia viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta37. Suomen pe-
rustuslain mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri ase-
maan sukupuolen, iän, alku perän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mieli piteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella38. 
Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on 
otettava huomioon myös velvoitteet, jot-
ka tulevat muusta lainsäädännöstä se-
kä kansain välisistä sopimuksista, joihin 
Suomi on sitoutunut. Tällaisia ovat muun 
muassa yhdenvertaisuuslaki39, tasa-ar-
volaki40, Euroopan ihmisoikeussopimus41, 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus42, YK:n 
yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista43, YK:n julistus alkuperäis-
kansojen oikeuksista44 sekä YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteet45. 

34 Varhaiskasvatuslaki 8 § ja HE 40/2018 vp, s. 89
35 Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 

(753/2018)
36 Hallintolaki (434/2003)
37 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

(621/1999)
38 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 §
39 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
40 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

(609/1986)
41 Euroopan ihmisoikeussopimus 1990
42 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 

(59/1991)
43 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-

keuksista 2007 (27/2016)
44 YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 2007
45 Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030. 

YK:n yleiskokous 2015

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
Kunta on velvollinen järjestämään 
varhais kasvatusta niin laajasti ja sellai-
sin toiminta muodoin kuin kunnassa on 
tarvetta. Varhaiskasvatus on pyrittävä 
järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä 
ja paikallisia tarpeita vastaavina auki-
oloaikoina29. Varhaiskasvatusta voidaan 
varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa 
päivä kotitoimintana, perhepäivähoito-
na tai avoimena varhaiskasvatustoimin-
tana30. Laissa säädetty lapsen oikeus 
varhais kasvatukseen koskee päiväko-
dissa tai perhepäivähoidossa annetta-
vaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää 
lapsen osallistumisesta varhaiskasva-
tukseen. Esiopetuksessa olevalla lap-
sella tulee olla mahdollisuus osallistua 
varhaiskasvatukseen lain oikeuttamalla 
tavalla31.

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää var-
haiskasvatuksen itse tai hankkia varhais-
kasvatuspalveluja julkiselta tai yksityi-
seltä palvelujen tuottajalta. Hankittaessa 
varhaiskasvatuspalveluja muilta palvelu-
jen tuottajilta kunnan tai kuntayhtymän 
on varmistuttava siitä, että hankittavat 
palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edel-
lytetään vastaavalta kunnalliselta toi-
minnalta. Varhais kasvatuksen järjestäjä 
vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut 
järjestetään varhaiskasvatusta koskevien 
säädösten sekä varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden mukaisesti32. Yksi-
tyisen palveluntuottajan ohjauksesta, 
neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat 
kunnan toimielin tai sen määräämä vi-
ranhaltija, aluehallintovirasto sekä So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto33. 

Kunnan on huolehdittava siitä, että lap-
si voi saada varhaiskasvatusta lapsen 
äidin kielenä olevalla suomen, ruotsin tai 

29 Varhaiskasvatuslaki 5 § 4 momentti
30 Varhaiskasvatuslaki 1 §
31 Varhaiskasvatuslaki 1 ja 12 §
32 Varhaiskasvatuslaki 5 § 2 momentti
33 Varhaiskasvatuslaki 52 §
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Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lap-
sella on oikeus saada tukea46, riippu-
matta varhaiskasvatuksen järjestäjäs-
tä47. Varhaiskasvatusta järjestetään ja 
kehitetään inkluusio periaatteen mukai-
sesti, jolloin kaikilla lapsilla on oikeus 
osallistua yhdessä varhaiskasvatukseen 
esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuu-
desta tai kulttuurisesta taustasta riippu-
matta. 

Kun lapsi tarvitsee kehitykseensä, oppi-
miseensa ja hyvinvointiinsa tukea (myö-
hemmin lapsen tuki) ja saa sosiaali- ja 
terveyden huollon tukitoimia ja palve-
luja, tällöin sovelletaan varhaiskasva-
tuslakia48, sosiaalihuoltolakia49, vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tuki toimista annettua la-
kia50, kehitys vammaisten erityis huollosta 
annettua lakia51 ja terveydenhuoltolakia52 
sekä mitä sosiaali- ja terveyden huollon 
palveluista muualla laissa säädetään. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista 
tavoitteista säädetään varhaiskasvatus-
laissa. Tavoitteet ohjaavat perusteiden 
sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelman laadintaa, toteuttamis-
ta ja arviointia.

46 Varhaiskasvatuslaki 15 a §
47 Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palvelun-

tuottaja, ks. luku 1.1
48 Varhaiskasvatuslaki 15 a §
49 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
50 Vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-

veluista ja tukitoimista annettu laki (380/1987)
51 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

(519/1977)
52 Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Varhaiskasvatuslain53 mukaan varhais-
kasvatuksen tavoitteena on

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehi-
tyksen mukaista kokonaisvaltaista 
kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvin-
vointia;

2) tukea lapsen oppimisen edellytyk-
siä ja edistää elinikäistä oppimista ja 
koulutuksellisen tasa-arvon toteut-
tamista inklusiivisten periaatteiden 
mukaisesti;

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumi-
seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 
perustuvaa monipuolista pedagogis-
ta toimintaa ja mahdollistaa myön-
teiset oppimiskokemukset;

4) varmistaa kehittävä, oppimista edis-
tävä, terveellinen ja turvallinen var-
haiskasvatusympäristö;

5) turvata lasta kunnioittava toiminta-
tapa ja mahdollisimman pysyvät vuo-
rovaikutussuhteet lasten ja varhais-
kasvatushenkilöstön välillä;

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset 
mahdollisuudet varhaiskasvatuk-
seen, edistää yhdenvertaisuutta ja 
sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa 
valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa 
yleistä kulttuuriperinnettä sekä kun-
kin kielellistä, kulttuurista, uskon-
nollista ja katsomuksellista taustaa;

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen 
tarve ja järjestää tarkoituksenmu-
kaista tukea varhaiskasvatuksessa 
tarpeen ilmettyä tarvittaessa monia-
laisessa yhteistyössä;

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuoro-
vaikutus taitoja, edistää lapsen toi-
mimista vertaisryhmässä sekä ohjata 
eettisesti vastuulliseen ja kestävään 
toimintaan, toisten ihmisten kun-
nioittamiseen ja yhteis kunnan jäse-
nyyteen;

53 Varhaiskasvatuslaki 3 §
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9) varmistaa lapsen mahdollisuus osal-
listua ja saada vaikuttaa itseään kos-
keviin asioihin;

10) toimia yhdessä lapsen sekä lap-
sen vanhemman tai muun huoltajan 
kanssa lapsen tasapainoisen kehi-
tyksen ja kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin parhaaksi sekä tukea lapsen 
vanhempaa tai muuta huoltajaa kas-
vatustyössä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on vel-
vollisuus kertoa huoltajille varhaiskasva-
tuksen tavoitteista ja toiminnasta sen eri 
toiminta muodoissa. Huoltajalle järjeste-
tään mahdollisuus osallistua ja vaikut-
taa lapsensa varhaiskasvatuksen suun-
nitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
Lisäksi huoltajille järjestetään säännölli-
sesti mahdollisuus osallistua paikallisen 
ja yksikkökohtaisen varhaiskasvatuksen 
suunnitteluun ja arvioin tiin. Huoltajan 
osallistumisesta lapselle mahdollisesti 
annettavan tuen suunnitteluun ja arvi-
ointiin kuvataan tarkemmin luvussa 5.

Lasten osallistuminen varhaiskasvatuk-
seen vaihtelee perheiden valinnan, lasten 
lakisääteisen oikeuden ja varhaiskasva-
tuksen järjestäjän päätöksen mukaan54. 
Tämä tulee ottaa huomioon paikallisten 
suunnitelmien laatimisessa.

Varhaiskasvatuksessa oppimisympä-
ristön on oltava kehittävä, oppimista 
edistävä sekä terveellinen ja turvallinen 
lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. 
Toimitilojen ja toimintavälineiden on ol-
tava asianmukaisia, ja niissä on huomioi-
tava esteettömyys55. Päivä kodissa tai 
perhepäivähoidossa olevalle lapselle on 
tarjottava täysipainoista ravintoa. Ruo-
kailun on oltava tarkoituksenmukaisesti 
järjestetty ja ohjattu56. Varhaiskasvatus 
on uskonnollisesti, katsomuksellisesti 
ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. 
Varhaiskasvatusta ei saa käyttää kaupal-

54 Varhaiskasvatuslaki 12 ja 19 §
55 Varhaiskasvatuslaki 10 §
56 Varhaiskasvatuslaki 11 §

lisen vaikuttamisen kanavana. Vaihto-
ehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen 
katsomukseen perustuvaa varhaiskasva-
tusta tarkennetaan luvussa 6. 

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
ja mitoituksesta annettuja säädöksiä57. 
Kunnan käytettävissä on oltava varhais-
kasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaa-
vasti varhais kasvatuksen erityisopettajan 
palveluja58. Henkilöstön kelpoisuuksia 
koskevista siirtymä säännöksistä sääde-
tään varhais kasvatus laissa59.

Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon 
työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät 
säännökset, henkilötietojen käsittelyä 
ja tieto suojaa koskevat säännökset se-
kä lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämistä ohjaavat lait. Lap-
sia suojataan väkivallalta, kiusaamiselta 
ja muulta häirinnältä suunnitelmallisen 
ennaltaehkäisemisen sekä välittömän 
puuttumisen avulla (luku 3.1)60. Turvalli-
suuden edistämisen tulee olla suunni-
telmallista ja säännöllisesti arvioitua. 

Kunnan on varhaiskasvatusta järjes-
täessään toimittava yhteistyössä ope-
tuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, 
sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, las-
tenneuvolatoiminnasta ja muusta terve-
ydenhuollosta vastaavien sekä muiden 
tarvittavien tahojen kanssa61. Varhaiskas-
vatuksen henkilöstöä velvoittavat myös 
säännökset, jotka koskevat sosiaali-
huoltopalveluihin ohjaamista ja lasten-
suojelu ilmoituksen tekemistä62.

57 Varhaiskasvatuslaki 25–33 § ja 75 § ja valtioneu-
voston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018)

58 Varhaiskasvatuslaki 25 §
59 Varhaiskasvatuslaki 75 §
60 Varhaiskasvatuslaki 10 §
61 Varhaiskasvatuslaki 7 §
62 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 35 § ja lasten-

suojelulaki (417/2007) 25 § (88/2010) ja 25 a § 
(1302/2014)
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2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot
säännöksiä66. Päiväkotien henkilöstön 
moniammatillisuus on laadukkaan var-
haiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien 
koulutus ja osaaminen on käytössä se-
kä vastuut, tehtävät ja ammattiroolit to-
teutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Päiväkodeilla tulee olla toiminnasta vas-
taava johtaja67.

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogii-
kan merkitystä ja samalla varhaiskas-
vatuksen opettajien ja erityisopettajien 
pedagogista vastuuta68. Kokonaisvastuu 
lapsiryhmien toiminnan suunnittelus-
ta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja 
tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä 
toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä 
on varhaiskasvatuksen opettajilla. Var-
haiskasvatuksen opettajat, erityisopet-
tajat, sosionomit, lastenhoitajat ja muu 
varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnit-
televat ja toteuttavat toimintaa yhdessä. 

Perhepäivähoito on pienessä ryhmäs-
sä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä 
järjestetään perhepäiväkodissa, joka voi 
olla yksityiskoti tai muu kodinomainen 
hoitopaikka69. Perhepäivähoitoa voidaan 
järjestää yhden tai kahden hoitajan to-
teuttamana tai erityistapauksissa kol-
men hoitajan yhteisesti toteuttamana 
varhaiskasvatuksena70. Perhepäiväkotien 
henkilöstömäärässä sekä muodostetta-
essa lapsiryhmiä tulee ottaa huomioon 
vammaiset ja muuten tukea tarvitsevat 
lapset71. Perhepäivähoitajat vastaavat 
oman ryhmänsä toiminnasta. Pedago-
ginen johtaminen ja toiminnan ohjaus 
tukee perhepäivähoitajien tavoitteellista 
toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. 

66 Varhaiskasvatuslaki 34–38 §
67 Varhaiskasvatuslaki 25 §
68 Varhaiskasvatuslaki 2, 25 ja 35 §
69 Varhaiskasvatuslaki 1 ja 38 §
70 Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 

(753/2018) 2 §
71 Varhaiskasvatuslaki 38 §

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 
ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoi-
to sekä avoin varhaiskasvatustoiminta63. 
Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteiden tavoitteet 
ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen 
toimintamuotoja. Varhaiskasvatuslaissa 
määritellään, mitkä lain kohdat koskevat 
avointa varhaiskasvatusta64. Varhaiskas-
vatuksen toimintamuodot eroavat toi-
sistaan. Esimerkiksi oppimis ympäristöt, 
resurssit, henkilöstön koulutus ja kel-
poisuusvaatimukset, henkilöstörakenne, 
lapsiryhmien koko sekä lasten ja hen-
kilöstön välinen suhdeluku vaihtelevat. 
Myös tuen antamisen mahdollisuudet 
vaihtelevat. Eri toimintamuotojen omi-
naispiirteet otetaan huomioon paikal-
lista varhaiskasvatussuunnitelmaa laa-
dittaessa ja tavoitteita täsmennetään 
toimintamuodoittain. 

On tärkeää, että huoltajat saavat riittä-
västi tietoa kaikkien toimintamuotojen 
sisällöistä ja ominaispiirteistä. Kunnan 
on järjestettävä ohjausta ja neuvontaa 
huoltajille tarjolla olevista varhaiskas-
vatuspalveluista. Tarvittaessa huoltajan 
kanssa keskustellaan siitä, mikä varhais-
kasvatuksen toimintamuoto ja laajuus 
vastaavat lapsen tarpeita ja etua. Neu-
vontaa ja ohjausta annetaan varhaiskas-
vatuspalveluihin hakeuduttaessa, sekä 
lapsen jo ollessa palvelujen piirissä65.

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskas-
vatus on yleisin varhaiskasvatuksen toi-
mintamuodoista. Päiväkodeissa toiminta 
on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voi-
daan muodostaa eri tavoin ottaen huo-
mioon esimerkiksi lasten ikä, sisarus-
suhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee 
olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia 
ja niiden muodostamisessa noudatetaan 
henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien 
enimmäiskokoon sekä tukeen liittyviä 

63 Varhaiskasvatuslaki 1 §
64 Varhaiskasvatuslaki 1 §
65 Varhaiskasvatuslaki 4 ja 16 §
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Avoimen varhaiskasvatustoiminnan 
toteutus ja painopisteet vaihtelevat 
varhais kasvatuksen järjestäjän päätös-
ten mukaan. Avointa varhaiskasvatus-
toimintaa voidaan järjestää esimerkik-
si leikkipuisto- tai kerho toimintana. 
Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista. 
Avoin varhaiskasvatustoiminta voi tarjo-
ta esimerkiksi ulkoilua, leikkiä, taide- tai 
liikunta kasvatusta. Lisäksi avoin varhais-
kasvatustoiminta voi tarjota huoltajille 
ohjattua yhdessäoloa lasten kanssa se-
kä muita sosiaalisia kontakteja. Avoimen 
toiminnan tulee olla suunniteltua, jotta 
varhaiskasvatuslain tavoitteet voidaan 
ottaa siinä huomioon. Tavoitteet tulee 
ottaa sitä kattavammin ja laaja-alaisem-
min huomioon, mitä säännöllisemmin ja 
useammin lapset toimintaan osallistu-
vat. Toiminnan luonteen mukaan tietyt 
tavoitteet voivat painottua muita enem-
män72.

Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen 
mukaisessa laajuudessa lapselle, joka 
tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai 
opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa voidaan 
järjestää iltaisin, viikonloppuisin ja öisin 
päiväkoti toimintana tai perhepäivähoito-
na. Vuorohoidossa lasten osallistuminen 
varhaiskasvatukseen on usein epäsään-
nöllistä. Tämä tulee huomioida pedago-
gisen toiminnan ja lapselle annettavan 
tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa73.

72 Varhaiskasvatuslaki 3 § 2 momentti ja HE 40/2018 
vp, s.85

73 Varhaiskasvatuslaki 13 §

Espoossa järjestetään varhaiskasvatusta 
päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa 
sekä perhepäivähoidossa. Päiväkodeissa 
varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisena, 
palvelusetelillä, ostopalveluna ja yksityisen 
hoidon tuen palveluina. Perhepäivähoitoa 
järjestetään kunnallisena ja yksityisenä pal-
veluna ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhe-
päivähoitajien omissa kodeissa. Vuorohoitoa 
järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa.

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään asu-
kaspuistoissa ja kerhoissa. Asukaspuisto-
toiminta on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille, 
heidän huoltajilleen ja muille lasten kanssa 
toimiville aikuisille sekä pienille koululaisil-
le. Kerhot tarjoavat vaihtoehdon koko- tai 
osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kunnan 
järjestämää avointa varhaiskasvatusta täy-
dentää seurakuntien ja järjestöjen järjestä-
mä kerhotoiminta.

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa 
varhaiskasvatuksen yleiset tavoitteet toteu-
tetaan kunkin toimintamuodon vahvuuksia 
hyödyntäen. Eri toimintamuodot tekevät 
keskinäistä yhteistyötä palvelualueilla asi-
akkaiden tarpeet ja alueelliset erityispiir-
teet huomioiden. Varhaiskasvatuksen eri 
toiminta muodoista muodostuu lasten ja 
perheiden tarpeita vastaava tasalaatuinen 
ja monipuolinen palvelukokonaisuus. 
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2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja  
oppimisen polkua

Varhaiskasvatuksen järjestäjä luo yhteis-
työn rakenteet ja tiedon siirron käytän-
nöt, joiden avulla siirtymät kotoa var-
haiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen 
aikana sekä varhaiskasvatuksesta esi-
opetukseen ja sieltä perus opetukseen 
ovat mahdollisimman sujuvia. Siirtymä-
vaiheissa tehdään huoltajan kanssa yh-
teistyötä lapsen edun mukaisesti. Tie-
tojen siirtämisessä voidaan hyödyntää 
varhaiskasvatuksen aikana koottuja do-
kumentteja, joissa kuvataan lapsen ke-
hitystä ja oppimista, sekä lapselle laa-
dittua varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa 
olevia säädöksiä75.

Espoossa kiinnitetään erityistä huomiota 
varhaiskasvatuksen aloitusvaiheeseen. Kas-
vatusyhteistyö huoltajien kanssa alkaa heti 
ensimmäisestä yhteydenotosta ja aloitus-
keskustelun sekä tutustumisajankohdan 
sopimisesta. Aloituskeskustelussa sovitaan 
yhdessä huoltajien kanssa mm. siitä, mi-
ten tutustumisjakso lapselle järjestetään. 
Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opetta-
ja vastaa tutustumisjakson suunnittelusta 
yhdessä muiden ryhmässä työskentelevien 
kanssa. Henkilöstö jakaa tehtävät ja toimii 
sitoutuneesti niin, että lapsi ja perhe saavat 
mahdollisimman hyvän ja turvallisen alun 
uudessa varhaiskasvatusyksikössä.

Varhaiskasvatusyksikössä voidaan tarjota 
perheelle mahdollisuus siihen, että työn-
tekijä käy tutustumiskäynnillä lapsen ko-
dissa ja lapsen oma tutustumisjakso var-
haiskasvatuspaikassa toteutetaan tämän 
jälkeen. Kotiin tehtävän tutustumiskäynnin 
tarkoituksena on, että lapsi tapaa työnte-
kijän ensimmäisen kerran itselleen turvalli-
sessa ympäristössä. Tapaamisessa kuullaan 
huoltajien odotuksia varhaiskasvatuksesta 
ja lapsi saa ennen kaikkea mahdollisuu-
den tutustua työntekijään rauhassa. Koto-

75 Esimerkiksi varhaiskasvatuslaki 40–42 §

Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen 
kasvun ja oppimisen polkua. Varhais-
kasvatus luo perustaa elinikäiselle op-
pimiselle. Lapsi tuo varhaiskasvatukseen 
mukanaan aiemman elämänkokemuk-
sensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat 
huoltaja ja lapsen väliset vuorovaikutus- 
ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtä-
vänä on luoda luottamuksellinen suhde 
lapseen. Huoltajan ja henkilöstön välinen 
yhteistyö tuo lapsen elämään jatkuvuut-
ta ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen 
varhaiskasvatuksen tavoitteista avoin, 
arvostava ja tasavertainen kohtaaminen 
on tärkeää. Säännöllinen yhteistyö on 
oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön 
yhteinen kasvatustehtävä muodostaa 
lapsen kannalta mielekkään kokonaisuu-
den.

Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen 
sekä tietämys lasten kasvusta, kehityk-
sestä ja oppimisesta ovat pedagogisen 
toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on 
tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon 
hänen yksilöllinen kehityksensä. Lapsen 
tunteminen edellyttää mahdollisimman 
pysyviä vuorovaikutus suhteita henkilös-
tön ja lasten välillä74. 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esi-
opetus sekä perusopetus muodostavat 
lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta 
johdon mukaisesti etenevän kokonaisuu-
den ja perustan elinikäiselle oppimiselle. 
Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohta-
na on, että varhaiskasvatuksen sekä esi- 
ja perusopetuksen henkilöstö tuntee 
koulutusjärjestelmän sekä sen eri vaihei-
den keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet 
ja käytännöt. Lasten hyvinvoinnin se-
kä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden 
vuoksi myös siirtymävaiheet suunnitel-
laan ja niitä arvioidaan.

74 Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti 5 kohta
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na tapahtuva tutustumiskäynti toteutetaan 
yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti, 
pääsääntöisesti alle kolmevuotiaille. Tutus-
tumiskäynti voidaan toteuttaa myös etä-
yhteyksiä hyödyntäen Etätutustumiskäynti 
kotiin -mallin mukaisesti.

Lapsen siirtyminen ja häneen liittyvä tiedon-
siirto ryhmästä tai varhaiskasvatus yksiköstä 
toiseen suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä huoltajien sekä lähettävän ja vas-
taanottavan ryhmän henkilöstön kanssa. 
Tärkeää on huoltajien kanssa keskustele-
minen ja ennen siirtymistä tehtävä tutus-
tumiskäynti uuteen ryhmään. Vastuu tiedon 
siirtämisestä ja tutustumiskäynnin järjestä-
misestä uuteen ryhmään on sillä varhais-

kasvatuksen opettajalla, jonka ryhmästä 
lapsi siirtyy. Tiedonsiirrossa noudatetaan 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liit-
tyviä erillisiä ohjeita.

Kun lapsi siirtyy esiopetukseen tai kouluun, 
noudatetaan esiopetuksen, perusopetuksen 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa Es-
poossa sovittuja toimintatapoja ja varhais-
kasvatussuunnitelmaa täydentäviä erilli-
siä ohjeita. Varhaiskasvatuksen eri toimijat 
luovat yhteistyössä esi- ja perusopetuksen 
toimijoiden kanssa yhteisiä toiminnallisia 
työtapoja, joilla edistetään pedagogista jat-
kumoa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
ja kouluun.

2.4 Arvoperusta
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuul-
luksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja 
ymmärretyksi omana itsenään sekä yh-
teisönsä jäsenenä.

Ihmisenä kasvaminen
Varhaiskasvatus perustuu elämän, kes-
tävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä ihmisarvon louk-
kaamattomuuteen. Henkilöstö tukee 
lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa 
pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kau-
neuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja 
rauhaan. Varhaiskasvatuksessa arvos-
tetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa 
suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympä-
ristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdos-
sa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia 
toimimaan arvoperustan mukaisesti se-
kä keskustelemaan arvoista ja ihanteis-
ta. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, 
rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä mis-
sään muodossa eikä keneltäkään.

Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den arvoperustan yleisperiaatteina ovat 
lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus 
hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, 
lapsen mielipiteen huomioon ottaminen 
sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen 
kohtelun vaatimus, inklusiiviset periaat-
teet ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimuksen76, varhaiskasva-
tuslain77 ja YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
mukaisesti78.

Lapsuuden itseisarvo
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suo-
jella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja 
turvalliseen lapsuuteen. Varhaiskasvatus 
perustuu käsitykseen lapsuuden itseis-
arvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen 
ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. 

76 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 
(59/1991)

77 Varhaiskasvatuslaki 20 §
78 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-

keuksista 27/2016
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Lapsen oikeudet
Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mie-
lipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ym-
märretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita 
hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus 
hyvään opetukseen, huolenpitoon ja 
kannustavaan palautteeseen. Lapsella 
on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita 
oppimastaan sekä rakentaa käsitystä it-
sestään, identiteetistään ja maailmasta 
omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lap-
sella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryh-
mään kuulumiseen. Lapsella on oikeus 
saada riittävää ja oikea-aikaista tukea 
varhaiskasvatuksessa79. Lapsella on oi-
keus saada tietoa monipuolisesti, käsi-
tellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla 
ja opetella uusia asioita80.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja  
moninaisuus
Varhaiskasvatus edistää suomalaisen 
yhteis kunnan demokraattisia arvoja, ku-
ten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja mo-
ninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdolli-
suus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja 
esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, 
kulttuuritaustasta tai muista henkilöön 
liittyvistä syistä riippumatta. Henkilös-
tön tulee luoda moninaisuutta kunnioit-
tava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu 
moninaiselle kulttuuri perinnölle, jo-
ka muotoutuu edelleen lasten, heidän 
huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovai-
kutuksessa.

79 Varhaiskasvatuslaki 15 a §
80 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 

(59/1991)

Perheiden monimuotoisuus
Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suh-
tautuminen monimuotoisiin perheisiin ja 
perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, 
katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin 
sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyk-
siä hyvälle kasvatusyhteistyölle81. Lasten 
perheidentiteettiä ja perhesuhteita tue-
taan siten, että jokainen lapsi voi kokea 
oman perheensä arvokkaaksi.

Terveellinen ja kestävä  
elämäntapa
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata 
lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin 
elämäntapoihin. Lapsille tarjotaan mah-
dollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja 
esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasvatuk-
sessa tunnistetaan ja noudatetaan kes-
tävän elämäntavan periaatteita niin, että 
sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen 
ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. 
Varhaiskasvatus luo perustaa ekososi-
aaliselle sivistykselle niin, että ihminen 
ymmärtää ekologisen kestävyyden ole-
van edellytys sosiaaliselle kestävyydelle 
ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Espoossa varhaiskasvatuksen arvoperus-
ta muodostuu varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteissa kuvatuista arvoista sekä 
kaupunginvaltuuston päättämistä Espoon 
arvoista. Varhaiskasvatuksessa korostuu 
erityisesti kestävän kehityksen ja inkluu-
sion mukaiset arvot ja pyrkimys kestävään 
elämäntapaan sekä se, että kunnallisissa 
varhaiskasvatusyhteisöissä yhdessä valitut 
hyveet ohjaavat kaikkea toimintaa. Hyveet 
ovat osa espoolaista yhteisöllistä toiminta-
kulttuuria ja niillä luodaan hyvinvointia var-
haiskasvatuksen arkeen niin lapsille kuin 
aikuisille. Varhaiskasvatusyksikössä ryhmien 
varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjataan var-
haiskasvatusyksikön johtajan johdolla, mi-

81 Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti 6 kohta
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ten yhteisö todentaa arvoja ja hyveitä käy-
tännön toiminnassaan.

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Es-
poossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon 
parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt 
ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistu-
minen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö 
kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset 
ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. 

Lapset, huoltajat ja henkilöstö toimivat yh-
dessä siten, että jokainen lapsi saa parhaat 
edellytykset kasvaa, kehittyä ja oppia. Lap-
set, huoltajat ja yhteistyökumppanit kehit-
tävät varhaiskasvatuksen palveluja aktiivi-
sesti yhdessä. Lapsen oppimispolkua 
varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta 
perusopetukseen ja edelleen toiselle as-
teelle rakennetaan lapsilähtöisesti. Varhais-
kasvatuksen henkilökunta toteuttaa aloit-
teellisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. 
Huoltajien kanssa keskustellaan säännölli-
sesti lasten kehittymisestä ja oppimisesta. 
Lapset ovat aktiivisia toimijoita ja heidän 
kanssaan keskustellaan toiminnasta ja op-
pimisesta. 

Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Edellä-
kävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta 
ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseen-
alaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uu-
della tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tut-
kimuksen ja kansainvälisen kokemuksen 
hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liit-
tyvien epäonnistumisten kestäminen. Kehi-
tämme Espoota taloudellisesti, ekologises-
ti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. 

Tärkeitä asioita lapsen varhais kasvatuksessa 
on kokea kuuluvansa ryhmään, tuntea olonsa 
turvalliseksi ja rohkaista itsensä ilmaisemista. 
Tärkeintä on turvallinen ympäristö, jossa lapsi 

saa olla oma itsensä.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

Olemme ennakkoluulottomia, luovia ja avoi-
mia uusille toimintatavoille. Hyödynnämme 
tutkimustietoa ja kehittämishankkeista saa-
tua kokemusta toiminnan kehittämisessä. 
Tutkimme ja kehitämme aktiivisesti omaa 
toimintaamme ja opimme muilta. Haluam-
me hyödyntää innovatiivisia työtapoja, vä-
lineitä ja oppimisympäristöjä. Sosiaalisesti, 
ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti 
kestävä kehitys on sekä kasvatuksen pää-
määrä että kaikkea toimintaa ohjaava pe-
riaate. Lapsia ohjataan tekemään kestävän 
kehityksen mukaisia valintoja.

Lapset nähdään aktiivisina ja kyvykkäinä yk-
silöinä, joilla on halua ja kykyä toimia vuo-
rovaikutuksessa muiden kanssa. Henkilöstö 
etsii yhdessä lasten kanssa heille luontevia 
tapoja toimia, oppia ja kehittää omaa osaa-
mistaan vastaamaan niitä. 

Espoo on oikeudenmukainen. Toimimme 
avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoi-
sesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja su-
vaitsevasti. 

Varhaiskasvatuksessa jokainen kohdataan 
arvostavasti. Yhteisö luo yhteisen käsityk-
sen arvostavasta kohtaamisesta. Oikeuden-
mukaisella ja myönteisellä tavalla toimia 
aikuiset antavat lapsille arvokkaan esimer-
kin. Lapset saavat kasvaa ja oppia psyykki-
sesti ja fyysisesti turvallisessa ympäristös-
sä. Kaikilla lapsilla perheineen on 
yhdenvertaiset oikeudet ja velvollisuudet. 
Ajatus lapsen parhaasta ohjaa toimintaa.

Toivoisin, että jokainen lapsi tulisi kuulluksi ja 
nähdyksi omana arvokkaana itsenään ja he 

oppisivat arvostamaan toistensa erilaisuutta, 
näkemällä sekä omia vahvuuksia että muiden 

vahvuuksia.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely
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2.5 Oppimiskäsitys
tuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo 
lapselle sekä sen pedagoginen merkitys 
oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaises-
sa kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Espoossa varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteiden oppimiskäsitystä täydentää po-
sitiivisen pedagogiikan näkökulma. Lasten 
pystyvyyden tunnetta vahvistetaan autta-
malla heitä tunnistamaan ja hyödyntämään 
omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohtei-
taan. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi 
lasten yhteisinä elämyksinä ja onnistumisen 
kokemuksina päivittäisessä toiminnassa. 
Rohkaisevalla ohjauksella ja kannustaval-
la palautteella lisätään lasten luottamusta 
omiin mahdollisuuksiinsa sekä edistetään 
lasten kiinnostusta ja halua oppia. Henkilös-
tö varmistaa, että lapsi saa päivittäin myön-
teisiä kokemuksia yhdessä toimimisesta ja 
oppimisesta. Lisäksi henkilöstö edistää las-
ten mielen hyvinvointia muun muassa yh-
dessä tapahtuvan tuetun leikin avulla.

Varhaiskasvatusyksikön johtajan sekä kaik-
kien työntekijöiden yhteisenä vastuuna on 
luoda koko yhteisöön sekä lapsiryhmiin 
myönteinen huolenpidon ilmapiiri, jossa 
vuorovaikutus on lämmintä ja leikillisyys 
sekä oppimisen ilo näkyvät. Varhaiskasva-
tuksen opettajan vastuulla on luoda ryh-
mälle yhteinen tapa tuoda esiin jokaisen 
vahvuuksia ja varmistaa ryhmän jäsenten 
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Samoin 
opettajan vastuulla on varmistaa, että kaikki 
arjen tilanteet – myös siirtymät, ruokailut ja 
ulkoilut – ovat yhdessä tekemisen, oppimi-
sen, leikillisyyden ja ilon kokemisen hetkiä 
ja paikkoja. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
on laadittu perustuen oppimiskäsityk-
seen, jonka mukaan lapset kasvavat, ke-
hittyvät sekä oppivat vuorovaikutukses-
sa muiden ihmisten ja lähiympäristön 
kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös 
näkemykseen lapsesta aktiivisena toi-
mijana. Lapset ovat synnynnäisesti ute-
liaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja 
toistaa asioita. Oppiminen on kokonais-
valtaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä 
yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tun-
teet, aisti havainnot, keholliset kokemuk-
set, kieli ja ajattelu. Oppimista tapahtuu 
muun muassa lasten havainnoidessa ja 
tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitel-
lessä muiden toimintaa. Lapset oppivat 
myös leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia 
työ tehtäviä tehden, itseään ilmaisten 
sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa.

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtö-
kohtana ovat lasten aiemmat kokemuk-
set, heidän mielenkiinnon kohteensa ja 
osaamisensa. On tärkeää, että uusilla 
opittavilla asioilla on yhteys lasten ke-
hittyviin valmiuksiin sekä muuhun koke-
musmaailmaan ja kulttuuriseen taustaan. 
Lapset oppivat parhaiten voidessaan 
hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. 
Myönteiset tunnekokemukset ja vuoro-
vaikutussuhteet edistävät oppimis-
ta. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön 
kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja 
osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten 
tulee saada oppimiseensa henkilöstön 
ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, 
tavoitteellinen ja sopivasti haastava toi-
minta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen 
lapsen tulee saada onnistumisen koke-
muksia ja iloa omasta toiminnastaan se-
kä itsestään oppijana.

Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten 
oppimiselle merkityksellistä. Se on las-
ta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, 
jossa lapset samalla oppivat monia tai-
toja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasva-
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2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja 
hoidon kokonaisuus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-
sa pedagogiikka perustuu määriteltyyn 
arvo perustaan, käsitykseen lapsesta, 
lapsuudesta sekä oppimisesta. Peda-
gogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, 
erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatus-
tieteelliseen tietoon perustuvaa, amma-
tillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön 
toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoit-
teellista toimintaa lasten hyvinvoinnin 
ja oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy 
varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, 
oppimis ympäristöissä sekä kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. 
Pedagogiikan painottuminen varhaiskas-
vatuksen kokonaisuudessa edellyttää 
pedagogista asiantuntemusta sekä hen-
kilöstön yhteistä ymmärrystä siitä, miten 
lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan 
parhaalla tavalla edistää82.

82 Varhaiskasvatuslaki 2 ja 23 §

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, 
lasten ja ympäristön vuorovaikutukses-
sa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muo-
dostavat eheän kokonaisuuden. Näitä 
kolmea ulottuvuutta voidaan tarkastella 
käsitteellisesti erillisinä, mutta käytän-
nön toiminnassa ne nivoutuvat yhteen. 
Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan lapsen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen edistämisessä. Kasva-
tus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin 
eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä var-
haiskasvatuksen eri toimintamuodoissa.

Kasvatus on toimintaa, jonka myötä 
kulttuuriset arvot, tavat ja normit välitty-
vät, muovautuvat ja uudistuvat. Osaltaan 
kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuri-
perintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja 
ja traditioita seuraavalle sukupolvelle. 
Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muo-
dostamaan omia mielipiteitään ja arvioi-
maan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja 
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toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti 
kestävällä tavalla. Kasvatuksen sivistys-
tehtävänä on ohjata tietoisesti lasten 
yksilöllisen identiteetin muotoutumista 
siten, että lapset oppivat havaitsemaan 
oman toimintansa vaikutukset toisiin 
ihmisiin ja ympäristöönsä. Lasten kehi-
tystä tuetaan niin, että he oppivat toi-
mimaan sekä käyttämään osaamistaan 
myös toisten hyväksi.

Opetuksen lähtökohtana on varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteissa määri-
telty oppimiskäsitys. Opetuksen tarkoi-
tus on edistää lasten oppimista ja auttaa 
lapsia luomaan merkityksiä itsestään, 
toisista ihmisistä sekä ympäröivästä 
maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lap-
sia innostetaan ja motivoidaan opettele-
maan uusia asioita sekä ohjataan käyttä-
mään erilaisia oppimisen tapoja. Opetus 
tukee ja siinä hyödynnetään lasten luon-
taista uteliaisuutta ja tutkimisen halua. 
Opetuksessa otetaan huomioon lasten 
kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet, 
vahvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet. 
Lisäksi opetuksen perustana ovat oppi-

misympäristöille (luku 3.2), laaja-alaisel-
le osaamiselle (luku 2.7), pedagogiselle 
toiminnalle (luku 4), ja lapsen tuelle (lu-
ku 5) asetetut tavoitteet.

Hoito on fyysisistä perustarpeista huo-
lehtimista sekä tunnepohjaista välittä-
mistä. Tavoitteena on, että lapsi tuntee 
itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi 
sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin 
ihmisiin. Vasta vuoroinen ja kunnioittava 
vuorovaikutus suhde sekä myönteinen 
kosketus ja läheisyys muodostavat pe-
rustan hyvälle hoidolle ja huolenpidol-
le. Päivittäin toistuvat tilanteet, kuten 
ruokailu, pukeminen ja riisuminen, lepo 
ja hygieniasta huolehtiminen, ovat kes-
keinen osa lapsen päivää ja osa peda-
gogista toimintaa. Varhaiskasvatuksen 
hoito tilanteet ovat aina samanaikaisesti 
kasvatus- ja opetus tilanteita, joissa opi-
taan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, it-
sestä huolehtimisen taitoja, ajan hallin-
taa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia.

2.7 Laaja-alainen osaaminen
nen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu 
läpi elämän. Laaja- alaisen osaamisen 
tavoitteet kulkevat jatkumona varhais-
kasvatussuunnitelman perusteista esi- 
ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteisiin. Laaja-alaisen osaamisen ta-
voitteet ovat ohjanneet tämän asiakirjan 
valmistelua, ja ne tulee ottaa huomioon 
paikallisissa varhaiskasvatussuunnitel-
missa.

Laadukas pedagoginen toiminta vahvis-
taa lasten laaja-alaista osaamista. Laa-
ja-alaisen osaamisen kehittymiseen vai-
kuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa 
toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä 
käytetään sekä miten lasten hyvin vointia 
ja oppimista tuetaan. Laaja-alaisen osaa-
misen tavoitteet otetaan huomioon toi-

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa 
lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja- 
alainen osaaminen muodostuu tietojen, 
taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 
kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoit-
taa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja 
sekä toimia tilanteen edellyttämällä ta-
valla. Tietojen ja taitojen käyttämiseen 
vaikuttavat lasten omaksumat arvot 
ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja- 
alaisen osaamisen tarve nousee ympä-
röivän maailman muutoksista. Ihmise-
nä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä 
kansalaisena toimiminen nyt ja tulevai-
suudessa edellyttävät tiedon- ja taidon-
alat ylittävää ja yhdistävää osaamista. 
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen 
edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhtei-
sönsä jäseninä. Osaamisen kehittymi-
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mintakulttuurin ja oppimisympäristöjen 
kehittämisessä sekä kasvatuksessa, ope-
tuksessa ja hoidossa. Luvussa 4.5 kuvat-
tujen oppimisen alueiden tehtävänä on 
edistää lasten laaja-alaista osaamista.

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teissa kuvataan kuusi toisiinsa liittyvää 
laaja- alaisen osaamisen osa-aluetta:

• ajattelu ja oppiminen

• kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu

• itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• monilukutaito 

• digitaalinen osaaminen

• osallistuminen ja vaikuttaminen.

Espoossa laaja-alaisen osaamisen mukaiset 
pedagogiset tavoitteet sisältyvät lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmaan (luku 1.3) sekä 
ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan (lu-
ku 4.1). Varhaiskasvatuksen opettaja vas-
taa yhdessä ryhmän muiden työntekijöiden 
kanssa siitä, että sekä ryhmän toiminta että 
ryhmän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
oppimisympäristö edistävät laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteita. 

Seuraavaksi kuvataan, mitä laaja-alaisen 
osaamisen eri osa-alueilla tarkoitetaan. 
Lisäksi määritellään varhaiskasvatuksen 
tehtävä kullakin osa-alueella.

Ajattelu ja oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja 
ympäristön kanssa ja muodostavat pe-
rustan muun osaamisen kehittymiselle 
ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon han-
kinta, jäsentäminen ja uuden luominen 
edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, 
jonka perustaa luodaan varhaiskasva-
tuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä 
on tukea lasten ajattelun ja oppimisen 
taitoja.

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät 
monipuolisten ja merkityksellisten ko-
kemusten avulla. Ihmettelylle, oivalta-
miselle sekä oppimisen ilolle tulee olla 
tilaa. Leikissä lapsilla on mahdollisuus 
käyttää mielikuvitustaan ja luovuut-
taan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia 
maail maa. Lasten taitoja jäsentää, nime-
tä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä 
tuetaan lasten iän ja kehityksen mu-
kaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään 
ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan 
iloitaan onnistumisista ja opetellaan 
kannustamaan toisia. Lapsia kannuste-
taan myös sinnikkyyteen ja olemaan lan-
nistumatta epäonnistumisista sekä kek-
simään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä 
ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään 
tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä 
fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajatte-
lua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen 
dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen 
pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan 
oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuk-
siaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin 
kykyihinsä.
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Kulttuurinen osaaminen,  
vuoro vaikutus ja ilmaisu
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielelli-
sesti ja katsomuksellisesti moninaisessa 
maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten 
ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuu-
risen osaamisen merkitystä. Osaami-
seen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa 
ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky 
reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuo-
rovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista 
itseään ja ymmärtää muita on tärkeä 
merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja 
hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus eri-
laisista kulttuuri- ja katsomustaustois-
ta tulevien ihmisten kanssa edellyttää 
oman ja muiden kulttuurin ja katsomuk-
sellisen taustan ymmärtämistä ja kun-
nioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä 
on edistää lasten kulttuurista osaamista 
sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisu-
taitojaan.

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin 
ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henki-
löstö toimii mallina lapsille toisten ih-
misten sekä kielellisen, kulttuurisen ja 
katsomuksellisen moninaisuuden myön-
teisessä kohtaamisessa. Lapsia ohjataan 
ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Yh-
teistyöhön perustuva toiminta luo mah-
dollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja 
ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten 
ihmisten kanssa. Lasten kanssa har-
joitellaan asettumista toisen asemaan, 
opetellaan tarkastelemaan asioita eri nä-
kökulmista sekä ratkaisemaan ristiriita-
tilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa 
lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tuetaan 
kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. 
Varhaiskasvatuksessa saadut kokemuk-
set, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä 
vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyt-
tää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi 
leikit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat 
tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisis-
ta perinteistä ja tavoista. Lapsia tuetaan 
myönteisen suhteen luomisessa moni-
naiseen ympäristöön.

Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kai-
kille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen teh-
tävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohja-
ta heitä tekemään kestävän elämäntavan 
mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa 
tuetaan lasten myönteistä suhtautumis-
ta tulevaisuuteen.

Lasten itsenäisyyden asteittaista lisään-
tymistä tuetaan. Lapsia autetaan ja heitä 
kannustetaan pyytämään apua sitä tar-
vitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan 
erilaisia taitoja kuten pukeutumista, 
ruokailua sekä henkilökohtaisesta hygie-
niasta ja omista tavaroista huolehtimis-
ta. Lapsia ohjataan toimimaan vastuulli-
sesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen 
oppimisympäristöissä, kuten lähiluon-
nossa ja liikenteessä. Lasten kanssa kä-
sitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä 
asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan 
ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia 
autetaan tunteiden ilmaisussa ja itse-
säätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvis-
tuvat, kun heidän kanssaan opetellaan 
havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeä-
mään tunteita. Lapsia ohjataan myös 
kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja 
toisten kehoa.

Monilukutaito 
Monilukutaitoa tarvitaan lasten ja per-
heiden arjessa, vuorovaikutuksessa se-
kä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. 
Monilukutaito edistää lasten kasvatuk-
sellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea 
näiden taitojen kehittymistä.

Monilukutaito on kulttuurisesti moni-
naisten viestien ja ympäröivän maailman 
ymmärtämisen sekä vuoro vaikutuksen 
näkökulmasta keskeinen perustaito. 
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Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten 
viestien tulkinnan ja tuottamisen tai-
toja. Monilukutaidon perustana on laa-
ja teksti käsitys, jonka mukaan erilaiset 
tekstit voivat olla muun muassa kirjoite-
tussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai 
digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy 
erilaisia lukutaitoja kuten kuvan luku-
taito, numeerinen lukutaito, media luku-
taito ja peruslukutaito. Moniluku taito 
liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen 
taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita 
ja esineitä sekä opetellaan erilaisia kä-
sitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, 
käyttämään ja tuottamaan viestejä erilai-
sissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. 
Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset 
tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 
tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kult-
tuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuri-
palveluja.

Digitaalinen osaaminen 
Digitaalisuus on osa yhteiskuntaa, jos-
sa lapsi kasvaa. Digitaalista osaamista 
tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaiku-
tuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa 
ja oppimisessa. Digitaalisen osaamisen 
vahvistaminen edistää lasten koulutuk-
sellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen 
tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa 
tukea lapsen ymmärrystä digitaalisuu-
desta. 

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan 
digitaalisuuden roolia arkielämässä. Di-
gitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympä-
ristöjä hyödynnetään dokumentoinnissa, 
leikeissä, vuorovaikutuksessa, peleissä, 
tutkimisessa, liikkumisessa sekä tai-
teellisessa kokemisessa ja tuottamises-
sa. Mahdollisuudet harjoitella, kokeilla ja 
tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden 
lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia 
välineitä edistävät lasten luovan ajatte-
lun ja yhteistoiminnan taitoja sekä moni-
lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia digi-

taalisten ympäristöjen monipuoliseen, 
vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön.

Osallistuminen ja vaikuttaminen
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen 
ja vaikuttaminen luovat perustan de-
mokraattiselle ja kestävälle tulevaisuu-
delle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa 
ja halua osallistua yhteisön toimintaan 
sekä luottamusta omiin vaikutusmah-
dollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuu-
luvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus 
omaan elämään vaikuttavissa asioissa. 
Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näi-
tä demokratian toteutumisen keskeisiä 
periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä 
on tukea lasten kehittyviä osallistumisen 
ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa 
oma-aloitteisuuteen.

Lasten arvostava kohtaaminen, heidän 
ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin 
vastaaminen vahvistavat lasten osallis-
tumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset 
suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat 
toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. 
Samalla lapset oppivat vuorovaikutus-
taitoja sekä yhteisten sääntöjen, so-
pimusten ja luottamuksen merkitystä. 
Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisel-
la lapsella on mahdollisuus osallistua 
ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikut-
tamisen kautta lasten käsitys itsestään 
kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhtei-
sössä tarvittavat sosiaaliset taidot muo-
vautuvat.

28



3. Varhaiskasvatuksen toiminta-
kulttuuri

gisesti perustelemaan. Henkilöstön on 
tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa 
toimia ja olla vuorovaikutuksessa välit-
tyy mallina lapsille, jotka omaksuvat var-
haiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja 
tapoja.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuu-
ria kehitetään inkluusion periaatteiden 
mukaisesti, ja se liittyy kokonaisvaltai-
sesti pedagogisen toiminnan toteutta-
miseen83. Inklusiivinen toimintakulttuuri 
edistää lasten osallisuutta ja oppimista 
ja vastaa kaikkien lasten erilaisiin tarpei-
siin. Jokaisella lapsella on oikeus kuulua 
ryhmään, osallistua yhteiseen toimin-
taan sekä kasvaa omaan potentiaaliinsa 
vahvuuksien ja myönteisten oppimisko-
kemusten avulla yhdessä vertaistensa 
kanssa. Lapsille tarjotaan sopivia oppi-
misen haasteita, ja heille turvataan tar-
vittava tuki (luku 5). Oppimisympäristöjä 
arvioidaan ja kehitetään yhdessä lasten 
kanssa heille sopiviksi.

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteut-
tamisen edellytyksenä on laadukas pe-
dagoginen ja erityispedagoginen osaa-
minen ja toiminta, huolenpito lasten 
hyvinvoinnista sekä henkilöstön sitoutu-
minen inkluusion periaatteisiin. Inklusii-
visen toimintakulttuurin toteuttaminen 
edellyttää inkluusion johtamista, kehit-
tämistä ja toteutumisen arviointia. 

Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskas-
vatuksen laatuun. Sillä on keskeinen 
merkitys varhaiskasvatuksen toteutta-
misessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. 
Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva 
toimintakulttuuri luo suotuisat olosuh-
teet lasten kehitykselle, oppimiselle, 

83 HE 148/2021 s. 30–31

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja 
kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, 
joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuk-
sessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja 
varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden 
tehtävänä on luoda edellytykset toimin-
takulttuurin kehittämiselle ja arvioinnil-
le varhaiskasvatuksen eri toimintamuo-
doissa ja yksiköissä. Toimintakulttuurin 
kehittämisen lähtökohtana on inklusii-
vinen varhaiskasvatus, jossa kukin lapsi 
voi toimia, kehittyä ja oppia omana ai-
nutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön 
jäsenenä. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on 
kokonaisuus, joka rakentuu muun muas-
sa

• arvoista ja periaatteista

• työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden 
tulkinnasta

• oppimisympäristöistä ja työtavoista

• yhteistyöstä ja sen eri muodoista

• vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä

• henkilöstön osaamisesta, ammatilli-
suudesta ja kehittämisotteesta

• johtamisrakenteista ja -käytännöistä

• toiminnan organisoinnista, suunnitte-
lusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Toimintakulttuuria muovaavat tiedoste-
tut, tiedostamattomat ja joskus myös 
tahattomat tekijät. Yhteisön kaikki jä-
senet vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja 
se puolestaan vaikuttaa kaikkiin jäseniin 
riippumatta siitä, tunnistetaanko sen 
merkitys vai ei.

Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapo-
jen tulee tukea lapsen kehitystä ja op-
pimista. Ne tulee myös pystyä pedago-
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osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvin-
voinnille sekä kestävälle elämäntavalle.

Johtaminen vaikuttaa keskeisesti var-
haiskasvatuksen toimintakulttuuriin, 
sen kehittämiseen ja laatuun. Varhais-
kasvatuksen johtamisen lähtökohtana 
on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja op-
pimisen edistäminen. Toimintakulttuu-
rin ja sen inklusiivisuuden kehittäminen 
edellyttää pedagogiikan johtamista, joka 

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat 
periaatteet

tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja 
vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä 
tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoi-
daan ja arvioidaan säännöllisesti. Lapset 
ja huoltajat ovat mukana toimintakult-
tuurin kehittämisessä ja arvioinnissa.

Espoon varhaiskasvatuksessa kestävän 
kehityksen, yhteisöllisyyden ja inkluusion 
periaatteet ovat perusta toimintakulttuu-
rin kehittämiselle. Kehitämme myönteistä 
toimintakulttuuria ja positiivista pedago-
giikkaa. Meillä keskiössä on jokaisen lapsen 
hyvinvointi ja oppimisen edistäminen sekä 
leikillisyys. Asiakasperheittemme ja henki-
löstömme moninaisuus on voimavara yh-
teisöjen toimintakulttuurin kehittämisessä. 
Kunnallisessa toiminnassamme otamme 
huomioon myös työyhteisöjen yhdessä va-
litsemat hyveet. 

Espoon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
toimintakulttuuria kehitetään säännöllisen 
ja suunnitelmallisen pedagogiikan johta-
misen kautta. Johtamisen vuosisuunnitel-
massaan johtaja suunnittelee ja arvioi yksi-
kön pedagogisia tavoitteita ja painopisteitä, 
johtamisen rakenteita sekä aikataulutusta. 
Pedagogiikkaa johtaessaan johtaja ylläpi-
tää jatkuvaa pedagogista keskustelua mm. 
ryhmävasuprosessin avulla. Onkin tärkeää 
suunnitella miten ja missä käydään yhteis-
tä keskustelua Espoon vasusta ryhmävasun 
osioiden kautta, ja miten sovittuja kehittä-

Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jat-
kuvasti ja sitä arvioidaan ja kehitetään 
siten, että se tukee varhaiskasvatuksen 
tavoitteiden toteutumista. Yhteisiin ta-
voitteisiin sitoutuminen edistää arvo-
perustan ja oppimiskäsityksen toteu-
tumista. Toimintakulttuurin vaikutusten 
pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden 
tunnistaminen ja korjaaminen ovat tär-
keä osa toimintakulttuurin kehittämistä. 
Jatkuvan kehittämisen perusedellytys 
on, että henkilöstö ymmärtää oman toi-
mintansa taustalla vaikuttavien arvojen, 
tietojen ja uskomusten merkityksen se-
kä osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on 
tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä 
osallistava ja luottamusta rakentava dia-
logi. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, 
järjestettäessä ja kehitettäessä on ensi-
sijaisesti huomioitava lapsen etu. Lapsen 
etua on harkittava yksittäisen lapsen, 
lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta 
tapaus- ja tilannekohtaisesti84.

Johtaja edistää osallistavaa toimintakult-
tuuria luomalla rakenteita ammatilliseen 
keskusteluun. Lisäksi johtaja rohkaisee 
työyhteisöä säännöllisesti kehittämään 
ja innovoimaan yhteistä toimintakulttuu-
ria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä 
oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista ke-
hitetään ja jaetaan. Päämääränä on, et-
tä yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan 

84 Varhaiskasvatuslaki 4 § ja HE 40/2018 vp, s. 85

on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden 
tavoitteellista ja suunnitelmallista joh-
tamista, arviointia ja kehittämistä. Se 
sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla 
luodaan edellytykset henkilöstön hyville 
työolosuhteille, ammatillisen osaamisen 
ja koulutuksen hyödyntämiselle ja kehit-
tämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle 
(luku 4.1). 
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miskohteita edistetään. Selkeät rakenteet 
mahdollistavat jaetun, osallisuutta vahvis-
tavan johtamisen eri tasoilla (Kaavio 1).

Varhaiskasvatusyksikön johtaja luo peda-
gogiikan johtamiselle rakenteet ja käyttää 
johtamisen tukena seuraavia työkaluja ja 
toimintatapoja: 

• johtamisen vuosisuunnitelma 

• ryhmävasuprosessin ohjaaminen 

• Itsearviointikriteerit arvioinnin tukena

• kehityskeskustelut ja muut pedagogista 
työtä ohjaavat keskustelut

• tiimisopimusten tarkastelu tiimien kanssa 

• jatkuvan parantamisen toimintatapa 

• säännöllinen ryhmien toiminnan havain-
nointi ja toiminnan yhteinen reflektointi 

• hyveet toimintakulttuurin perustana

Toimintakulttuurien kehittymistä arvioidaan 
monitasoisen varhaiskasvatussuunnitelma-
työn avulla. Siihen sisältyy Espoossa tämän 
asiakirjan ja lasten varhaiskasvatussuun-
nitelmien lisäksi ryhmien varhaiskasvatus-
suunnitelmat (luku 4.1) sekä pedagogisen 
dokumentoinnin käytännöt (luku 4.2). Li-
säksi toimintakulttuurin kehittäminen ja 
arviointi sisältyy varhaiskasvatuksen kehit-
tämis- ja arviointityöhön, joka on kuvattu 
luvussa 7.

Kaavio 1.	 Pedagogiikan	johtaminen	yksikkötasolla

Ryhmävasu(t)

Suvan kehittämiskohteet 
ja -hankkeet

Yksikön osaamisen 
kehittämisen tarpeet

Tiimisopimukset

Yhdessä sovitut 
hyveet

Kehityskeskustelu
ja muut 

pedagogista 
työtä ohjaavat 
keskustelut

Havainnot 
ryhmien 

toiminnasta

Tiimien 
kehittämistarpeet

Yksikön 
ominaispiirteet

Espoon vasu

Itsearviointi-
kriteerit/

arviointitieto

Pedagogiikan johtaminen yksikkötasolla

Johtamisen 
vuosisuunnitelma
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Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria 
kehitetään seuraavien periaatteiden mu-
kaisesti:

Oppiva yhteisö toiminta-
kulttuurin ytimenä
Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisö-
nä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yh-
dessä ja toisiltaan. Oppivassa yhteisössä 
on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteil-
le. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan 
rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokei-
lemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jat-
kuvasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä 
yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa 
ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa 
yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja 
huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkai-
see kokeiluun, yrittämiseen ja sinnik-
kyyteen sekä sallii myös erehtymisen. 

Kaavio 2.	 Pedagogiikan	johtamisen	rakenteet	yksikössä	jaetun,	osallisuutta	vahvistavan	johtamisen	tukena

Yhdessä tekeminen ja osallisuuden ko-
kemukset vahvistavat yhteisöä.

Henkilöstöä kannustetaan itse arviointiin, 
tiedon ja osaamisen jakamiseen ja sa-
malla ammatilliseen kehittymiseen. Yh-
dessä sovittujen tavoitteiden ja tehtä-
vien pohdinta, oman työn säännöllinen 
arvioin ti sekä huoltajilta ja muilta yhteis-
työkumppaneilta saatu palaute edistävät 
yhteisön oppimista. Oppimista edistää 
myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja 
tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntä-
minen.

Varhaiskasvatuksessa kaikki yhteisön jäse-
net oppivat toisiltaan. Yhdessä oppimisen 
kautta harjoitellaan uusia asioita ja taito-
ja, mutta myös vahvistetaan ja vaalitaan 
olemassa olevia vahvuuksia. Pedagogisen 
keskustelun jatkuvuus, yhteinen toiminnan 
reflektointi ja osaamisen jakaminen ovat 
työyhteisössä merkityksellisiä oppivan yh-
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teisön tunnusmerkkejä, joiden toteutumis-
ta varmistetaan ryhmävasuprosessissa. Yh-
dessä oppiminen rakentaa yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta, jotka pohjustavat koko 
yhteisön hyvinvointia.

Espoossa kunnallisten varhaiskasvatusyksi-
köiden kehittämistyötä toteutetaan Karvin 
laatuindikaattoreiden pohjalta laadittujen 
itsearviointikriteereiden avulla. Työyhtei-
söt arvioivat toimintaansa kriteerien avul-
la, asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat 
niiden saavuttamista. Espoossa hyödynne-
tään myös asiakaskyselyjä ja muita kyselyjä 
kehittämistyön apuna. Yhteiskehittämisen 
avulla tuetaan kumppanuuksia ja työyhtei-
söjä erilaisissa kehittämisprosesseissa.

Vanhempana on ihanaa nähdä  projekteja ja 
taideteoksia mitä lapset ovat  yhdessä tehneet. 

Kun ovat oppineet toinen toisiltaan.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuu-
riin kuuluu henkilöstön keskinäinen yh-
teistyö sekä vuorovaikutus huoltajien ja 
lähi ympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet 
kunnioittavat toisiaan ja arvostavat yh-
teistyötä. Yhteisö rohkaisee lapsia hy-
vään vuorovaikutukseen sekä toimimaan 
ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee las-
ten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii 
ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhteisös-
sä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan 
rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.

Espoossa varhaiskasvatuksen henkilöstö ri-
kastaa lasten leikkejä ja leikkimaailmoja  
pedagogisella toiminnalla, oppimisympäris-
töjen muokkaamisella ja erilaisilla leikkivä-
lineillä. Leikillisyyttä hyödynnetään arjen 
tilanteissa ja näin vahvistetaan myönteistä 
ilmapiiriä lapsiryhmissä. Henkilöstö tukee 
lasten omaehtoisia ja pitkäkestoisia leikke-
jä, mielikuvitusta ja leikin kehittymistä. Lei-
kin kautta vahvistetaan lapsiryhmän vuoro-
vaikutusta, yhteisöllisyyttä ja ryhmään 
kuulumisen tunnetta. Henkilöstö tiedostaa 
leikin merkityksen kaverisuhteiden synty-
misessä ja vahvistamisessa. Henkilöstö tur-
vaa leikin edellytykset ja varmistaa, että jo-
kaisella lapsella on mahdollisuus leikkiin. 
Lapset pääsevät osallistumaan leikkien ja 
leikkiympäristön suunnitteluun ja arviointiin 
ikätasolleen sopivalla tavalla.

Päiväkodissa kivaa on leikkiminen ja  
kavereiden kannustaminen.

– Lapsi, Vaikuta vasuun -kysely

Henkilöstön tehtävänä on havaita lasten 
vuorovaikutusaloitteet, vastata niihin ja 
tukea lasten vuorovaikutusta tarvittavin 
keinoin (myös non-verbaalisen viestinnän 
havainnointi, kuvakommunikaatio, tukiviit-
tomat ja digitaaliset välineet). Omalla esi-
merkillään kasvattaja osoittaa lapsille, et-
tä vuorovaikutukseen osallistumisella on 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuu-
rissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen 
hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö 
tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja 
kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja 
ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henki-
löstöllä on mahdollisuus kokea yhdes-
sä tekemisen ja leikin iloa. Yhteisössä 
kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, 
mieli kuvituksen käyttöön, omaan ilmai-
suun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja 
kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluil-
le ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja 
leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikui-
sille mahdollistetaan keskittyminen leik-
kiin.
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merkitystä ja vaikutusta yksilöä koskeviin 
asioihin. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan opet-
tamalla lapsille toisia huomioonottavia toi-
mintatapoja ja tukemalla niiden harjoittelua. 
Lapsia ohjataan kiinnittämään huomio-
ta omiin ja toisten tunteisiin, osoittamaan 
myötätuntoa sekä huolehtimaan kavereista. 
Vuorovaikutuksessa toisten kanssa toimimi-
sesta syntyy merkityksellisyyden kokemus. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edis-
tetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta85 
ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Las-
ten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, 
näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. 
Tämä edellyttää osallisuutta edistävien 
toimintatapojen sekä rakenteiden tie-
toista kehittämistä. Lasten ymmärrys 
yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja va-
lintojen seurauksista kehittyy osallisuu-
den kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten 
sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen 
kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemi-
sesta. Lasten ja huoltajien osallistumi-
nen toiminnan suunnitteluun, toteutta-
miseen ja arviointiin edistää osallisuutta. 
Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä 
osa kasvatusyhteisöä.

Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja 
kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta 
henkilöön liittyvistä tekijöistä86. Yhden-
vertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. 
Toimintakulttuurin kehittämisen kannal-
ta on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa koskevista asenteista kes-
kustellaan työyhteisössä. Lisäksi tulee 
pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etni-
syyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, 
sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liit-
tyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, 
teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaiku-
tuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat 
toimia stereotyyppisten oletusten mu-
kaisesti välittyvät lapsille. Varhaiskasva-

85 Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti 6 kohta
86 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 7 ja 8 §

tus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö 
rohkaisee lapsia tekemään valintoja il-
man sukupuoleen tai muihin henkilöön 
liittyviin seikkoihin sidottuja stereo-
tyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. 
Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäis-
ten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä 
sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja 
johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kan-
nustavalla vuorovaikutuksella tuetaan 
lapsen oman identiteetin ja itsetunnon 
kehitystä.

Varhaiskasvatuksessa ensisijaisen tärkeää on 
lapsen aito kohtaaminen. Lämmin, välittävä 

aikuinen, joka tekee lapsen olon tervetulleeksi.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

Vahvistamalla lasten osallisuutta ja ra-
kentamalla inklusiivista toimintakulttuuria 
edistetään samalla sosiaalisesti kestävää 
kehitystä. Varhaiskasvatusyhteisöissä toimi-
taan inklusiivisesti huolehtimalla siitä, et-
tä jokaisella lapsella ja hänen huoltajillaan 
on mahdollisuus osallistua tasavertaisesti 
omalla tavallaan yhteisön ja oman ryhmän 
toimintaan. Jokaisen yhteisön jäsenen ko-
kemus yhteisöön ja ryhmään kuulumisesta 
on merkityksellinen. Henkilöstö tiedostaa 
oman toimintansa ja vuorovaikutuksensa 
merkityksen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden 
ja osallisuuden toteutumisessa. Yhteisöissä 
vaalitaan asennetta, jonka mukaan jokainen 
yhteisön jäsen on samanarvoinen ja ainut-
laatuinen. Moninaisuutta ei lähestytä poik-
keuksien havaitsemisena, vaan siten, että 
moninaisuus tarkoittaa kaikkiin yhteisön 
jäseniin luonnollisesti kuuluvia, yhteisöä ri-
kastuttavia asioita.

Varhaiskasvatusyksiköissä tehdään tasa- 
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
ryhmävasuun yksikön yhteiseen osaan. 
Ryhmävasun avulla tasa-arvon ja yhdenver-

34



taisuuden näkökulmia pohditaan säännölli-
sesti. Näin luodaan yhteistä ymmärrystä ja 
sovitaan konkreettisesti niistä toimintape-
riaatteista, joiden avulla turvataan jokaisen 
lapsen ja perheen tasa-arvoinen ja yhden-
vertainen kohtelu. 

Lasten tasa-arvoa lisätään myönteisen eri-
tyiskohtelun avulla tilanteissa, joissa lasten 
tarvitseman tuen tai suomen kielen oppimi-
sen näkökulmasta tarvitaan erilaisia toimia. 
Tämä periaate huomioidaan mahdollisuuk-
sien mukaan myös avoimen varhaiskasva-
tuksen järjestelyissä ja sisällöissä.

Lapsen osallisuus on sekä inklusiivisuuden 
periaate että sen ilmentämisen keino var-
haiskasvatuksen arjessa. Henkilöstö huomi-
oi jokaisen lapsen hänen tarpeittensa mu-
kaisesti päivittäin. Lasten kuuntelemiselle 
varataan tilaa ja aikaa suunnitelmallisesti 
ja säännöllisesti. Kasvattaja auttaa aktiivi-
sesti kaikkia lapsia ilmaisemaan ajatuksiaan 
ja mielipiteitään. Lasten ajatukset ja ideat 
yhdistyvät kasvattajan pedagogiseen osaa-
miseen muodostaen yhteisiä prosesseja 
– arjen toimintoja ja projekteja. Henkilös-
tön tehtävänä on sanoittaa yhteistä vaikut-
tamista ja auttaa lapsia arvioimaan oman 
osallisuutensa toteutumista. Heidän teh-
tävänsä on myös varmistaa, että jokainen 
lapsi saa myönteisiä kokemuksia osallistu-
misesta ja vaikuttamisesta. Mahdollisuus 
tehdä aloitteita ja vaikuttaa omaan toiminta-
ympäristöön edistää lasten oppimista ja 
vahvistaa lasten pystyvyyden kokemuksia. 
Se myös rohkaisee aktiiviseen toimijuuteen 
ja vahvistaa luottamusta omiin vaikutus-
mahdollisuuksiin. Lasten halua vaikuttaa 
oman elämänsä asioihin tuetaan positiivi-
sen palautteen, kannustuksen ja rohkaisun 
avulla sekä tekemällä näkyväksi asioita, joi-
hin lapset ovat vaikuttaneet. 

Varhaiskasvatuksessa mahdollistetaan las-
ten osallistuminen pedagogisen toiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
auttamalla lapsia dokumentoimaan omia 
ajatuksiaan ja ideoitaan esimerkiksi sadut-
tamalla, kuvaamalla ja videoimalla. Yhteisen 
suunnittelun ja arvioinnin tukena käyte-
tään esimerkiksi lasten kokouksia, yhteisiä 

tuumaus hetkiä ja äänestyksiä. Jokaisessa 
varhaiskasvatusyksikössä lasten tulee voi-
da osallistua lapsiryhmän sääntöjen sopi-
miseen ikätasonsa ja edellytystensä mu-
kaisesti. Nämä erilaiset osallistumisen ja 
vaikuttamisen tavat kirjataan ryhmävasuun 
ja osaksi ryhmän toiminnan rakenteita.

Toivoisin, että lasten ääni kuuluisi ja näkyisi 
varhaiskasvatuksessa ja heitä rohkaistaisiin 

ajattelemaan itsenäisesti.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus
Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti 
muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskun-
taa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään 
voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, 
että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, 
uskontoon ja katsomukseen on perus-
oikeus. Varhaiskasvatuksessa arvoste-
taan ja hyödynnetään moninaista kult-
tuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä 
yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kie-
lellistä ja katsomuksellista monimuotoi-
suutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tie-
toa kulttuureista ja katsomuksista sekä 
taitoa nähdä ja ymmärtää asioita mones-
ta näkökulmasta ja asettua toisen ase-
maan. Erilaisista ajattelu- ja toiminta-
tavoista keskustellaan rakentavasti ja 
luodaan myös uusia tapoja toimia yh-
dessä. Samalla edistetään kulttuurisesti 
kestävää kehitystä.

Kielitietoisessa varhaiskasvatukses-
sa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä 
jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ym-
märtää kielen keskeisen merkityksen 
lasten kehityksessä ja oppimisessa, 
vuoro vaikutuksessa ja yhteistyössä sekä 
identiteettien rakentumisessa ja yhteis-
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kuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden 
näkyväksi tekeminen tukee lasten kehi-
tystä kulttuurisesti moninaisessa maa-
ilmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, 
että he ovat lapsille kielellisiä malleja, 
ja kiinnittää huomiota omaan kielen-
käyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia 
käyttämään kieltä monipuolisesti. Las-
ten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, 
ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuk-
sia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.

Inklusiiviset periaatteet ja toimintatavat 
ohjaavat kaikkea varhaiskasvatuksen toi-
mintaa. Espoossa jokainen lapsi nähdään 
ensisijaisesti lapsena, eikä esimerkiksi taus-
tansa edustajana tai jonkin ominaisuutensa 
tai piirteensä kautta. Varhaiskasvatuksessa 
käytännöt, toimintatavat, menetelmät, ym-
päristö sekä jokainen kohtaaminen vahvis-
tavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sa-
mankaltaisuuksien löytämistä erilaisuuden 
korostamisen sijaan. Kulttuurinen moninai-

suus on positiivisen kiinnostuksen kohde ja 
luonteva osa varhaiskasvatuksen arkea, jos-
sa moninaisuutta kunnioitetaan ja tuodaan 
esille niin sanoissa kuin teoissa. Sensitii-
visyys ja kunnioittava suhtautuminen kult-
tuuriseen moninaisuuteen on toiminnan ja 
huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön poh-
ja. Toiminnassa otetaan huomioon myös 
työyhteisön yhä kasvava kulttuurinen moni-
naisuus, joka on yhteisön rikkaus ja hyödyn-
nettävissä oleva voimavara. 

Tärkeää olisi opettaa kriittisen ajattelun ja  
keskustelun taitoja, joissa erilaisille näkemyk-
sille on sijaa. Erilaisten kulttuurien ymmärrys 

lisää suvaitsevaisuutta.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely
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Hyvinvointi, turvallisuus ja  
kestävä elämäntapa
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ter-
veellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elä-
mäntapoja. Varhaiskasvatuksen yhtei-
sössä liikutaan monipuolisesti sisällä 
ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista 
istumista. Lasten hyvinvointia ediste-
tään antamalla mahdollisuus päivän 
aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä 
tarjoamalla monipuolista, terveellistä 
ja riittävää ravintoa. Toimintakulttuurin 
kehittämisessä huomioidaan yhteisön 
mahdollisuus toimia kiireettömässä ja 
keskittymistä edistävässä ympäristössä. 
Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta jous-
tava päivän rakenne edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta 
koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä 
ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Lasta 
tulee suojata väkivallalta, kiusaamisel-
ta ja muulta häirinnältä87. Lapsella on 
oikeus saada lohdutusta sitä tarvites-
saan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita 
kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. 
Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puu-
tutaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja 
suunnitelmallisesti osana toimintakult-
tuurin kehittämistä. Olennaista kiusaa-
misen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten 
vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. 
Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten 
sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen 
harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. 
Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan 
ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. 
Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilan-
teista keskustellaan lasten huoltajien 
kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisu-
ja. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu 
myös tapaturmien suunnitelmallinen 
ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus 
sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen. 
Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja 
sitoutunutta turvallisuuden johtamista 
sekä turvallisuusasiat hallitsevaa henki-
löstöä.

87 Varhaiskasvatuslaki 10 §

Kaikessa toiminnassa huomioidaan eko-
logisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja 
taloudellisesti kestävän elämäntavan 
välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toi-
milla ilmennetään vastuullista suhtau-
tumista luontoon ja ympäristöön. Var-
haiskasvatuksessa edistetään välineiden 
ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, 
säästäväisyyttä, korjaamista ja uusio-
käyttöä.

Kiusaamisen ehkäiseminen ja  
vertaissuhteiden vahvistaminen
Hyväksyvä, jokaista arvostava ja kunnioitta-
va, sekä kaikkien osallisuuden varmistava 
toimintakulttuuri on pohja varhaiskasvatus-
yksikön kiusaamisen ehkäisemiselle. Kiu-
saamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäistään 
vaikuttamalla sekä henkilöstön omaan että 
lapsiryhmän toimintaan. Varhaiskasvatusyk-
sikön johtaja varmistaa, että kiusaamisesta 
ilmiönä puhutaan työyhteisössä. Se opitaan 
tunnistamaan asiaksi, johon vaikuttavat 
myös henkilöstön asenteet, suhtautumi-
nen kuhunkin lapseen, lapsiryhmään ja työ-
yhteisöön. Henkilöstö itse vaikuttaa ilmiön 
olemassaoloon.

Kiusaamista ennaltaehkäistään tietoisilla, 
pedagogisilla valinnoilla, joissa korostuvat 
koko toimintakulttuurin ja lasten mielen hy-
vinvoinnin kannalta merkitykselliset asiat: 
läsnä oleva henkilöstö, yhteisöllisyys, hyvä 
kaveruus, toisen auttaminen ja myötätunto. 

Kiusaamisen taustalla on usein halua tulla 
kuulluksi ja nähdyksi. Tämä pitäisi yrittää 

jotenkin huomioida kiusaamisen aloittamisen 
estämiseksi. Kaikilla lapsilla on oikeus turval-

liseen lapsuuteen ja kasvattajilla on oikeus 
turvalliseen työympäristöön.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely
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yhteiseen osaan, kiusaamisen ehkäisyn ja 
vertaissuhteiden vahvistamisen kohtaan. 
Ryhmävasuun tehdään myös ryhmäkohtai-
set kirjaukset, käytännön toiminta kiusaami-
sen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi 
sekä sen arviointi. Espoossa on toimiala-
tasoisesti käytössä Yhdessä vahvaksi yhtei-
söksi – Ei kiusaamiselle -suunnitelma. 

Kestävän elämäntavan polkua  
rakentamassa
Espoossa varhaiskasvatuksen päivittäises-
sä toiminnassa huomioidaan kaikki kestä-
vän kehityksen näkökulmat. Kulttuurisesti 
kestävää kehitystä edistetään arvostamal-
la kulttuurista moninaisuutta, lapsen omaa 
kulttuuriperintöä ja muita kulttuureita. Var-
haiskasvatuksessa tuetaan lasten kulttuuri- 
identiteetin muodostumista luomalla sosi-
aalisesti turvallisia oppimisympäristöjä ja 
edistämällä kulttuurien välistä vuorovaiku-
tusta sekä ymmärrystä. Näin tuetaan lapsen 
kehittymistä oman kulttuuripiirinsä ja suo-
malaisen yhteiskunnan jäseneksi. Sosiaa-
lisesti kestävää elämäntapaa vahvistetaan 
esimerkiksi opettamalla lapsille kaveritai-
toja ja yhteisöllisyyteen kasvamista. 

Ekologisesti kestävää elämäntapaa tuetaan 
esimerkiksi luontopedagogiikan avulla. Jo-
kaisen lapsen hyvän luontosuhteen muo-
dostumiseen kiinnitetään erityistä huomiota 
ja lapsia ohjataan tutkimaan ja suojelemaan 
luontoa. Taloudellisesti kestävän kehityksen 
näkökulmasta toiminnassa käytetään kier-
rätysmateriaaleja ja opetellaan yhdessä se-
kä kierrättämisen että lajittelemisen taitoja. 
Henkilöstö ohjaa lapsia arkipäivän konk-
reettisten esimerkkien avulla huomaamaan 
ja ymmärtämään, että pienillä päivittäisillä 
teoilla on merkitystä. Varhaiskasvatusyksi-
kön johtaja vastaa siitä, että taloudellinen 
kestävyys huomioidaan yksikön toiminnan 
organisoinnissa. Kestävän kehityksen kasva-
tuksen tavoitteena on kasvattaa luottamus-
ta tulevaisuuteen ja omiin vaikutusmah-
dollisuuksiin sekä ekologista ja sosiaalista 
hyvinvointia tavoittelevia kansalaisia. 

Henkilöstö auttaa lapsia sekä sanoittamaan 
tunteitaan ja ajatuksiaan että löytämään 
toimivia ratkaisumalleja ristiriitatilanteisiin. 
Lasten tulee voida kertoa kokemuksistaan ja 
heillä on oikeus tulla kuulluksi ja voida luot-
taa siihen, että henkilöstö kantaa vastuun 
myös vaikeissa tilanteissa. Lapsille opete-
taan, että kiusaaminen on väärin, mutta sen 
sijaan kiusaamisesta kertominen aikuiselle 
tai kiusatun puolustaminen on oikein ja roh-
keaa. Jos kiusaamista kuitenkin tapahtuu, 
henkilöstö puuttuu siihen ja kaikenlaiseen 
väkivaltaan ja häirintään välittömästi. Hen-
kilöstö varmistaa myös jokaisen lapsen nä-
kökulmasta kaveritaitojen harjoittelun, jota 
tehdään arjessa myönteisten keinojen kaut-
ta. Ryhmässä harjoitellaan tunne- ja kaveri-
taitoja sekä toisten huomioonottamista 
erilaisissa arjen tilanteissa monipuolisten 
työtapojen avulla. Varhaiskasvatuksessa 
keskitytään aina myönteisiin toimintatapoi-
hin niin lasten kuin aikuistenkin välisessä 
vuorovaikutuksessa. 

Kaikkia lapsia ohjataan lapsen iän ja kehi-
tyksen mukaisesti sekä oman että toisen 
kehon kunnioittamiseen. Kehosta puhutaan 
myönteiseen sävyyn ja lapsi oppii, että kaik-
ki kehon osat ovat yhtä arvokkaita ja että on 
tärkeää hoitaa ja arvostaa omaa kehoaan. 
Lasten kysymyksiin vastataan avoimesti 
lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Li-
säksi lasten kanssa keskustellaan hyvästä 
ja turvallisesta kosketuksesta. Lasta ope-
tetaan myös tarvittaessa puolustamaan 
itseään, jos jokin asia tuntuu ikävältä tai 
pelottavalta ja hakemaan tarvittaessa apua 
aikuiselta. Lapsille opetetaan kehotunne-
taitoja sekä turvataitoja, jotka auttavat las-
ta suojautumaan kiusaamiselta, häirinnältä 
ja väkivallalta. Apuna tässä työssä voidaan 
käyttää muun muassa Väestöliiton verkko-
sivuilta saatavaa aineistoa. 

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tehtävä-
nä on varmistaa, että jokaisella lapsella on 
mahdollisuus olla osa vertaisryhmää ja että 
kukaan ei jää yksin. Varhaiskasvatusyksi-
kössä tehdään suunnitelma lasten suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirin-
nältä (kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma). 
Suunnitelma kirjataan ryhmävasun yksikön 
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Kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sesti varhaiskasvatuksessa mietitään yh-
dessä lasten kanssa toiveiden kohtuulli-
suutta ja arvioidaan, kuinka paljon erilaisia 
tavaroita on riittävästi, tarvitaanko aina uu-
sia vai voiko vanhoja yhdessä kunnostaa. 
Lapsia ohjataan olemassa olevan arvosta-

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

miseen ja siitä huolen pitämiseen. Materi-
aalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus 
ja välineiden käytössä hyödynnetään yhteis-
käyttöä niin varhaiskasvatusyksikön sisällä 
kuin alueellisesti. Lapset osallistuvat han-
kintojen suunnitteluun ja heitä tuetaan te-
kemään valintoja kestävästä näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on 
varmistaa kehittävä, oppimista edistä-
vä, inklusiivinen, terveellinen ja turvalli-
nen sekä esteetön oppimisympäristö88. 
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, 
paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä 
ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehi-
tystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Op-
pimisympäristön käsite sisältää varhais-
kasvatuksessa muun muassa fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. 
Oppimisympäristöjä kehitetään siten, et-
tä varhaiskasvatukselle asetetut tavoit-
teet voidaan saavuttaa, ja että ne tukevat 
lasten terveen itsetunnon sekä sosiaa-
listen ja oppimisen taitojen kehittymis-
tä. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys 
ja esteettömyys sekä tilojen valaistus 
ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys 
otetaan huomioon oppimisympäristöjä 
rakennettaessa ja kehitettäessä.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja ra-
kennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden 
tulee tukea lasten luontaista uteliaisuut-
ta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, 
fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen se-
kä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. 
Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia 
maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko ke-
hollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat 
lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemi-
seen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen 
liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä 
rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten 
ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt nä-
kyvät oppimisympäristöissä.

88 Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti 2 kohta ja 
10 §

Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa 
monenlaista pedagogista toimintaa ja ne 
muuntuvat tarpeen mukaan. Henkilöstön 
tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuk-
sen kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet 
sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen 
periaatteet (luku 4). Varhaiskasvatuksen 
oppimisympäristöissä toimitaan jousta-
vasti erikokoisissa ryhmissä, joissa jokai-
sella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus 
osallistua toimintaan ja vuorovaikutuk-
seen. Toiminta pedagogisesti tarkoituk-
senmukaisissa ryhmissä edistää lasten 
ja henkilöstön keskittymistä sekä lapsi-
lähtöistä toimintaa.

Yhteisesti sovitut säännöt ja toiminta-
tavat auttavat luomaan ilmapiiriltään 
turvallisen, muita kunnioittavan ja yh-
teisvastuullisen oppimisympäristön. 
Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tun-
teiden näyttäminen on sallittua ja henki-
löstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa 
ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan ky-
symään, ja lasten kysymyksiin vastataan.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja 
kehitetään siten, että ne vahvistavat 
yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa- 
arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten 
sukupuolistereotypioiden rikkomisen. 
Oppimisympäristöissä edistetään lasten 
kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta 
sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista mo-
ninaisuutta.

Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut 
rakennetut ympäristöt ovat myös var-
haiskasvatuksen oppimisympäristöjä. 
Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja 
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ja monipuolisia mahdollisuuksia leik-
kiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään 
 liikunta- ja luontoelämysten ja oppimi-
sen paikkoina.

Lasten saatavilla ja käytössä tulee olla 
riittävästi monipuolisia, ikätasoisia, pe-
dagogisia ja turvallisia leikki- ja toiminta-
välineitä, ja niissä on huomioitava lasten 
yksilölliset tuen tarpeet ja mielenkiin-
nonkohteet. Teknologia on osa monipuo-
lista ja lasta osallistavaa oppimisympä-
ristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään 
digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ym-
päristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Lasten omia digitaalisia laitteita, leluja ja 
muita välineitä käytetään varhaiskasva-
tuksen järjestäjän määrittämällä taval-
la, ja niiden käytöstä sovitaan huoltajien 
kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
sekä fyysiset että virtuaaliset vierailut 
esimerkiksi kirjastoon, museoon, kult-
tuuriperintökohteisiin, konsertteihin, 
teatteriin ja huoltajien työpaikoille ri-
kastavat lasten oppimisympäristöjä. Op-
pimisympäristöjen suunnittelu tarjoaa 
myös luontevan yhteistyömahdollisuu-
den henkilöstön ja huoltajien välille.

Espoossa lasten oppimisympäristönä hyö-
dynnetään varhaiskasvatusyksikön ja sen 
lähiympäristön lisäksi koko pääkaupunki-
seutua retkikohteineen sekä kulttuuri- ja 
liikuntapalveluineen. Espoolle ominaista 
rikasta ja monipuolista luontoa käytetään 
oppimis- ja toimintaympäristönä mahdolli-
simman usein. Lapsille järjestetään päivit-
täin monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun 
ja ulkona oppimiseen. Varhaiskasvatusyksi-
kön lähiluonto on tärkeä osa oppimisympä-
ristöä. 

Varhaiskasvatusyksiköiden fyysisiä oppi-
misympäristöjä arvioidaan ja muokataan 
jatkuvasti osana pedagogista toimintaa si-
ten, että ne pysyvät dynaamisina ja houkut-
televina. Lasten mielikuvituksen rikastami-
seksi hankitaan ja kierrätetään laadukkaita, 
ei liian valmiita sisä- ja ulkoleikkivälineitä 

ja toiminnassa hyödynnetään luonnon-
materiaaleja. Liikunta- ja leikkivälineet sekä 
roolivaatteet ovat lasten saatavilla ja lapset 
osallistuvat niiden hankintaan mahdolli-
suuksien mukaan.

Tilojen käyttöä suunnitellaan ja oppimis-
ympäristöjä muokataan yhdessä lasten 
kanssa. Päivän kulkua tarkastellaan erilai-
sista näkökulmista niin, että pienissäkin ti-
loissa voidaan liikkua ja esimerkiksi rooli-
leikille on aikaa ja tilaa. Lasten kanssa 
suunnitellut ja sovitut oppimisympäristöön 
tai toimintakäytäntöihin liittyvät muutokset 
kirjataan ryhmävasuun. Muutosten toteutu-
mista seurataan ja arvioidaan.

Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympä-
ristöjä käytetään luontevana osana peda-
gogista toimintaa esimerkiksi luovan tuot-
tamisen, tutkimisen ja taltioimisen välineinä 
projekteissa. Käytössä huomioidaan lapsen 
lähikehityksen vyöhyke, yhdessä tekeminen 
ja lasten osallisuus. Digitaalisten välineiden 
avulla oppimisympäristöä laajennetaan sei-
nien ulkopuolelle esimerkiksi metsiin, eri 
maihin ja avaruuteen hyödyntäen kuvia sekä 
ääni- ja videomaisemia. 

Etäyhteyksillä voidaan tehdä vierailuja esi-
merkiksi kulttuuripalveluihin, muihin var-
haiskasvatusryhmiin, perheiden koteihin ja 
muihin maihin ystäväpäiväkoteihin. Digitaa-
listen laitteiden, sovellusten ja ympäristöjen 
valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
niiden elinkaareen, yhteensopivuuteen, pe-
dagogiseen soveltuvuuteen, monipuolisen 
hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja käyttö-
turvallisuuteen.

Mä ainakin toivoin et erkkeriin tulis poliisi-
asema ja se tuli.

– Lapsi, Vaikuta vasuun -kysely

40



Varhaiskasvatuksen henkilöstö vastaa sii-
tä, että lapsiryhmän fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista oppimisympäristöä sekä lasten 
hyvin vointia ja toimintaa oppimisympäris-
tössä seurataan päivittäin. Fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen oppimisympäristön tu-
lee mahdollistaa jokaisen lapsen osallisuus 
ja toimijuus. Sensitiivisen henkilöstön tuel-
la ja ohjauksella oppimisympäristö houkut-
telee lasta oppimaan ja auttaa häntä toi-
mimaan sopivan haasteellisten tehtävien 
parissa. Lapsi oppii parhaiten, kun hän voi 
harjoitella merkitykselliseksi kokemiaan 
asioita, joita hän on juuri oppimassa, mutta 
ei vielä kunnolla osaa. 

Henkilöstön tehtävä on varmistaa, että op-
pimisympäristössä on mahdollisuus ja tilaa 
rakentaa erilaisia leikkejä. Lasten käyttöön 
tarkoitetut välineet ja materiaalit valitaan 
kestävän kehityksen periaatteet huomioi-

den, ne ovat lasten saatavilla ja lapsia opas-
tetaan ja kannustetaan huolehtimaan niistä 
asianmukaisesti. Oppimisympäristön tulee 
innostaa lapsia ja antaa heille mahdolli-
suus sekä yhdessä koettuihin elämyksiin 
että ponnisteluun ja oppimisen iloon. Pys-
tyvyyden kokemukset lisäävät lapsen uskoa 
omaan itseensä ja vahvistavat hänen mie-
lensä hyvinvointia.

Espoossa oppimisympäristöjen toimivuut-
ta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti 
muun muassa tiimipalavereissa keskustel-
len. Keskusteluissa huomioidaan lasten ha-
vainnoinnista, pedagogisesta dokumentoin-
nista ja lasten vasuista nousevat tarpeet, 
lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. 
Oppimisympäristöjen arvioinnin apuvälinee-
nä voidaan ryhmävasun lisäksi käyttää myös 
muita yhdessä sovittuja työkaluja.

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa
Yhteistyöllä edistetään varhaiskasvatuk-
sen tavoitteita sekä varhaiskasvatuksen 
laadukasta pedagogista toimintaa. Vas-
tuu yhteistyön toteutumisesta ja suunni-
telmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 
järjestäjillä89.

Huoltajien kanssa tehtävä  
yhteistyö
Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä 
on tärkeä merkitys varhaiskasvatukses-
sa90. Yhteistyön tavoitteena on huolta-
jien ja henkilöstön yhteinen sitoutumi-
nen lasten terveen ja turvallisen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen edistämiseen. 
Luottamuksen rakentaminen sekä tasa- 
arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen 
kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.

Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, ta-
voitteista ja vastuista keskustellaan se-
kä henkilöstön kesken että huoltajien 

89 Varhaiskasvatuslaki 7 §
90 Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti 10 kohta

kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista 
ja edellyttää varhaiskasvatuksen henki-
löstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuut-
ta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden 
moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet 
sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen 
liittyvät kysymykset. Tarvittaessa kes-
kusteluissa käytetään tulkkia molem-
minpuolisen ymmärryksen varmistami-
seksi91.

Yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja 
muotoja lapsen varhaiskasvatuksen ai-
kana. Lasten päivittäiset tapahtumat ja 
kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. 
Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppi-
mista myönteisesti kuvaavat viestit ovat 
tärkeitä. Huoltajan ja henkilöstön ha-
vainnot ja keskustelut lapsen päivästä 
luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin turvaamiselle.

Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää 
siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloitta-

91 Kielilaki (423/2003) 18 § ja ulkomaalaislaki 
(301/2014) 203 §
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essa varhaiskasvatuksessa ja varhais-
kasvatuksen aikaisissa siirtymissä, lap-
sen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa 
esiopetuksen. Yhteisellä keskustelulla 
on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa (luku 1.3). 
Yhteistyön merkitys huoltajan kanssa 
korostuu lapsen tukea suunniteltaessa 
ja toteutettaessa (luku 5). Luottamuk-
sellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajan 
ja henkilöstön välisen yhteistyön myös 
haastavissa tilanteissa, esimerkiksi huo-
len herätessä lapsen hyvinvoinnista.

Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus 
osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan 
ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitte-
luun ja kehittämiseen yhdessä henkilös-
tön ja lasten kanssa. Huoltajien kanssa 
tehtävässä yhteistyössä hyödynnetään 
tieto- ja viestintäteknologiaa. Yhteistyö 
voi tukea myös huoltajien keskinäistä 
vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoitu-
minen ja yhteinen toiminta erilaisissa ti-
laisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
antaa tukea henkilöstön työlle.

Espoon varhaiskasvatuksessa luottamuksen 
rakentaminen nähdään tärkeänä kaikissa 
kohtaamisissa huoltajien kanssa. Henkilös-
tö kohtaa perheen myönteisesti, lämpimästi 
ja arvostavasti. Tasa-arvoinen vuorovaikutus 
syntyy arjen tilanteissa kuuntelun, dialogin 
ja rohkean mutta sensitiivisen kysymisen ja 
keskustelun kautta.

Henkilöstöllä on vuorovaikutus- ja viestintä-
vastuu yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän 
varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. 
Henkilöstö vastaa siitä, että huoltajat ovat 
tietoisia Espoon varhaiskasvatussuunnitel-
masta. Varhaiskasvatusyksikön johtajalla on 
vastuu koko varhaiskasvatusyksikköä kos-
kevien asioiden viestinnästä. Hänen johdol-
laan määritellään yksikön huoltajien kanssa 
viestimisen tavat. Viestinnän peruslähtö-
kohta on avoimuus. Henkilöstön tehtävänä 
on varmistaa, että viestintä tavoittaa kaikki 
perheet. Kunnallisissa varhaiskasvatusyksi-
köissä käytetään päivittäisten kohtaamisten 
ja vasu-keskustelujen lisäksi eVakaa ensi-

sijaisena viestintävälineenä sekä toiminta-
kalenteria, josta huoltajat voivat nähdä lap-
sensa ryhmän suunniteltua ja toteutunutta 
pedagogista toimintaa.

Osallisuuden kokeminen on yksilöllistä ja 
osallisuus voi todentua eri tavoin. Jokai-
sessa varhaiskasvatusyksikössä luodaan 
toimivat kohtaamisen rakenteet ja huolta-
jien osallisuutta edistävät toimintatavat yh-
teistyössä heidän kanssaan. Erityisesti tämä 
korostuu avoimen varhaiskasvatuksen pal-
veluissa. Varhaiskasvatushenkilöstön teh-
tävänä on varmistaa, että kaikilla perheillä 
on mahdollisuus osallistua haluamallaan 
ja heille mahdollisella tavalla varhaiskas-
vatusyksikön toimintaan. Huoltajille tarjo-
taan mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 
esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelma-
keskusteluissa ja erilaisissa yksikön tapah-
tumissa. Lisäksi voidaan hyödyntää digitaa-
lisia välineitä ja palautekanavia. 

Huoltajien osallistuminen keskusteluihin 
tai yksikön tapahtumiin voidaan tarvittaes-
sa mahdollistaa myös etäyhteyksien avulla. 
Yhteisen kielen puuttuessa voidaan käyt-
tää apuna tulkkia ja myös esimerkiksi non- 
verbaalia viestintää, kuvia ja digitaalisia vä-
lineitä. 

Kohtaamiset päiväkodin työntekijöiden  
kanssa vietäessä lasta ja hakiessa lasta ovat 

todella tärkeitä kohtaamisia vanhemman 
näkö kulmasta.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely
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vatuspalvelujen tuottajien sekä kuntien 
välinen yhteistyö ja sen kehittäminen on 
tärkeää. Varhaiskasvatuksen järjestäjät 
voivat kehittää toimintaansa yhteistyös-
sä korkeakoulujen, oppilaitosten, tutki-
muslaitosten ja viranomaisten kanssa.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteis-
työtä myös lastenneuvolan ammatti-
laisten, lastensuojelun sekä muiden 
terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
toimijoiden kanssa. Yhteistyön mer-
kitys korostuu, kun jollain näistä ta-
hoista herää huoli lapsen kehityksestä 
tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea 
suunnitellaan ja järjestetään. Laajaan 
terveystarkastukseen sisällytetään var-
haiskasvatuksen henkilöstön arvio al-
le kouluikäisen lapsen selviytymisestä 
ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa 
huoltajan kirjallisella suostumuksella. 
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan an-
tama arvio on tärkeä osa lapsen koko-
naisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hy-
vinvoinnin arviointia sekä tuen tarpeiden 
varhaista tunnistamista monialaisessa 
yhteistyössä94.

94 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten 
ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
(338/2011) 7, 9 ja 13 § sekä varhaiskasvatuslaki 7 § 

Yhteistyö eri tahojen kanssa
Yhteistyön tavoitteena on varmistaa laa-
dukkaan varhaiskasvatuksen toteuttami-
nen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuslain 
mukaan kunnan on varhaiskasvatusta 
järjestäessään toimittava monialaisessa 
yhteistyössä ja luotava tarvittavat yh-
teistyörakenteet92. Yksityisen palvelun-
tuottajan on tarpeen mukaan toimittava 
monialaisessa yhteistyössä93. 

Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla 
tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia ja 
paikallisia toimijoita, joiden kanssa var-
haiskasvatuksen on luontevaa tehdä yh-
teistyötä. Yhteistyö esimerkiksi muusta 
opetuksesta, liikunnasta, kirjastosta ja 
kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden 
lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää 
oppimisympäristöjen monipuolisuutta 
ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. 
Muita varhaiskasvatuksen yhteistyötaho-
ja ovat esimerkiksi järjestöt, katsomus-
yhteisöt kuten seurakunnat, poliisi sekä 
ravitsemus- ja siivouspalvelut. 

Kunnan varhaiskasvatuksen ja sen 
alueella toimivien yksityisten varhaiskas-

92 Varhaiskasvatuslaki 7 ja 22 §
93 Varhaiskasvatuslaki 7 §
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Espoon varhaiskasvatuksessa monialaisen 
yhteistyön tärkeimpinä tavoitteina ovat hy-
vinvoiva lapsi ja perheiden tarkoituksen-
mukaiset palvelut. Kasvun ja oppimisen 
toimialalla yhteistyötä tehdään sovituissa 
kokousrakenteissa ja esimerkiksi yhteis-
hankkeissa yhdessä suomenkielisen pe-
rusopetuksen, ruotsinkielisen opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden 
kanssa. Edellä mainittujen lisäksi yhteis-
työ kulttuurin ja liikunnan ja urheilun tu-
losyksiköiden, maahanmuuttajapalvelujen, 
oppilaitosten, tutkimuslaitosten, kestävän 
kehityksen toimijoiden, luontokoulujen, 
seurakuntien ja muiden katsomusyhtei-
söjen, järjestöjen ja lähialueen toimijoiden 
kanssa monipuolistaa varhaiskasvatuksen 
toimintaa ja lasten oppimisympäristöjä. 

Varhaiskasvatuksessa on kattavat yhteis-
työrakenteet perhekeskuksen toimijoiden 
ja erikoissairaanhoidon kanssa. Perhekes-
kuksen yhteistyötahoja varhaiskasvatuksen 
kanssa ovat esimerkiksi lasten kuntoutus-
palvelut, neuvola, perheneuvola ja lasten-
suojelu. Monialaista yhteistyötä kehitetään 
ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyökump-
paneiden kanssa. Kehitämme monialaista 
yhteistyötä jatkossa Länsi-Uudenmaan hy-
vinvointialueen kanssa.

Neuvolan kanssa yhteistyötä tehdään lap-
sen ikävuositarkastusten yhteydessä. Päivä-
kodeissa on käytössä yhteinen Hyve-malli. 
Hyve-mallin mukaisesti neuvolan nelivuo-
tistarkastuksessa hyödynnetään varhais-
kasvatuksessa huoltajien kanssa käytyä 
keskustelua ja keskusteluista saadut tiedot 
siirretään neuvolaan huoltajien luvalla. Li-
säksi käynnillä tarkastellaan lapsen kehi-
tystä laajemmin. Mikäli lapsen kehityksestä, 
kasvusta ja oppimisesta herää huolta, lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelmasta lähete-
tään sovitut osat huoltajien luvalla neuvo-
laan heti vasukeskustelun jälkeen.

Varhaiskasvatuksella on sovitut yhteiset 
toimintatavat siitä, miten perhe ohjataan 
perhe- ja sosiaalityön tai lastensuojelun 
palveluihin. Kun perheellä on kontakti las-
tensuojeluun, sovitaan perheen ja lasten-
suojelun työntekijöiden kanssa yhdessä 

lasten palavereihin osallistumisesta ja ta-
voista, joilla tietoa välitetään eri toimijoi-
den välillä. Lastensuojelun pyytäessä tietoa 
lapsen asioista, tulee varhaiskasvatuksen 
vastata pyyntöön. Lastensuojelun työnteki-
jä osallistuu lapsen varhaiskasvatussuunni-
telmakeskusteluun, jos varhaiskasvatus on 
lastensuojelun avohuollon tukitoimi. 

Varhaiskasvatuksella ja vammaispalvelulla 
on yhteisesti sovitut toimintatavat ja yhteis-
työkäytännöt. Vammaispalvelun työntekijä 
osallistuu lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
makeskusteluun, jos lapsella on asiakkuus 
vammaispalveluissa tai asiakkuutta valmis-
tellaan. Tarvittaessa vammaispalvelun työn-
tekijä osallistuu tutustumiskäynnille lapsen 
kotiin yhdessä koordinoivan varhaiskasva-
tuksen erityisopettajan kanssa. Varhaiskas-
vatussuunnitelmakeskustelussa arvioidaan, 
kuuluuko lapsi erityishuoltona järjestettä-
vään varhaiskasvatukseen. 

Monialaista yhteistyötä tehdään aina voi-
massa olevien salassapito- ja tiedonsiirto-
säädösten mukaisesti. Tiedonsiirtoon ja 
yhteistyöhön liittyvät lupa-asiat sovitaan 
huoltajien kanssa erikseen. Lapsiryhmän 
henkilöstö yhdessä varhaiskasvatuksen 
erityis opettajan kanssa ohjaa perheen tar-
vittaessa tarkoituksenmukaisten palvelujen 
piiriin. Myös avoimen varhaiskasvatuksen 
henkilöstö kuuntelee asiakkaiden palvelu-
tarpeita ja ohjaa heitä keskustellen sopivien 
palveluiden äärelle.
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4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen 
toiminnan suunnittelu ja 
toteuttaminen

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys
Varhaiskasvatuksen pedagogista toimin-
taa ja sen toteuttamista kuvaa kokonais-
valtaisuus. Tavoitteena on edistää lasten 
oppimista ja hyvinvointia sekä laaja- 
alaista osaamista (Kaavio 3). Pedagogia-
nen toiminta toteutuu lasten ja henki-
löstön välisessä vuorovaikutuksessa ja 

yhteisessä toiminnassa. Lasten omaeh-
toinen, henkilöstön ja lasten yhdessä 
ideoima sekä henkilöstön suunnittelema 
toiminta täydentävät toisiaan. Varhais-
kasvatuksen pedagoginen toiminta lä-
päisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
kokonaisuuden.

Kaavio 3.	 Varhaiskasvatuksen	pedagogisen	toiminnan	viitekehys

Varhaiskasvatuksen 
pedagoginen toiminta

Kasvatus, opetus ja hoito

Oppiva ja 
hyvinvoiva lapsi

Opettelen
Koen

Toimin
Osallistun

Leikin
Liikun
Tutkin

Ilmaisen

Kielten rikas maailma
Ilmaisun monet muodot

Minä ja meidän 
yhteisömme

Tutkin ja toimin 
ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

Oppimisen alueetLasten mielen-
kiinnon kohteet 

ja tarpeet
Lasten 

kasvuympäristöt

Oppimis-
ympäristöt

Toiminta-
kulttuuri

Pedagoginen 
dokumentointi

Arviointi ja 
kehittäminen

TukiTyötavat Yhteistyö

Arvoperusta Oppimiskäsitys

Laaja-alainen osaaminen
Ajattelu ja 
oppiminen

Kulttuurinen 
osaaminen, 

vuorovaikutus 
ja ilmaisu

Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot

Digitaalinen 
osaaminen

Osallistuminen 
ja vaikuttaminen

Monilukutaito
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Tavoitteellisen ja inklusiivisen toiminnan 
perustan luovat arvoperusta (luku 2.4), 
oppimiskäsitys (luku 2.5), niihin poh-
jautuva toimintakulttuuri (luku 3) sekä 
moni puoliset oppimisympäristöt (luku 
3.2), yhteistyö (luku 3.3), työtavat (luku 
4.3) ja lapsen tuki (luku 5). Lasten mie-
lenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän 
kasvuympäristöönsä liittyvät merkityk-
selliset asiat ovat toiminnan suunnit-
telun lähtökohtana. Lähtö kohtana ovat 
myös luvussa 4.5 kuvatut oppimisen 
alueet. Laadukkaan pedagogisen toimin-
nan edellytyksenä on suunnitelmallinen 
dokumentointi, arviointi ja kehittäminen 
(luvut 4.2 ja 7). Laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet ohjaavat osaltaan toiminnan 
suunnittelua (luku 2.7).

Pedagogisen toiminnan tavoitteita ja 
periaatteita tarkennetaan paikallisissa 
varhaiskasvatussuunnitelmissa. Tavoit-
teita tarkennettaessa otetaan huomioon 
varhaiskasvatuksen eri toimintamuo-
dot, niiden henkilöstörakenne ja muut 
ominaispiirteet. Paikallinen varhaiskas-
vatussuunnitelma sekä lasten varhais-
kasvatussuunnitelmat (luku 1.3) ovat 
lapsiryhmän toiminnan suunnittelun 
lähtökohtia. Toimintaa toteutetaan niin, 
että jokaisella lapsella on oikeus edetä 
oppimisessaan siten, että varhaiskasva-
tuksesta ja esiopetuksesta muodostuu 
lapselle mielekäs jatkumo.

Ryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelma
Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma on 
keskeisin pedagoginen työväline Espoon 
suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. 
Jokaisessa lapsiryhmässä laaditaan päi-
vittäistä kasvatus- ja opetustyötä ohjaava 
ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunni-
telma eli ryhmävasu. Ryhmävasun kautta 
suunnitellaan ja arvioidaan pedagogisen 
toiminnan kokonaisuutta. Ryhmävasu on 
prosessi, jossa huomioidaan varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden ja Espoon 

varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut toi-
minnalle asetetut tavoitteet. Suunnitelmaan 
tehdään viikoittain lisäyksiä ja tarkennuksia 
lasten tarpeiden, aloitteiden, mielenkiinnon 
kohteiden ja vahvuuksien perusteella. 

Ryhmävasutyöskentelyssä pedagoginen 
keskustelu on keskiössä sekä yksikkö- et-
tä tiimitasolla. Ryhmävasuprosessia johtaa 
varhaiskasvatusyksikön johtaja, jonka vas-
tuulla on huolehtia siitä, että yksikön yh-
teinen näkemys pedagogisesta toiminnasta 
huomioidaan ryhmien toiminnan suunnitte-
lussa ja siten myös jokaisen ryhmän var-
haiskasvatussuunnitelmassa. Ryhmävasun 
ensimmäisen osan avulla yksikön johta-
ja johtaa ja kehittää yksikön pedagogiik-
kaa henkilöstön kanssa yhdessä sovittuun 
suuntaan. Ryhmävasun toisessa osassa 
luodaan toimiva suunnittelun, arvioinnin ja 
pedagogisen dokumentoinnin kokonaisuus 
sekä arjen rakenteet ryhmän pedagogiselle 
toiminnalle. Kolmannessa osassa suunni-
tellaan pedagogista toimintaa, jossa yhdis-
tyvät lasten mielenkiinnon kohteet, tarpeet 
ja vahvuudet sekä oppimisen alueet laaja- 
alaisen osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja huolehtii 
ryhmävasuprosessin jatkuvuudesta yksi-
kön eri rakenteissa. Ryhmätasolla vastuu 
ryhmävasun laatimisesta on päiväkodeissa 
varhaiskasvatuksen opettajalla ja ryhmäper-
hepäiväkodissa lastenhoitajalla. Ryhmävasu 
on koko tiimin yhteinen työväline. Sen avul-
la varmistetaan tiimin sekä erityisopettajien 
ja kieli- ja kulttuuriopettajien yhteissuunnit-
telu ja toiminnan arviointi. Edellä mainitun 
lisäksi ryhmävasua käytetään varhaiskas-
vatuksen opettajien ja yksikköjohtajan yh-
teisen pedagogisen keskustelun välineenä 
varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi. 
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4.2 Pedagoginen dokumentointi
Pedagoginen dokumentointi on varhais
kasvatuksen suunnittelun, toteuttami-
sen, arvioimisen ja kehittämisen kes-
keinen työmenetelmä. Se on jatkuva 
prosessi, jossa havainnot, dokumentit 
ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta 
muodostavat ymmärrystä pedagogisesta 
toiminnasta. Pedagoginen dokumentoin-
ti mahdollistaa lasten ja huoltajien osal-
listumisen toiminnan arviointiin, suun-
nitteluun ja kehittämiseen.

Pedagoginen dokumentointi tuottaa tie-
toa lasten elämästä, kehityksestä, kiin-
nostuksen kohteista, ajattelusta, oppi-
misesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän 
toiminnasta konkreettisella ja monipuo-
lisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien, 
esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai 
henkilöstön havaintojen, avulla voidaan 
yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän 
kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo 
saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuk-
sen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi 
pedagogisen dokumentoinnin kautta ja 
ovat toiminnan suunnittelun perusta.

Suunnitelmallisen dokumentoinnin ta-
voitteena on, että henkilöstö oppii tun-
temaan yksittäistä lasta, ymmärtämään 
lasten välisiä suhteita sekä ryhmän 
henkilöstön ja lasten välisen vuorovai-
kutuksen luonnetta. Pedagogisen do-
kumentoinnin tarkoitus on toteuttaa 
varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Doku-
mentoinnin avulla saatuja tietoja ja ym-
märrystä hyödynnetään esimerkiksi työ-
tapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan 
tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen 
jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiin-
nostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma on osa pe-
dagogisen dokumentoinnin prosessia 
(luku 1.3). Suunnitelmallista pedagogista 
dokumentointia tarvitaan myös lapselle 
annettavan tuen tarpeiden arvioinnissa 
(luku 5).

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumen-
tit ovat tärkeä osa pedagogisen toimin-
nan arviointia, henkilöstön toiminnan 
itsearviointia (luku 7.1) sekä toimintakult-
tuurin kehittämistä.

Pedagoginen dokumentointi on työväline 
varhaiskasvatuksen henkilöstön oman työn 
kehittämiseen. Espoossa pedagogista doku-
mentointia hyödynnetään yksittäisen lapsen 
ja lapsiryhmän vahvuuksien, onnistumisten 
ja tuen tarpeiden näkyväksi tekemisessä se-
kä lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen suun-
nittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Pedagogisen dokumentoinnin lähtökohtana 
on yhteisen tarkastelun kohteen valitsemi-
nen. Tästä ilmiöstä, aiheesta tai tilanteesta 
kerätään ja tuotetaan erilaisia dokument-
teja, kuten lasten piirustuksia, ajatuksia, 
ideoita, valokuvia, videoita, satuja tai hen-
kilöstön kirjaamia havaintoja tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Dokumentteja tuottavat 
henkilöstö, lapset ja huoltajat suhteessa 
tarkasteltavaan ilmiöön/asiaan. Erityistä 
huomioita kiinnitetään siihen, että lapsil-
la on mahdollisuus dokumentoida itseään 
kiinnostavia näkökulmia, asioita ja arjen 
tapahtumia sekä suunnitelmallisesti että 
spontaanisti. Dokumentteja tarkastellaan 
yhdessä lapsen, lapsiryhmän, henkilöstön 
ja huoltajien kanssa keskustellen ja yhteistä 
ymmärrystä rakentaen. Lapsiryhmän yhtei-
sissä arjen kokoontumisissa keskustellaan 
menneestä ja tulevasta pedagogisesta toi-
minnasta dokumenttien avulla. Yhteises-
sä tuumailussa eli reflektoinnissa syntyviä 
näkökulmia, ajatuksia ja ideoita käytetään 
esimerkiksi yksittäisen lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelmaprosessissa, lapsiryhmän 
pedagogisen toiminnan, toistuvien arkiti-
lanteiden ja projektitoiminnan suunnittelus-
sa ja arvioinnissa ja lasten sekä huoltajien 
osallisuuden vahvistamisessa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
suunnitteluvaiheessa pohditaan yhdessä 
huoltajien kanssa, kuinka pedagogista do-
kumentointia hyödynnetään lapsen vasun 
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4.3 Monipuoliset työtavat
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskas-
vatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet 
sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja 
kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset 
sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät 
työtavat ovat lapsille luontevia oppi-
misen tapoja. Tällaisia ovat esimerkik-
si lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, 
tutkiminen, liikkuminen sekä taiteelli-
nen kokeminen ja ilmaisu. Digitaalisia 
välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyö-
dynnetään toiminnassa. Monipuoliset 
työtavat ovat sekä oppimisen väline että 
opettelun kohde. Tämän vuoksi on tär-
keää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokei-
lemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja 
erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. 
Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan ky-
selemään ja ihmettelemään sekä päät-
telemään ja ratkaisemaan ongelmia yh-
dessä.

Henkilöstöltä edellytetään ammattitai-
toa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilantei-
den pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä 

toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa. 
Pedagogisen dokumentoinnin hyödyntä-
mistä ryhmätasolla suunnitellaan ryhmän 
varhaiskasvatussuunnitelmassa. Suunnitel-
mallisuudessa kiinnitetään huomiota eri-
tyisesti lasten aktiiviseen rooliin dokumen-
toijina ja dokumenttien yhteisen käsittelyn 
käytäntöihin viikko-, kuukausi- ja vuosita-
solla. Pedagogista dokumentointia hyödyn-
netään myös ryhmävasun toteutumisen 
seurannassa ja arvioinnissa. Edellisten li-
säksi pedagoginen dokumentointi on tärkeä 
lasten leikkiä tukeva ja rikastava käytäntö. 
Pedagogisen dokumentoinnin avulla voidaan 
ymmärtää oppimisen alueiden yhdistelevän 
ja soveltavan pedagogisen toiminnan kyt-
keytyminen lasten laaja-alaisen osaamisen 
kehittymiseen. Tarkastelun apuna voidaan 
hyödyntää esimerkiksi projektiseinää. 

Ryhmän henkilöstön tehtävänä on doku-
mentointiprosessin yhteydessä hyödyntää 
syntynyttä dokumentaatiota ja ymmärrys-
tä oppimisympäristön ja lasten tarkoituk-
senmukaisten toimintamahdollisuuksien 
kehittämisessä. Henkilöstö voi käyttää do-
kumentointia myös oman pedagogisen toi-
mintansa arviointiin ja koko yksikön toimin-
takulttuurin kehittämiseen.

Kaavio 4.	 Pedagogisen	dokumentoinnin	prosessi

Kysy Kerää

ReflektoiKehitä

Lapsiryhmä

Henkilöstö

Lapsi
Huoltajat
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näkyy muun muassa taitona havaita las-
ten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa 
ja suunnata omaa toimintaansa niiden 
mukaisesti. Lasten aloitteet voivat olla 
kehollisia ja sanattomia, joten niiden ym-
märtäminen ja niihin vastaaminen edel-
lyttävät henkilöstöltä sensitiivistä läsnä-
oloa ja lapsen hyvää tuntemista.

Lapset ottavat osaa työtapojen suunnit-
teluun ja valintaan omien edellytystensä 
mukaisesti. Lapsilla tulee olla mahdolli-
suus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan 
ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia 
työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö 
tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville 
lapsille onnistumisen kokemuksia. Mo-
nipuoliset työtavat edellyttävät moni-
puolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen 
käytössä hyödynnetään henkilöstön ja 
lasten osaamista sekä kokeillaan ja ke-
hitetään uusia työtapoja.

Espoossa keskeisiä pedagogisia periaatteita 
ovat toiminnan eheys ja kokonaisvaltaisuus 
sekä se, että asioita ja ilmiöitä tarkastellaan 
monin eri tavoin. Siksi Espoossa suositaan 
projektityyppistä, pitkäkestoista toimintata-
paa ja pedagogisia ratkaisuja, jotka yhdistä-

vät luontevasti leikkiä, liikkumista, taiteel-
lista ilmaisua sekä digitaalisia elementtejä. 
Arjessa mahdollistetaan myös toimiminen 
erikokoisissa, tarkoituksenmukaisesti vaih-
tuvissa tai välillä myös pysyvämmissä ryh-
missä. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä 
tuetaan lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja 
henkilöstön valitseman menetelmän avulla.

Espoossa osaamista ja sen jakamista ar-
vostetaan. Varhaiskasvatusyksiköissä kes-
kustellaan säännöllisesti monipuolisten 
työtapojen valinnasta esimerkiksi varhais-
kasvatuksen opettajien pedagogisissa ko-
kouksissa. 

Kannustetaan kokeilemaan asioita itse ja 
 opettelemaan uusia asioita. Annetaan lupa 
tehdä virheitä. Kannustetaan tutustumaan 

kaikkiin muihin ryhmän lapsiin ja leikkimään 
heidän kanssaan itselle ehkä uusia/vieraita 

leikkejä.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä
Leikki on keskeinen toimintatapa var-
haiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen 
tehtävä on tarjota kaikille lapsille mah-
dollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki 
edistää lapsen kehitystä, oppimista ja 
hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii, mutta 
lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti 
oppimisen väline vaan tapa olla ja elää 
sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, 
jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliai-
suutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin.

Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä 
itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja 
mielihyvää. Leikkiessään lapset ovat ak-
tiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat 
ympäröivää maailmaa, luovat sosiaa lisia 

suhteita sekä muodostavat merkityksiä 
kokemuksistaan. Leikissä lapset raken-
tavat käsitystä itsestään ja muista ih-
misistä. Leikkiessään lapset sekä jäljit-
televät että luovat uutta ja muuntavat 
näkemäänsä. Samalla he mallintavat ja 
testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mie-
likuvitus mahdollistaa sen, että lapset 
voivat kokeilla erilaisia rooleja ja ideoi-
ta, joita he muuten eivät voisi toteuttaa. 
Leikkiessään lapset voivat käsitellä it-
selleen vaikeita kokemuksia. Leikissä on 
turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä.

Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista 
edistävät elementit: innostus, yhdessä 
tekeminen ja omien taitojen haastami-
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sa. Henkilöstöltä edellytetään herkkyyttä 
ja ammattitaitoa sekä sukupuolisensitii-
visyyttä havaita lasten leikkialoitteita ja 
vastata niihin sopivalla tavalla.

Pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan aikaa, 
rauhaa ja tilaa sekä sopivia ja lasten saa-
tavilla olevia leikkivälineitä ja materiaa-
leja. Oppimisympäristöjen tulee joustaa 
leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttä-
mättä pysy paikallaan niille nimetyissä 
tiloissa.

Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun 
median tunteminen auttaa henkilöstöä 
ymmärtämään lasten leikkejä. Myös eri-
laiset pelit sekä digitaaliset välineet ja 
sovellukset tarjoavat niihin monenlaisia 
mahdollisuuksia. Leikkiin kannustavassa 
oppimisympäristössä myös aikuinen on 
oppija. Henkilöstö keskustelee leikin 
merkityksestä ja lasten leikkeihin liitty-
vistä havainnoista huoltajien kanssa. Täl-
lä tavoin voidaan edistää leikkien jatku-
mista kotona tai varhaiskasvatuksessa.

Tärkeää olisi, että lasta autetaan kaverin  
kanssa leikkiessä että tulee kiva leikki ja 

kaveri kokemus.

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

nen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja 
kokemusten karttuessa. Henkilöstön ja 
lasten sekä lasten keskinäinen vuoro-
vaikutus luovat perustan ajattelun ja 
kielen kehitykselle sekä kehittyville leik-
kitaidoille. Lapset havainnoivat, kokeile-
vat ja oppivat yhteisön sääntöjä leikissä. 
Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat 
säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan 
sekä huomioimaan toisten ihmisten nä-
kökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin 
kautta ja vahvistaa myönteistä tunneil-
mastoa.

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen 
työtapa. Pedagogisessa toiminnassa voi-
daan leikin juonen kehittelyssä ja leikki-
maailmojen rakentamisessa yhdistää 
esimerkiksi draamaa, improvisaatiota tai 
satuja. Henkilöstön tulee tiedostaa kes-
kittyneen tutkimisen, spontaanin luovan 
ilmaisun sekä vauhdikkaiden liikunta- ja 
peuhausleikkien merkitys lasten hyvin-
voinnille ja oppimiselle. Eri tilanteita voi 
rikastaa leikinomaisuudella. Lorut, sana-
leikit, laulut ja yhteinen hassuttelu vah-
vistavat myönteistä ilmapiiriä, mikä tu-
kee oppimista ja hyvinvointia.

Henkilöstön tehtävä on turvata leikin 
edellytykset inklusiivisten periaattei-
den mukaisesti, ohjata leikkiä sopivalla 
tavalla ja huolehtia siitä, että jokaisella 
lapsella on mahdollisuus olla osallisena 
yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja 
valmiuksiensa mukaisesti. Henkilöstön 
tulee suunnitelmallisesti ja tavoitteel-
lisesti tukea lasten leikin kehittymistä 
sekä ohjata sitä joko leikin ulkopuolelta 
tai olemalla itse mukana leikissä. Hen-
kilöstön fyysinen ja psyykkinen läsnäolo 
tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja 
ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä.

Henkilöstön tulee havainnoida ja doku-
mentoida lasten leikkiä. Leikin havain-
nointi lisää henkilöstön ymmärrystä las-
ten ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista 
sekä heidän tunteistaan ja kokemuksis-
taan. Havaintoja käytetään leikin ja muun 
toiminnan suunnittelussa ja ohjaamises-

Espoon varhaiskasvatuksessa korostetaan 
monipuolista leikkiä, joka vahvistaa yhtei-
söllisyyttä ja lasten osallisuuden kokemusta 
ryhmässä. Lapsiryhmien päivän rakenne 
suunnitellaan niin, että leikille on tilaa, ai-
kaa ja mahdollisuuksia. Leikillisiä menetel-
miä käytetään työtapoina ja oppimistilan-
teissa hyödynnetään esimerkiksi juonellista 
ja tarinallista leikkiä. Henkilöstön tehtävänä 
on varmistaa, että kaikki lapset pääsevät 
osallistumaan leikkiin joka päivä. Lasten yk-
silöllisiä tarpeita leikkiin osallistumisessa 
tuetaan monipuolisin keinoin. Aikuisen roo-
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li leikissä vaihtelee leikkitilanteen ja tavoit-
teiden mukaisesti. Aikuinen voi olla leikkiin 
heittäytyjä, aktiivinen osallistuja, leikin ha-
vainnoija, leikkirauhan, -paikan ja -ajan tur-
vaaja tai leikkiryhmien muodostaja. Henki-
löstön tehtävänä on myös mahdollistaa 
lasten leikki erikokoisissa ja erilaisissa, tar-
koituksenmukaisesti vaihtuvissa ryhmissä. 
Lisäksi lasten leikkiä tuetaan mielikuvitusta 
rikastavien oppimisympäristöjen, monipuo-
listen työtapojen ja projektityöskentelyn 
avulla. 

Isoin toiveeni päiväkodille on että saisi leikkiä 
enemmän kavereiden kanssa.

– Lapsi, Vaikuta vasuun -kysely

varhaiskasvatuspäivän rakennetta tarkas-
tellaan ryhmävasun avulla ja varmistetaan, 
että leikki on mukana lapsen koko päiväs-
sä. Lapset osallistuvat säännöllisesti leik-
kien ja leikkiympäristöjen suunnitteluun, 
toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen 
omien edellytystensä mukaisesti. Suunni-
telmalliset leikkiympäristöt laajenevat ryh-
män omista tiloista päiväkodin yhteisiin ti-
loihin sekä ulkotiloihin. Varhaiskasvatuksen 
henkilöstön säännöllisten keskustelujen 
avulla varmistetaan, että tiloja ja välineitä 
käytetään varhaiskasvatusyksiköissä mo-
nipuolisesti. Tarkoituksenmukaiset sisä- ja 
ulkoleikkivälineet on valittu kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti ja ne ovat 
lasten saatavilla lasten mielenkiinnon koh-
teet huomioiden. Lelujen ja välineiden valin-
nassa kiinnitetään erityisesti huomiota sii-
hen, että ympäristö on leikkiin houkutteleva 
ja kaikilla lapsilla kieli-, kulttuuri- ja katso-
mustaustasta riippumatta on mahdollisuus 
löytää leikkiympäristöstään samaistumisen 
kohteita ja tuttuutta, mutta myös mielikuvi-
tusta rikastuttavia asioita. Digitaalisia väli-
neitä ja sovelluksia hyödynnetään leikkiym-
päristön laajentamisessa.

Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman avul-
la monipuolinen leikki, leikillisyys, leikin 
merkitys ja sen kehittäminen tehdään nä-
kyväksi osaksi pedagogista toimintaa. Myös 
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Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskas-
vatuksen pedagogisen toiminnan kes-
keisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat 
henkilöstöä monipuolisen ja pedagogisen 
toiminnan suunnittelussa ja toteuttami-
sessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla 
on oikeus saada monipuolisia kokemuk-
sia oppimisen eri alueista. Oppimisen 
alueet eivät ole erikseen toteutettavia, 
toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan 
niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovel-
letaan lasten mielenkiinnon kohteiden 
ja osaamisen mukaisesti. Oppimisen 
alueet on ryhmitelty esiopetussuunni-
telman perusteiden95 mukaisesti viideksi 
kokonai suudeksi:

• Kielten rikas maailma

• Ilmaisun monet muodot

• Minä ja meidän yhteisömme

• Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Kasvan, liikun ja kehityn.

Oppimisen alueita yhdistelevä ja sovel-
tava pedagoginen toiminta mahdollistaa 
asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tar-
kastelun ja tutkimisen. Lasten mielen-
kiinnon kohteet ja kysymykset ovat toi-
minnan keskeinen lähtökohta. Aihepiirit 
voivat nousta esimerkiksi leikeistä, sa-
duista, retkistä tai spontaaneista vuoro-
vaikutustilanteista lasten ja henkilöstön 
kesken tai lasten keskinäisessä vuoro-
vaikutuksessa. Tapa, jolla oppimisen 
alueiden tavoitteita käsitellään, vaihte-
lee valittujen aihepiirien, tilanteiden ja 
lasten oppimisen mukaan. Henkilöstön 
tehtävänä on varmistaa, että pedagogi-
nen toiminta edistää eri-ikäisten lasten 
kehitystä ja oppimista.

95 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014

4.5 Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa 
lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien 
sekä kielellisten identiteettien kehitty-
mistä. Varhaiskasvatuksessa vahviste-
taan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta 
kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen 
kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen 
monilukutaidon kehittymiseen (luku 2.7). 
Lisäksi se on yhteydessä muun muassa 
lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuo-
rovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen 
osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot 
avaavat lapsille uusia vaikuttamisen kei-
noja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja 
aktiiviseen toimijuuteen.

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde 
että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun 
erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, il-
maisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten 
kielellistä kehitystä tukee monipuolinen 
varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä 
yhteistyö huoltajien kanssa. Varhais-
kasvatuksessa lapsille annetaan kan-
nustavaa ja johdonmukaista palautetta 
heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutus-
taidoistaan.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan jokaisen 
lapsen opetuskielen taitojen kehitty-
mistä. Kasvatuksessa ja opetuksessa 
otetaan huomioon, että lapset kasvavat 
erilaisissa kielellisissä ympäristöissä, ja 
että he voivat samaan aikaan omaksua 
useita eri kieliä. Kotien tavat käyttää kiel-
tä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, 
ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. 
Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta 
tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväk-
si yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä 
osaltaan tukee lasten kielellisten iden-
titeettien kehittymistä. Kieleen ja kult-
tuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 
varhaiskasvatuksessa käsitellään luvus-
sa 4.6.
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Kielen oppimisen kannalta on tärkeää 
tiedostaa, että saman ikäiset lapset voi-
vat olla eri vaiheissa kielen kehityksen 
eri osa-alueilla. Kielelliset identiteetit 
kehittyvät, kun lapsia ohjataan ja tuetaan 
kielellisten taitojen ja valmiuksien kes-
keisillä osa-alueilla.

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen 
kannalta lasten kokemukset kuulluksi 
tulemisesta ja siitä, että heidän aloit-
teisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Hen-
kilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös 
lasten non-verbaaleihin viesteihin on 
keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehit-
tymistä tuetaan kannustamalla lapsia 
kommunikoimaan toisten lasten ja hen-
kilöstön kanssa.

Lasten kielen ymmärtämisen taitoja 
tuetaan runsaan kielellisen mallintami-
sen avulla. Johdonmukainen toiminnan 
sanallistaminen ja keskusteleminen tu-
kevat lasten sanavarannon kehittymistä. 
Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteis-
sa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. 
Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä ja 
tukiviittomia.

Lasten puheen tuottamisen taitojen ke-
hittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia 
rohkaistaan puhumaan eri tilanteissa 
sekä aikuisten että toisten lasten kans-
sa. Tämä auttaa lapsia käyttämään ja 
ymmärtämään puhuttua kieltä. Lasten 
kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota 
myös äänensävyihin ja äänenpainoihin.

Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja 
kielen käyttöä pohditaan yhdessä las-

Kaavio 5.	 Lasten	kielen	kehityksen	keskeiset	osa-alueet	varhaiskasvatuksessa

Kehittyvät kielelliset identiteetit

Vuorovaikutus-
taidot

Kielen 
ymmärtämisen 

taidot

Puheen 
tuottamisen 

taidot

Kielellinen 
muisti ja 

sanavaranto
KielitietoisuusKielen 

käyttötaidot

ten kanssa eri tilanteissa. Tavoitteena 
on tilannetietoisen kielen käytön vah-
vistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan 
kertomista, selittämistä ja puheen vuo-
rottelua. Lisäksi eläytyminen, huumo-
rin käyttö sekä hyvien tapojen opettelu 
vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. 
Tutustuminen erilaisiin teksteihin tukee 
kielen käyttötaitojen kehittymistä ja aut-
taa lapsia havaitsemaan puhutun ja kir-
joitetun kielen eroja.

Lasten kielellinen ilmaisu monipuolis-
tuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja 
sana varantonsa laajenee. Henkilöstön 
tehtävä on tukea tietoisesti tätä kehi-
tystä. Kielellisen muistin kehittymistä 
tukevat esimerkiksi lorujen ja laululeik-
kien käyttö. Kielellä leikittely, nimeämi-
nen sekä kuvaavien sanojen käyttämi-
nen edistävät lasten kielellisen muistin 
ja sanavarannon kehittymistä. Kiireetön 
keskustelu ja lukeminen sekä tarinoi-
den kerronta tarjoavat mahdollisuuksia 
pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja 
opetella uusia käsitteitä asiayhteyksissä.

Lähiympäristön eri kielten havainnointi 
tukee lasten kielitietoisuuden kehitty-
mistä. Henkilöstön tehtävänä on herät-
tää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista 
ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös 
lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kie-
len havainnoinnin ja tutkimisen avulla 
suunnataan lasten huomiota sanojen 
merkityksistä kielen muotoihin ja raken-
teisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja ään-
teisiin. Lapsia rohkaistaan kirjoittamaan 
ja lukemaan leikillisesti.
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Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkai-
ta ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa 
tutustutaan monipuolisesti lastenkirjal-
lisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja 
heitä kannustetaan itse keksimään niitä. 
Lasten kertomuksia, loruja ja sanallisia 
viestejä dokumentoidaan. Monilukutai-
toa tukevassa varhaiskasvatuksessa pu-
heen rinnalla käytetään muun muassa 
visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia 
viestejä sekä tekstejä.

Espoon varhaiskasvatuksessa kiinnitetään 
huomiota kielitietoisen oppimisympäristön 
luomiseen ja sallivan vuorovaikutuskulttuu-
rin rakentamiseen lasten kielellisten taito-
jen kehittymisen mahdollistamiseksi. Toi-
minnan ja oppimisympäristön tarjoamien 
virikkeiden kautta varmistetaan, että lap-
sella on varhaiskasvatuksessa mahdollisuus 
oppia suomen kieltä sekä käyttää muita 
osaamiaan kieliä. Lasten kanssa keskustel-
laan paljon ja lasten puheen tuottamiselle 
annetaan aikaa sekä mahdollisuuksia. Lap-
sia rohkaistaan käyttämään kieltä esimer-
kiksi dialogisen lukemisen keinoin. Ajatuk-
sella valitut satu-, tarina- ja lorukirjat ovat 
päivittäisessä käytössä ja lasten saatavilla 
kaikissa lapsiryhmissä. Kirjallisuutta luetaan 
lapsille ääneen tai kuunnellaan yhdessä joka 
päivä, ja lapsia autetaan keskittymään myös 
pidempien tarinoiden kuuntelemiseen. Hen-
kilöstö hyödyntää työssään Espoon kirjas-
topalveluita monipuolisesti ja kirjoja laina-
taan yhdessä lasten kanssa. Myös perheitä 
rohkaistaan kirjaston käyttöön.

Ilmaisun monet muodot
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ta-
voitteellisesti tukea lasten musiikillisen, 
kuvallisen, käsityöllisen, sanallisen ja 
kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä 
tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja 
kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on 
luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja 
ilmaisun eri muotojen luova yhdistele-
minen. Taiteellinen kokeminen ja ilmai-
seminen edistävät lasten oppimisedel-

lytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä 
minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja 
jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun 
ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset 
tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä 
erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemal-
la. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on 
keskeistä myös lapsen eettisen ajatte-
lun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, 
taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tu-
tustuminen vahvistaa lasten osaamista 
myös monilukutaidon sekä osallistumi-
sen ja vaikuttamisen osa-alueilla.

Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identi-
teettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille 
tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja ko-
kea monipuolisesti taidetta ja muuta 
kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liitty-
vät kokemukset vahvistavat lasten kykyä 
omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. 
Samalla lapset oppivat ymmärtämään 
taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä 
ja arvoa.

Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille 
keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa 
heitä puhuttelevalla ja innostavalla ta-
valla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia 
motivoivia keinoja havaintojen, tuntei-
den ja luovan ajattelun näkyväksi teke-
miseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustu-
taan moniaistisesti, erilaisia työtapoja, 
oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön 
kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimis-
ympäristöjen esteettisyys, innostavuus, 
saatavilla olevat monipuoliset välineet 
ja materiaalit sekä riittävä ohjaus ovat 
merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutus-
tuttaessa.

Taidekasvatus sisältää sekä spontaania 
että ennalta suunniteltua toimintaa. Il-
maisun ja oppimisen prosesseissa ko-
rostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri 
vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumen-
tointi. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmai-
sua tuetaan ja lasten yhteisille luoville 
prosesseille annetaan riittävästi aikaa ja 
tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyö-
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kumppaneiden erityisosaamisen hyö-
dyntäminen rikastuttaa taidekasvatusta.

Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmai-
sun tavoitteena on tuottaa lapsille musii-
killisia kokemuksia sekä vahvistaa lasten 
kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lap-
sia ohjataan elämykselliseen kuuntele-
miseen ja ääniympäristön havainnointiin. 
Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia 
sekä äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja 
voimaa kehittyvät leikinomaisen musii-
killisen toiminnan kautta. Heidän kans-
saan lauletaan, loruillaan, kokeillaan eri-
laisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja 
liikutaan musiikin mukaan. Lapset saa-
vat kokemuksia perussykkeestä, sana-
rytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia 
rohkaistaan käyttämään mielikuvitus-
taan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä 
ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen, 
kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lap-
set saavat myös kokemuksia musiikin 
tekemisestä yhdessä sekä pienimuotois-
ten musiikkiesitysten harjoitteluproses-
seista ja esiintymistilanteiden tuomasta 
onnistumisen ilosta.

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on ke-
hittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, 
muuhun visuaaliseen kulttuuriin ja kult-
tuuriperintöön. Lapsilla on mahdolli-
suus nauttia kuvien tekemisestä sekä 
saada esteettisiä elämyksiä ja kokemuk-
sia taiteen äärellä. Lapset harjoittavat 
kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan 
ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvail-
maisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja 
kehitetään moniaistisesti sekä yhteyksiä 
muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. 
Lapset kokeilevat erilaisia kuvan teke-
misen tapoja, välineitä ja materiaaleja 
esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, 
rakentamalla ja mediaesityksiä tekemäl-
lä. Lasten kanssa havainnoidaan hei-
dän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, 
media sisältöjä, esineitä sekä rakennetun 
ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia 
ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan aja-
tuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia 
tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota 

esimerkiksi väreihin, muotoihin, materi-
aaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja ku-
vien herättämiin tunteisiin.

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmarat-
kaisua, hienomotorisia taitoja, rakentei-
den, materiaalien ja tekniikoiden tun-
temusta sekä muotoilua harjoitellaan 
lapsille soveltuvien käsityön teknisen 
työn ja tekstiilityön työtapojen avulla. 
Näitä työtapoja voivat olla esimerkiksi 
muovailu, leikkaaminen, naulaaminen, 
sahaaminen ja ompelu. Käsityöllisen 
ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille 
kokeilun, tutkimisen, yhteisöllisen te-
kemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa 
sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma 
luovuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille 
tarjotaan mahdollisuuksia itse kokeilla, 
tutkia ja yhdistellä erilaisia materiaaleja 
sekä opetella työskentelyssä tarvittavia 
käsityön tekniikoita. Lapset saavat ideoi-
da ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esinei-
tä. Lasten kanssa voidaan tarkastella ja 
hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä 
että paikallisia käsityöperinteitä.

Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja kehol-
liseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, 
tanssin ja leikin keinoin. Tavoitteena on, 
että harjoitukset ja leikit tarjoavat lap-
sille mahdollisuuden monipuoliseen 
kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, 
ilmaisuun ja viestintään. Lasten mieliku-
vituksesta nousevia tai heidän kokemiaan 
ja havaitsemiaan asioita työstetään yh-
dessä. Lapset saavat kokemuksia sekä 
spontaanista ilmaisusta että yhteisesti 
suunnitellusta, toteutetusta ja arvioi-
dusta luovasta prosessista. Toiminnassa 
hyödynnetään monipuolisesti esimerkik-
si lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teat-
terin eri muotoja, tanssia ja sirkusta.

Espoossa taidekasvatuksen tavoitteena on, 
että kaikki päiväkodeissa ja perhepäivähoi-
dossa olevat lapset tutustuvat kulttuurin 
tarjontaan ja saavat sekä iälleen että ke-
hitykselleen sopivia, monipuolisia taide- ja 
kulttuurikokemuksia. Jokaisen lapsen tu-
lee saada varhaiskasvatusaikana mahdolli-
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suuksia löytää mielen hyvinvointia edistä-
viä ja itseä kiinnostavia taiteen ja ilmaisun 
muotoja. Espoon suomenkielisessä varhais-
kasvatuksessa hyödynnetään kattavasti lä-
hiympäristön ja koko pääkaupunkiseudun 
tarjoamia mahdollisuuksia taiteen tekemi-
seen ja kokemiseen lasten mielenkiinnon 
kohteet huomioiden. Taide- ja kulttuuriko-
kemusten pariin päästään myös digitaali-
suutta ja etäyhteyksiä hyödyntäen. Ilmaisu 
eri muodoissaan on osa päivittäistä peda-
gogista toimintaa jokaisessa lapsiryhmässä 
varhaiskasvatusmuodosta riippumatta.

Taidekasvatuksen toteutuksessa hyödynne-
tään sekä lasten että kasvattajien erilaisia 
vahvuuksia. Juhlia ja tapahtumia järjestet-
täessä huomioidaan eri taide- ja kulttuuri-
muodot sekä lasten kulttuuritaustojen rooli 
yhdessä toimimisen rikastuttajana. Tapah-
tumat voivat olla esittäviä tai yhteistoimin-
nallisia hetkiä lasten, huoltajien ja henki-
löstön kanssa. Lapset osallistuvat juhlien 
ja tapahtumien suunnitteluun omaa ikä- ja 
kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Vähin-
tään yhden toimintavuoden juhlista tulee 
päiväkodeissa sisältää osioita, joissa lapset 
ovat esittävässä roolissa. Esityksiä ja lasten 
taidetuotoksia voidaan välittää huoltajille 
myös digitaalisina tallenteina.

Taidekasvatusta järjestetään kunnalli-
sessa varhaiskasvatuksessa myös yhteis-
työssä Espoon kulttuurin tulosyksikön 
kanssa Kulttuurikurkkauksen muodossa. 
Varhaiskasvatus yksiköissä toteutettavien 
työpajojen, taideprojektien, konserttien ja 
esitysten avulla lapset tutustuvat erilaisiin 
kulttuuritoimijoihin ja saavat eri taiteenla-
jeista monipuolisia kokemuksia. Kulttuu-
rikurkkaus -toimintamallin avulla lisätään 
vuorovaikutusta eri kulttuurit oimijoiden 
sekä varhaiskasvatushenkilöstön välillä. 
Yhteis työllä lisätään molemminpuolista 
osaamista.

Taidekasvatusta voidaan toteuttaa päivä-
kodeissa myös yhteistyönä taiteen perus-
opetuksen kanssa. Taiteen perusopetusta 
antavat oppilaitokset tekevät yhteistyötä 
varhaiskasvatuksen kanssa lautakunnan hy-
väksymien periaatteiden mukaisesti. Taiteen 

perusopetus vahvistaa varhaiskasvatusyksi-
kön taidekasvatusta. 

Minä ja meidän yhteisömme
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloit-
taessaan varhaiskasvatuksen kodin ulko-
puolella. Kodin perinteiden, toiminta-
mallien, arvojen ja katsomusten lisäksi 
lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja aja-
tella ja toimia. Varhaiskasvatuksen teh-
tävä on kehittää lasten valmiuksia ym-
märtää lähiyhteisön monimuotoisuutta 
ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää 
lähestytään eettisen ajattelun, katso-
musten, lähiyhteisön menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä me-
dian näkökulmista. Toiminnassa voidaan 
käyttää monipuolisesti esimerkiksi sa-
tuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, 
draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä 
vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön 
tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme 
-oppimisen alue tukee erityisesti lasten 
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaiku-
tukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja 
oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaa-
mista (luku 2.7).

Eettisen ajattelun taitojen kehittymis-
tä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri 
tilanteissa esiintyviä tai lapsia askarrut-
tavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat 
liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja 
väärän erottamiseen, oikeudenmukai-
suuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. 
Eettisiä kysymyksiä käsitellään lasten 
kanssa niin, että he voivat tuntea olon-
sa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten 
kanssa pohditaan myös ryhmän sääntöjä 
ja niiden perusteita.

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuk-
sessa yhteisen tutustumisen kohteena 
ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskon-
not ja muut katsomukset. Lasten kanssa 
voidaan tarkastella myös laajemmin us-
kontoja ja katsomuksia. Vastaavasti tar-
kastellaan uskonnottomuutta. Tavoittee-
na on edistää keskinäistä kunnioitusta 
ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan 
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sekä tukea lasten kulttuuristen ja katso-
muksellisten identiteettien kehittymistä. 
Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin kat-
somuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. 
Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia 
ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät 
juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset ti-
lanteet, kuten pukeutuminen tai ruokai-
lu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja 
heidän kanssaan pohditaan heitä askar-
ruttavia elämänkysymyksiä.

Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteis-
työtä huoltajien kanssa kunkin perheen 
taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja 
kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee 
muun muassa lasten kulttuuriseen osaa-
miseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun 
sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää 
laaja-alaista osaamista (ks. luku 2.7).

Espoon varhaiskasvatuksessa lapsiryhmis-
sä käytössä olevat kielet, kulttuurit ja kat-
somukset ovat myönteisen kiinnostuksen 
kohde ja arkea sekä juhlaa rikastuttava asia. 
Henkilöstön avoin, utelias ja luonteva tapa 
suhtautua sekä lapsiryhmässä läsnä oleviin 
että laajemmin muihin uskontoihin ja kat-
somuksiin vahvistaa jokaisen lapsen ja per-
heen ryhmään kuulumisen tunnetta. Huol-

tajien kanssa keskustellaan uskonnoista ja 
katsomuksista avoimesti ja kunnioittavasti 
luoden ymmärrystä kaikenlaista moninai-
suutta kohtaan. 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukses-
ta keskustellaan huoltajien kanssa säännöl-
lisesti, varhaiskasvatuksen aloituksesta läh-
tien. Lapsen osallistuminen uskonnolliseen 
tilaisuuteen tai sille vaihtoehtoiseen pe-
dagogiseen toimintaan toteutuu huoltajien 
toiveiden mukaisesti. Huoltajien toiveet lap-
sen osallistumisesta kirjataan lapsen vasun 
liitteenä olevaan lomakkeeseen. Katsomus-
kasvatuksen toimintaa järjestettäessä on 
huomioitava, että se vahvistaa hyväksyvää 
yhteisöllisyyttä eikä tuota lapsille syrjään 
jäämisen kokemuksia. 

Lapsille on luonnollista ja helppoa puhua us-
kontoihin ja katsomuksiin liittyvistä asioista. 
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen 
kuuluu esille nousevista elämänkysymyk-
sistä keskusteleminen hyväksyvässä ja 
kunnioittavassa ilmapiirissä lasten kanssa. 
Huoltajien kanssa keskustellaan lasten poh-
timista asioista avoimesti edistäen avointa 
ja hyväksyvää ilmapiiriä. Henkilöstön tärkeä 
tehtävä on kunnioittaa ja tuoda esille moni-
naisuutta niin sanoissa kuin teoissa.
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Katsomuskasvatuksen toteutuksessa voi-
daan yhdistellä monipuolisesti eri oppimi-
sen alueita kuten musiikkia, erilaisia kerto-
muksia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä 
luontopedagogiikkaa. Lapsiryhmän katso-
muksellinen moninaisuus näkyy oppimis-
ympäristössä esimerkiksi kuvien, esineiden, 
kirjojen ja lasten kanssa tehtyjen tuotos-
ten muodossa. Myös levon ja hiljentymisen 
mahdollistaminen on tärkeä osa katsomuk-
sellista toimintaa.

Espoon varhaiskasvatuksessa tehdään 
yhteis työtä eri katsomus- ja uskonnollisten 
yhteisöjen kanssa. Yhteistyö voi olla esimer-
kiksi vierailuja erilaisissa pyhissä tiloissa tai 
vierailijoita voidaan kutsua varhaiskasvatus-
yksikköön. Suomen evankelisluterilaisen 
seurakunnan kanssa yhteistyössä käytetään 
apuna Opetushallituksen ja Kirkkohallituk-
sen kehittämää Korimallia. 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä 
ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan 
lasten mielenkiintoa historiallisiin asioi-
hin sekä hyvän tulevaisuuden rakentami-
seen. Lisäksi tarkastellaan lasten kasvu-
ympäristöjen moninaisuutta.

Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä 
menneisyyden tapahtumiin ja tilantei-
siin. Tärkeitä tiedon lähteitä ovat lapset 
ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhtei-
sön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. 
Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huol-
tajien asiantuntemusta heidän omasta 
kulttuuriperinnöstään. Menneeseen ai-
kaan voidaan tutustua esimerkiksi las-
ten isovanhempien lapsuuden leikkien ja 
musiikin avulla.

Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemäl-
lä lasten kanssa heitä askarruttavia tai 
kiinnostavia ajankohtaisia asioita. Lasten 
kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön 
moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkas-
telun kohteena ovat muun muassa ih-
misten, sukupuolten ja perheiden moni-
naisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia 
ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia 
mutta samanarvoisia.

Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on 
tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, mi-
ten voimme vaikuttaa suotuisan tulevai-
suuden toteutumiseen. Tulevaisuuden 
pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan 
vuodenajan leikkien tai oman oppimis-
ympäristön suunnitteluun. Lasten kans-
sa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevai-
suuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia 
tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien 
kautta.

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuk-
sen tehtävänä on tukea lasten mahdol-
lisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista 
itseään yhteisössään. Lasten kanssa 
tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan 
median tuottamista leikinomaisesti tur-
vallisissa ympäristöissä. Lasten elämään 
liittyvää mediasisältöä ja sen toden-
mukaisuutta pohditaan yhdessä lasten 
kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää 
lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia oh-
jataan käyttämään mediaa vastuullisesti 
ottaen huomioon oma ja toisten hyvin-
vointi. Mediassa esiintyviä teemoja voi-
daan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi 
liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai 
draaman keinoin.

Espoon varhaiskasvatuksessa jokainen 
työntekijä toimii omalta osaltaan mediakas-
vattajana. Henkilöstö ohjaa ja opastaa peda-
gogisilla valinnoillaan tietoisesti lapsia me-
dian käyttäjinä analysoimaan näkemäänsä ja 
suhtautumaan mediaan kriittisesti. Turvalli-
sen mediasisällön avulla henkilöstö edistää 
lasten kykyjä pohtia median sisältöjä eri nä-
kökulmista ja toimia vastuullisena ja toiset 
huomioivana median käyttäjänä. Espoossa 
edistetään lasten tasavertaisuutta ja yhtei-
söön kuulumista sekä ehkäistään syrjäyty-
mistä myös mediakasvatuksen avulla: kaik-
kia lapsia innostetaan aktiivisesti luomaan, 
ilmaisemaan sekä osallistumaan median 
tuottamiseen omassa oppimisympäristös-
sään. 
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Tutkin ja toimin ympäristössäni
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa 
lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää 
ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohja-
taan tutkimaan ja toimimaan luonnossa 
ja rakennetussa ympäristössä. Varhais-
kasvatus tukee lasten matemaattisen 
ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa 
myönteistä suhtautumista matematiik-
kaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös 
ympäristökasvatusta ja teknologiakas-
vatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät 
omakohtaiset havainnot, kokemukset ja 
elämykset auttavat lapsia ymmärtämään 
syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään 
ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehitty-
vä taito nimetä asioita sekä käyttää eri-
laisia käsitteitä edistää monilukutaitoa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tar-
jota oivaltamisen ja oppimisen iloa 
 matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa 
oleville lapsille. Lapset tutustuvat ma-
tematiikkaan ja sen osa-alueisiin ha-
vainnollisen ja leikinomaisen toiminnan 
myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään 
huomiota päivittäisissä tilanteissa ja 
lähi ympäristössä ilmeneviin muotoihin, 
määriin ja muutoksiin. Lapsia innoste-
taan pohtimaan ja kuvailemaan mate-
maattisia havaintojaan ilmaisemalla ja 
tarkastelemalla niitä esimerkiksi kehol-
lisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. 
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luo-
kitella, vertailla ja asettaa järjestykseen 
asioita ja esineitä sekä löytää ja tuot-
taa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. 
Lapsia kannustetaan myös oppimisym-
päristöön liittyvien ongelmien löytämi-
sessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä 
ratkaisujen etsimisessä.

Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan 
moni puolisesti vuorovaikutteisissa ti-
lanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia 
houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. 
Lapsia innostetaan havainnoimaan lu-
kumääriä ympäristöstä ja taitojen kart-
tuessa liittämään ne lukusanaan ja nu-
meromerkkeihin taitojensa mukaan. 

Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan 
kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien 
avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaa-
mista ja harjoitellaan sijainti- ja suhde-
käsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, 
piirtäen tai eri välineiden avulla.

Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten 
tilan ja tason hahmottamista. Lapsia 
kannustetaan tutkimaan kappaleita ja 
muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten 
geometrisen ajattelun vahvistamiseksi 
heille järjestetään mahdollisuuksia ra-
kenteluun, askarteluun ja muovailuun. 
Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuoro-
kauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla.

Espoossa tuetaan lasten matemaattisen 
ajattelun kehittymistä sanoittamalla ma-
temaattisia ilmiöitä varhaiskasvatuksen ar-
jessa (matikkapuhe). Sanoittaminen tukee 
myös kielen oppimista ja on pohja kehit-
tyville matematiikan taidoille, sillä mate-
maattinen ajattelu vaatii kielitaitoa sekä 
käsitteitä omalla äidinkielellä ja suomen 
kielellä. Lapsille tarjotaan matikkapuheen 
avulla mahdollisuuksia harjoitella käsittei-
tä, joita käytetään esimerkiksi vertailussa ja 
paikkaan tai aikaan liittyvissä ilmaisuissa. 
Harjoittelussa voi hyödyntää dialogisen lu-
kemisen menetelmää sekä tarinoita, satuja 
tai sanallisia tehtäviä, jotka sisältävät run-
saasti vertailua, tai paikan ja ajan käsitteitä 
ja esimerkkejä. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on 
vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vas-
tuullista toimimista ympäristössä sekä 
ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. 
Ympäristökasvatus sisältää kolme ulot-
tuvuutta: oppiminen ympäristössä, op-
piminen ympäristöstä sekä toimiminen 
ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä 
rakennettu ympäristö ovat sekä oppimi-
sen kohteita että oppimisympäristöjä.

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 
retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat 
tärkeä osa varhaiskasvatusta. Myönteis-
ten kokemusten kautta lapsi oppii naut-
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timaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja 
hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. 
Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri ais-
tein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskus-
tellaan ja niitä tutkitaan. Samalla ope-
tellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden 
käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnista-
misen harjoitteleminen vahvistaa luon-
non tuntemusta. Lasten kanssa opetel-
laan etsimään tietoa heitä kiinnostavista 
asioista. Luonto voi olla myös esteetti-
sen kokemisen ja rauhoittumisen paikka.

Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, 
sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasva-
tuksella edistetään kestävään elämän-
tapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien 
taitojen harjoittelemista. Näitä käytän-
nön taitoja ovat esimerkiksi roskaama-
ton retkeily, kohtuullisuuden ja säästä-
väisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä 
vastuullisuus, energian säästäminen se-
kä jätteiden vähentäminen esimerkiksi 
kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja 
uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia 
ohjataan kiinnittämään huomiota teko-
jen vaikutuksiin. On tärkeä huolehtia sii-
tä, että lapset kokevat voivansa omilla 
teoillaan vaikuttaa kestävään elämän-
tapaan mutta ilman että heidän tarvit-
see kantaa lapsina liian suurta vastuuta 
kestävän elämäntavan ylläpitämisestä.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten luon-
tosuhteen kehittymistä muun muassa toi-
mimalla säännöllisesti lähiluonnossa ja 
toteuttamalla mahdollisuuksien mukaan 
laatikko- ja ruukkuviljelyä. Espoossa toi-
mii myös varhaiskasvatuksen luontoryhmiä, 
joissa toiminta järjestetään pääsääntöisesti 
ulkona. Kestävän kehityksen kasvatus ja ym-
päristökasvatus ovat keskeinen osa jokaisen 
varhaiskasvatusyksikön toimintaa. Kunnal-
liset varhaiskasvatusyksiköt voivat käyttää 
kestävän kehityksen kasvatuksen tukena 
esimerkiksi Keke päiväkodissa  -materiaalia 
tai Vihreä Lippu -ohjelmaa. Henkilöstölle 
tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa 
osaamistaan esimerkiksi koulutusten kaut-
ta. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan 
kirjataan, miten kestävän kehityksen ar-

vot toteutuvat varhaiskasvatuksen arjessa. 
Kestävyysajattelu liittyy kaikkeen varhais-
kasvatuksen toimintaan. Lapsia ohjataan 
systeemiseen ajatteluun, eli ymmärtämään, 
että jokaisen ihmisen teot vaikuttavat mui-
hin ihmisiin, luontoon ja talouteen lähellä ja 
kaukana.

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on 
kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan 
ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohja-
taan myös havainnoimaan ympäristön 
teknologiaa ja keksimään omia luovia 
ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään 
kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä 
vastauksia ja tekemään päätelmiä.

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa 
esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustu-
taan digitaalisiin laitteisiin ja sovelluksiin 
sekä niiden toimintaan. Erityistä huo-
miota kiinnitetään koneiden ja laitteiden 
turvalliseen käyttöön. Lapsille tarjotaan 
mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoi-
taan esimerkiksi rakennellen eri ma-
teriaaleista sekä kokeilla eri laitteiden 
toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvaile-
maan tekemiään ratkaisuja. Pulmia rat-
kotaan ja onnistumisista iloitaan yhdes-
sä. Tavoite on, että lasten omakohtaisten 
kokemusten myötä herää ymmärrys sii-
tä, että teknologia on ihmisen toimin-
nan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan 
hyödyntää lähiympäristön teknologisia 
ratkaisuja, esimerkiksi leluja ja muita ar-
jen teknologisia ratkaisuja, ja tutkia nii-
den toimintaperiaatteita.

Espoossa teknologiakasvatusta toteutetaan 
lapsen kiinnostuksen kohteiden ja leikin eh-
doilla. Henkilöstö tutkii ja nimeää arjen tek-
nologiaa ja laitteita yhdessä lasten kanssa 
ja rikastaa lasten leikkiä ja oppimisympäris-
töä hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisia 
elementtejä. Lapset voivat oppia ymmärtä-
mään omaan elämäänsä liittyvän teknolo-
gian toimintaperiaatteita ja oppivat näin uu-
sia käsitteitä. Arjen teknologia käsittää sekä 
vanhan teknologian (esim. pyörä, vesimylly) 
että uuden teknologian kuten tietokoneet, 
data, tekoäly ja niihin liittyvät kysymykset.
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Teknologiakasvatusta toteutetaan myös il-
man teknologisia laitteita. Ohjelmoinnillista 
ajattelua harjoitellaan leikeissä ja arjen ti-
lanteissa havainnoimalla ja harjoittelemalla 
vertailua, luokittelua, järjestykseen asetta-
mista ja toimintaohjeiden noudattamista. 
Kaikkia lapsia innostetaan teknologisiin ko-
keiluihin, luovaan ilmaisuun ja ongelmanrat-
kaisuun. 

Teknologiakasvatusta toteutetaan osana 
käsityöllistä ilmaisua esimerkiksi rakentele-
malla omia mielikuvituskoneita tai toimivia 
yksinkertaisia laitteita. Erilaisten sääntö-
leikkien, pelien ja sovellusten kautta har-
joitellaan ongelmanratkaisua ja säännön-
mukaisuuksien havaitsemista. 

Teknologisia laitteita opetellaan käyttämään 
turvallisesti, vastuullisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti. Henkilöstö huolehtii sukupuoli-
sensitiivisen ja inklusiivisen näkökulman 
huomioimisesta teknologiaan tutustuttaes-
sa ja kannustaa kaikkia lapsia kokeilemaan 
ja tutustumaan laitteisiin. Espoossa hyö-
dynnetään teknologiaa myös lasten tuen 
tarjoamisessa mahdollistamalla erilaisia 
ilmaisun ja osallistumisen keinoja teknolo-
gian avulla. 

Kasvan, liikun ja kehityn
Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen 
alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruoka-
kasvatukseen, terveyteen ja turvallisuu-
teen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasva-
tuksen tehtävänä on luoda pohja lasten 
terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle se-
kä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elä-
mäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. 
Tämä oppimisen alue tukee erityisesti 
itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin 
liittyvää laaja-alaista osaamista.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on in-
nostaa lapsia liikkumaan monipuolises-
ti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia 
kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin 
leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Oh-
jatun liikkumisen lisäksi huolehditaan 

siitä, että lapsilla on riittävästi mahdol-
lisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen 
liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Lii-
kuntakasvatuksen tulee olla säännöl-
listä, lapsilähtöistä, monipuolista ja ta-
voitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus 
on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, 
kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoin-
nille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoi-
tetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan 
eri tasoisia liikunnan tapoja, kuten leik-
kimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä 
ohjattua liikuntaa. Ryhmässä liikkumi-
nen kehittää lasten sosiaalisia taitoja, 
kuten vuorovaikutus- ja itsesäätelytai-
toja. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla 
luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyös-
sä huoltajien kanssa lapsia innostetaan 
liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa 
tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehit-
tää lasten kehontuntemusta ja -hallin-
taa sekä motorisia perustaitoja, kuten 
tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsit-
telytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään 
eri aisteja sekä erilaisista materiaaleista 
valmistettuja, liikkumaan innostavia väli-
neitä. Lasten liikkumisen tulee vaihdella 
luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään 
ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada ko-
kemuksia yksin, parin ja ryhmän kans-
sa liikkumisesta. Varhaiskasvatukses-
sa lapset saavat kokemuksia erilaisista 
liikunta leikeistä, kuten perinteisistä 
piha leikeistä sekä satu- tai musiikki-
liikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee hyö-
dyntää siten, että lapset saavat mahdol-
lisuuksia opetella kullekin vuodenajalle 
tyypillisiä tapoja ulkoilla.

Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on 
tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltai-
selle kehitykselle ja motoriselle oppimi-
selle. Tämän vuoksi lasten motoristen 
taitojen suunnitelmallinen havainnointi 
on tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitel-
la päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö 
sekä toiminnan sisällöt niin, että lapset 
voivat monipuolisesti nauttia liikkumi-
sesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden 
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tulee olla lasten käytettävissä myös 
omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. 
Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lii-
kuntavälineiden turvallisuus.

Liikunta on Espoon varhais kasvatuksessa 
keskeinen työtapa. Oppimisympäristöjä 
muokataan liikkumista tukeviksi ja henkilös-
tö kehittää omia työskentelytapojaan niin, 
että lasten aloitteisiin vastaaminen, leikkiin 
osallistuminen ja toimintaan heittäytymi-
nen ovat mahdollisia. Toimintaa rytmitetään 
niin, että rauhallisempi työskentely ja liik-
kuminen vuorottelevat sopivassa suhteessa.

Espoossa kaikissa kunnallisissa yksiköissä 
noudatetaan Varhaisvuosien fyysisen ak-
tiivisuuden suosituksia (OKM 2016:21) ja 
liikunta kasvatusta toteutetaan Opetushalli-
tuksen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman 
mukaisesti (www.ilokasvaaliikkuen.fi). Lii-
kuntaleikkejä ja pelejä toteutetaan päivittäin 
ryhmävasuun kirjatulla tavalla sekä sisällä 
että ulkona. Erityistä huomiota kiinnitetään 
siihen, että siirtymätilanteet ovat toimin-
nallisia tai liikunnallisia, lapsille mielekkäitä 
leikkimisen ja oppimisen hetkiä. Liikuntaa 
käytetään myös opettamisen menetelmänä 
sekä lapsen kasvua, kehitystä ja kokonais-
valtaista hyvinvointia tukevana työtapana. 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edis-
tää myönteistä suhtautumista ruokaan 
ja syömiseen sekä tukea monipuolisia 
ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lap-
sia ohjataan omatoimiseen ruokailuun 
ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. 
Päivittäiset ateriahetket järjestetään kii-
reettömässä ilmapiirissä opetellen ruo-
karauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yh-
dessä syömisen kulttuuria. Eri aistien 
avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, 
niiden alkuperään, ulkonäköön, koostu-
mukseen ja makuominaisuuksiin. Ruo-
asta keskusteleminen, tarinat ja laulut 
edistävät lasten ruokasanaston kehitty-
mistä.

Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdes-
sä lasten kanssa terveyteen ja turval-

lisuuteen liittyviä asioita. Lasten val-
miuksia pitää huolta terveydestään sekä 
henkilökohtaisesta hygieniastaan tue-
taan. Lasten kanssa keskustellaan liik-
kumisen, levon ja hyvien ihmis suhteiden 
merkityksestä hyvinvoinnille ja tervey-
delle. Lasten kanssa opetellaan turval-
lisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä 
tilanteissa. Näitä voivat olla muun muas-
sa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä 
ulkoilu tilanteet. Lasten ikätasoista ute-
liaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon 
ohjataan kunnioittavasti. Varhaiskasva-
tuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä 
liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen 
liittyviä sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena 
on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, 
antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea 
apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa 
tilanteissa ja ympäristöissä.
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4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-
sa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkö-
kohtien katsotaan koskevan jokaista 
varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. 
Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuu-
riset taustat ja valmiudet nähdään yhtei-
söä myönteisellä tavalla rikastuttavana. 
Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskas-
vatuksessa kielet, kulttuurit ja katso-
mukset nivoutuvat osaksi varhaiskasva-
tuksen kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on 
huolehdittava siitä, että lapsi voi saada 
varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä 
olevalla suomen, ruotsin tai saamen kie-
lellä. Viittomakieltä käyttävälle lapselle 
voidaan antaa varhaiskasvatusta viitto-
makielellä. Varhaiskasvatusta voidaan 
antaa myös romanikielellä96. Varhaiskas-
vatuksessa voidaan käyttää myös muita 
kieliä, kun se ei vaaranna varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteissa asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamista. Tällöin 
tulee huolehtia myös lasten äidinkiele-
nä olevan suomen/ruotsin kielen taidon 
kehittymisen tukemisesta. Henkilöstön, 
huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen kes-
kinäisellä yhteistyöllä edistetään lasten 
ja perheiden kulttuuriperinteen jatku-
mista ja tuetaan lasten mahdollisuut-
ta ilmentää omia kulttuuritaustojaan. 
 Kaksi-  ja monikielisissä ympäristöissä 
lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen.

Varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, 
jotka puhuvat äidinkielinään sekä ruot-
sia että suomea. Näiden kaksikielisten 
lasten kielellisen kehityksen sekä identi-
teettien kehityksen kannalta on tärkeää, 
että molempia kieliä tuetaan ja lapsia 
kannustetaan niiden käyttöön.

Saamelaislasten varhaiskasvatuksen eri-
tyisenä tavoitteena on vahvistaa lasten 
saamelaista identiteettiä ja tietoisuutta 
omasta kulttuuristaan sekä antaa lap-

96 Varhaiskasvatuslaki 8 § ja HE 40/2018 vp, s. 88–
89 sekä viittomakielilaki (359/2015)

sille mahdollisuus opetella saamelaisia 
perinnetietoja ja -taitoja. Saamelaiset 
ovat alkuperäiskansa, jonka oikeuksista 
omaan kieleen ja kulttuuriin on säädetty 
perustuslaissa97. Toiminnassa hyödyn-
netään lähiympäristöä sekä yhteistyötä 
huoltajien ja saamelaisyhteisön kanssa. 
Silloin kun varhaiskasvatus järjestetään 
jollakin kolmesta saamen kielestä, sen 
erityisenä tavoitteena on vahvistaa kielen 
kehittymistä, ymmärtämistä ja käyttöä. 
Tavoitteena on lisätä lasten valmiuksia 
toimia saamenkielisessä ympäristössä, 
oppia saamen kieltä ja saamen kielel-
lä. Henkilöstö vahvistaa saamen kieli- ja 
kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyös-
sä huoltajien kanssa.

Romanilasten varhaiskasvatuksen eri-
tyisenä tavoitteena on vahvistaa lasten 
myönteistä identiteettikehitystä ja tie-
toisuutta omasta historiastaan ja kult-
tuuristaan sekä lisätä lasten osallisuutta 
yhteiskunnassa. Lisäksi tuetaan lasten 
kielellistä kehitystä yhteistyössä lasten 
huoltajien ja romaniyhteisön kanssa. 
Mahdollisuuksien mukaan lapsille jär-
jestetään tilaisuuksia käyttää ja omak-
sua romanikieltä. Henkilöstö vahvistaa 
romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säi-
lymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Viittomakieltä käyttävien lasten varhais-
kasvatus voidaan toteuttaa joko viittoma-
kielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka 
koostuu viittomakielisistä ja puhuttua 
kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieli 
voi olla lapsen äidinkieli, ensikieli tai toi-
nen kieli. Viittomakieltä käyttävät lapset 
voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai 
kuulevia. Viittomakielisen varhaiskasva-
tuksen tavoitteena on tukea ja vahvis-
taa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä 
antamalla heille mahdollisuus käyttää ja 
omaksua suomalaista tai suomenruotsa-
laista viittomakieltä yhteistyössä huolta-
jien kanssa. Tavoitteena on myös lisätä 

97 Suomen perustuslaki (731/1999) 17 § 3 momentti
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kentavat pohjaa lasten toiminnalliselle 
kaksi- ja monikielisyydelle. Vastuu lasten 
oman äidinkielen tai omien äidinkielien 
ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittä-
misestä on ensisijaisesti perheellä. Tar-
vittaessa huoltajien kanssa käytävissä 
keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla 
varmistetaan molemminpuolinen ym-
märrys.

Espoon varhaiskasvatuksessa kaikki kielet 
ja kulttuurit nähdään elämää rikastuttavi-
na ja arvokkaina. Varhaiskasvatuksessa kai-
ken toiminnan tavoitteena on, että rikkaan 
suomen kielen oppimisen lisäksi sekä lap-
set että aikuiset oppivat arvostamaan eri-
laisia kielitaitoja sekä erilaisia tapoja kom-
munikoida. Varhaiskasvatuksessa tuetaan 
aktiivisesti lasten monikielisyyttä, ja sitä 
että lapset oppivat arvostamaan omaa ja 
muiden kieliä, kulttuureja ja katsomuksia. 
Moni kielisyyttä ja lasten kulttuuritaustoja 
tehdään näkyväksi oppimisympäristöissä 
esimerkiksi niin, että lasten käyttämät kielet 
ovat esillä tervehdysten, tuttujen sanojen ja 
musiikin muodossa. 

Lasten kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon 
kehittymistä tuetaan tuomalla lapsiryhmäs-
sä edustettuina olevat kulttuurit näkyviin 
arjen teemojen ja juhlien kautta. Kaikissa 
varhaiskasvatusyksiköissä käytetään kult-
tuurien juhlakalenteria, jonka avulla huo-
mioidaan ryhmän lasten kulttuurien juhlat 
yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös ma-
teriaali- ja leikkivälinehankinnoissa huomi-
oidaan kulttuurinen moninaisuus. Kielten, 
kulttuurien ja katsomusten ilmentyminen 
oppimisympäristössä tulee toteuttaa sensi-
tiivisesti ja siten, että ne liittyvät luontevasti 
lasten ja perheiden elämään. Leikkiympä-
ristöä voi rikastuttaa esimerkiksi arjen ja 
juhlan esineillä, tekstiileillä ja symboleilla. 

Monikielisten lasten huoltajien kanssa kes-
kustellaan oman äidinkielen tai -kielten 
merkityksestä ja heitä kannustetaan puhu-
maan lapselle omaa äidinkieltään tai omia 
äidinkieliään. Huoltajille kerrotaan mahdol-
lisuudesta hyödyntää esimerkiksi kirjastojen 
lastenkirjoja ja äänikirjoja perheen omalla 

lasten valmiuksia toimia erilaisissa kieli-
ympäristöissä sekä vahvistaa lasten suo-
malaista tai suomenruotsalaista viitto-
makielistä ilmaisua ja viittomavarantoa.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuo-
lisesti vieraskielisten ja monikielisten 
lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri- 
identiteettien ja itsetunnon kehittymis-
tä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehit-
tymistä edistetään tavoitteellisesti ja 
pedagogisesti suunniteltuna kielellisten 
taitojen ja valmiuksien osa-alueilla las-
ten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. 
Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden 
ja oppimisympäristöjen avulla lapsil-
le tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja 
omaksua suomea/ruotsia toisena kielenä 
erilaisissa kasvatus- ja opetustilanteis-
sa. Suomen/ruotsin kielen omaksumisen 
lähtökohtana on arkielämän konkreetti-
nen kieli ja sen ilmaisuvaranto. Kielen 
ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehit-
tyminen nivoutuvat toisiinsa. Lapsi saa 
valmiuksia havaintojen tekemiseen sekä 
oman ajattelunsa, tunteidensa ja mieli-
piteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen 
ja itselleen sopivalla tavalla. Osa lapsis-
ta tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja 
suomen/ruotsin kieleen vasta tullessaan 
varhaiskasvatukseen. Lapsen kielen kehi-
tykseen liittyvää suomen/ruotsin kieleen 
tutustumista ja opettelua ei tule rinnas-
taa varhaiskasvatuksessa annettavaan 
tukeen (luku 5). Huoltajille kerrotaan 
suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan 
tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. 
Huoltajien kanssa keskustellaan perheen 
kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnois-
ta, monikielisten ja -kulttuuristen identi-
teettien muodostumisesta sekä äidin-
kielen tai -kielten kehityksen vaiheista 
ja merkityksestä. Varhaiskasvatus tukee 
lapsen kotoutumista suomalaiseen yh-
teiskuntaan.

Lapsille järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua 
myös omaa äidinkieltään tai omia äidin-
kieliään. Oma äidinkieli sekä suomen/
ruotsin oppiminen toisena kielenä ra-
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pedagogiselle toiminnalle. Näiden pohjalta 
ryhmän toimintaa kehitetään jatkuvasti las-
ten tarpeiden mukaisesti. 

Ryhmävasuun kirjataan, miten henkilöstö 
toimii kielellisenä mallina ja tukee lapsen 
suomen kielen oppimista kaikissa vuoro-
vaikutustilanteissa. Henkilöstö on tietoinen 
oman toimintansa merkityksestä rikkaan ja 
monipuolisen kielen mallittajana. Lapsille 
puhutaan paljon ja kieltä käytetään moni-
puolisesti. Henkilöstö sanoittaa toistuvasti 
kaikkia päivittäisiä tilanteita. Lisäksi henki-
löstö hyödyntää aktiivisesti kaikissa toimin-
noissa kielen oppimista tukevia menetelmiä, 
kuten kuvia, tukiviittomia ja musiikkipe-
dagogisia keinoja (esimerkiksi Musapeda). 
Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään ja 
henkilöstö antaa lasten itseilmaisulle aikaa 
sekä tilaa. Itseilmaisun tukena rohkaistaan 
käyttämään esimerkiksi esineitä ja kuvia. 
Kunnallisen varhaiskasvatushenkilöstön tu-
kena toimii kieli- ja kulttuuriopettajia. He 
työskentelevät lapsiryhmissä ja edistävät 
kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen peda-
gogiikan toteuttamista. Ryhmän varhaiskas-
vatussuunnitelmaa käytetään myös kieli- ja 
kulttuuriopettajan ja henkilöstön yhteisenä 
toiminnan suunnittelun ja arvioinnin väli-
neenä. Sen avulla myös varmistetaan suun-
nitelmallisen yhteistyön toteutuminen.

Kaksikielinen varhaiskasvatus
Kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjes-
täminen perustuu kunnan tai yksityisen 
toimijan päätökseen. Kaksikielisen var-
haiskasvatuksen tavoitteena on hyö-
dyntää lasten varhaisen kielenoppimi-
sen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille 
tavanomaista monipuolisempaa kieli-
kasvatusta. Lapsille tarjotaan tilaisuuk-
sia omaksua kieliä ja käyttää niitä toi-
minnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla 
luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opis-
kelulle. Tavoitteena on, että toiminta 
monikielisessä ympäristössä herättää 
lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokei-
lunhalun. Myös monenlaiset kulttuurit 

äidinkielellä. Huoltajien kanssa käytäviin 
keskusteluihin varataan riittävästi aikaa ja 
tarvittaessa käytetään tulkkia. Suunnitelma 
lapsen oman äidinkielen tai -kielten tukemi-
sesta laaditaan yhdessä huoltajien kanssa 
ja se kirjataan lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelmaan. Varhaiskasvatuksessa lapsen 
omaa äidinkieltä tuetaan mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi samaa kieltä puhuvien 
työntekijöiden avulla. Lisäksi lapsen omaa 
äidinkieltä tuetaan osallistumalla kirjasto-
jen monikielisiin satuhetkiin, lainaamalla 
erikielisiä kirjoja varhaiskasvatusyksikköön 
ja hyödyntämällä digipedagogiikkaa.

Henkilöstö kannustaa kaikkia huoltajia osal-
listumaan varhaiskasvatuksen toimintaan. 
Vanhempainiltojen sisältöjen suunnittelussa 
varmistetaan kaikkien perheiden mahdolli-
suus aktiiviseen osallistumiseen. Monikie-
listen huoltajien osallistuminen vanhem-
painiltoihin ja toiminnan suunnitteluun ja 
arviointiin mahdollistetaan myös järjestä-
mällä tarvittavat tulkkipalvelut.

Vieras- ja monikielisten lasten  
suomen kielen oppimisen  
tukeminen Espoossa
Varhaiskasvatus on tärkeä opinpolun aloi-
tusvaihe, jossa lapsen suomen kielen oppi-
mista tuetaan päivittäin. Lähtökohta lasten 
suomen kielen oppimisen tukemiselle on 
lapsiryhmän kielitietoisen pedagogiikan ja 
oppimisympäristön arviointi ja suunnittelu 
ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman avul-
la. Suomi toisena kielenä -opetus on sään-
nöllistä ja tavoitteellista toimintaa osana 
kaikkea arjen pedagogiikkaa. Varhaiskasva-
tuksessa käytetään Kielipeda-työvälinettä 
(Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen 
varhaiskasvatuksessa), jolla arvioidaan kieli-
tietoista oppimisympäristöä, tarkastellaan 
monikielisen lapsen kielimaailmaa ja seura-
taan suomen kielen oppimista. Lapsen kieli-
taidon jatkuva ja monipuolinen havainnointi 
ja dokumentointi lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan on keskeistä. Varhaiskasva-
tuksen opettaja kirjaa lapsen vasuun myös 
suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet 
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kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjes-
tetyssä varhaiskasvatuksessa.

Kaksikielinen varhaiskasvatus jaetaan 
laajamittaiseen ja suppeampaan. Sup-
peamman kaksikielisen varhaiskasva-
tuksen tavoitteena on herättää lasten 
mielenkiinto ja myönteinen asenne kieliä 
kohtaan. Laajamittaisessa kaksikielises-
sä varhaiskasvatuksessa pyritään luo-
maan lapsille valmiuksia toimia kaksi- tai 
monikielisessä ympäristössä.

Laajamittainen kaksikielinen 
varhaiskasvatus
Kotimaisten kielten varhainen täydellinen 
kielikylpy varhaiskasvatuksessa
Ruotsinkielistä kielikylpyä voidaan jär-
jestää suomenkielisessä varhaiskasva-
tuksessa ja suomenkielistä kielikylpyä 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatukses-
sa. Lisäksi sekä suomen- että ruotsin-
kielisessä varhaiskasvatuksessa voidaan 
järjestää saamenkielistä kielikylpyä. Ko-
timaisten kielten varhainen täydellinen 
kielikylpy on ohjelma, joka alkaa varhais-
kasvatuksessa ja jatkuu perusopetuksen 
loppuun. Varhaiskasvatuksen kieli, esi-
opetuksen ja koulun opetuskieli sekä toi-
nen kotimainen tai saamen kieli muodos-
tavat kokonaisuuden. Varhaiskasvatus 
toteutetaan pääosin kielikylpy kielellä. 
Lasten äidinkielen tai äidinkielten tai-
tojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä 
kotien ja huoltajien kanssa. Toiminnas-
sa pyritään siihen, että kukin henkilös-
töön kuuluva käyttää johdonmukaisesti 
vain yhtä kieltä: joko kielikylpykieltä tai 
kieltä, jolla varhaiskasvatus on järjestet-
ty. Lapsia kannustetaan kielikylpykielen 
käyttöön, mutta heillä tulee olla mah-
dollisuus tulla ymmärretyksi myös äidin-
kielellään. Tavoitteena on valmius siirtyä 
kielikylpynä toteutettuun esiopetukseen 
ja edelleen perusopetukseen.

Muu laajamittainen kaksikielinen varhais-
kasvatus
Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä 
varhaiskasvatuksessa osa toiminnas-
ta (vähintään 25 %) toteutetaan jollakin 
muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslais-
sa säädetyllä varhaiskasvatuksen kielel-
lä. Jotkut lapsista voivat puhua kyseistä 
kieltä äidinkielenään. Toiminta suunni-
tellaan siten, että eri kieliryhmät saa-
vat kielen kehitykselleen tarvittavaa tu-
kea. Ryhmissä voi olla myös lapsia, joille 
kumpikaan varhaiskasvatuksessa käytet-
tävä kieli ei ole äidinkieli. Varhaiskasva-
tuksen järjestäjä harkitsee tapauskoh-
taisesti huoltajan kanssa keskustellen, 
milloin tällainen järjestely tukee lapsen 
kehitystä.

Kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa 
toiminta suunnitellaan niin, että kah-
della kielellä toteutetusta varhaiskasva-
tuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa 
molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät 
vähitellen henkilöstön mallintamisen ja 
lasten aktiivisen toiminnan kautta. Mi-
käli mahdollista, kukin henkilöstöön 
kuuluva jäsen käyttää vain jompaakum-
paa kieltä aktiivisesti. Lapsella tulee olla 
mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös 
äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. 
Lapsia kannustetaan molempien kielten 
käyttöön. Tavoitteena on valmius siirtyä 
joko kaksikieliseen tai suomen-/ruotsin-
kieliseen esiopetukseen ja perusopetuk-
seen.

Suppeampi kaksikielinen  
varhaiskasvatus
Kielirikasteinen varhaiskasvatus
Kielirikasteisella varhaiskasvatuksel-
la tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jossa 
alle 25 prosenttia toiminnasta järjeste-
tään säännöllisesti ja suunnitellusti jol-
lakin muulla kuin varhaiskasvatuslaissa 
määritellyllä varhaiskasvatuksen kielel-
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lä. Tavoitteena on kieltenoppimisen tu-
keminen, lasten motivoiminen ja kieli-
valintojen monipuolistaminen. Lisäksi 
tavoitteena voi olla siirtyminen kieli-
rikasteiseen tai muuhun kaksikieliseen 
esi- ja perusopetukseen tai muulla ta-
valla varhennettuun kieltenopetukseen.

Kielipesä
Kielipesätoiminnalla tarkoitetaan var-
haiskasvatuksessa toimintaa, jossa 
vahvistetaan lasten tietämystä omasta 
kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus 
oppia perheessä tai suvussa puhuttua 
uhanalaista vähemmistökieltä tai alku-
peräiskansan kieltä. Kielipesätoiminnan 
periaatteet voivat olla kielikylvyn kaltai-
sia.

Espoon suomenkielisessä varhaiskasva-
tuksessa ruotsinkielistä kielikylpyopetusta 
tarjotaan muutamassa kunnallisessa päivä-
kodissa pääosin esiopetusryhmissä. Kaksi-
kielistä toimintaa toteutetaan suomi-eng-
lanti kielillä muutamassa kunnallisessa 
päiväkodissa. Myös tämä toiminta järjeste-
tään pääosin esiopetusryhmissä. Muu kie-
likylpytoiminta, kaksikielinen toiminta sekä 
englanninkielinen varhaiskasvatus järjeste-
tään kunnallisena sekä ostopalveluna, pal-
velusetelillä tai yksityisenä palveluna. 

Kielirikasteisen toiminnan toteutuskieli voi-
daan valita yksiköissä henkilökunnan osaa-
misen ja kiinnostuksen mukaan. Kannus-
tamme henkilökuntaa käyttämään omaa 
kieliosaamistaan (kotikansainvälisyyttä) 
kielirikasteisen toiminnan järjestämises-
sä. Kielirikasteista toimintaa toteutetaan 
suunnitelmallisesti päivittäin, viikoittain tai 
kieliharjoittelulle otollisissa arjen tilanteis-
sa. Kielirikasteissa toiminnassa on tärkeää 
huomioida, että kaikki kielet ovat arvok-
kaita. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia leikkiä 
kielirikasteisen toiminnan valitulla kielellä ja 
käyttää kieltä toiminnallisesti. 

Kielirikasteisen toiminnan menetelmillä 
lapset voivat myös tutustua leikin kaut-
ta Espoon muihin palvelukieliin, ruotsiin ja 
englantiin. Tavoitteena on, että toiminta mo-
nikielisessä ympäristössä herättää lasten 
kielellisen uteliaisuuden ja vahvistaa myön-
teistä asennetta muita kieliä ja kulttuureja 
kohtaan. Kielitietoiseen varhaiskasvatuk-
seen voi sisältyä leikkiä eri kielillä, jolloin 
maistellaan ryhmän lasten omia kotikieliä. 
Lapset saavat mahdollisuuden luoda yhtei-
siä kokemuksia, jotka vahvistavat kaverisuh-
teita yli kielirajojen. Kielirikasteinen toiminta 
on myös osa globaalikasvatusta (kansain-
välisyyskasvatusta), jonka tavoitteena on 
lisätä lasten ymmärrystä globaalista maa-
ilmasta. Globaalikasvatus näkyy Espoon 
varhaiskasvatuksessa kokonais valtaisesti ja 
kulkee mukana arjessa. 
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5. Lapsen tuki 

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lap-
sella on oikeus saada yleistä, tehos-
tettua tai erityistä tukea siten kuin 
varhaiskasvatuslaissa on säädetty98. 
Oikea- aikaisella, yksilöllisesti kohden-
netulla ja lapsen tarpeiden mukaisella 
tuella edistetään lapsen kehitystä, oppi-
mista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään 
lapsen ongelmien kasvamista ja moni-
muotoistumista sekä riskiä syrjäytyä. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat 
lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, ke-
hitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tar-
peet. Lasta kuullaan lapsen ikä ja kehitys 
huomioiden. Varhaiskasvatuksessa tuki 

98 Varhaiskasvatuslaki 15 a §

rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja op-
pimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuis-
ta. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan 
siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä 
hyväksytyksi omana itsenään sekä ryh-
män jäsenenä. Kannustamalla lasta ja 
antamalla hänelle mahdollisuuksia on-
nistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen 
myönteisen minäkuvan kehittymistä. 
Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet 
kirjataan päiväkodissa tai perhepäivä-
hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan. 
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Varhaiskasvatuksen järjestäjä99 on vel-
vollinen antamaan lapselle hänen tar-
vitsemaansa tukea päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa. Lapsen tuen tarve 
arvioidaan ja tukea järjestetään viivytyk-
settä. Tuki varhaiskasvatuksessa järjes-
tetään yleisenä, tehostettuna ja erityi-
senä tukena inklusiivisten periaatteiden 
mukaisesti. Jokaisella lapsella on lähtö-
kohtaisesti oikeus saada tukea omassa 
lapsiryhmässään erilaisin joustavin jär-
jestelyin. Mikäli lapsen tuen tarpeet sitä 
edellyttävät, lapsella on oikeus osallis-
tua varhaiskasvatukseen pienryhmässä 
tai erityisryhmässä. 

Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki 
muodostaa johdonmukaisen jatkumon 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ai-
kana sekä lapsen siirtyessä perusope-
tukseen.

Tuen järjestämisen ja  
toteuttamisen vastuut 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää 
tuen järjestämisen käytännöistä, toteut-
tamisesta, toimintatavoista ja arvioinnis-
ta päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja 
arvioi annettavan tuen vaikuttavuutta ja 
riittävyyttä. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää 
yhteistyörakenteista, vastuista ja toimin-
tatavoista liittyen huoltajien kanssa teh-
tävään yhteistyöhön sekä moni alaiseen 
yhteistyöhön. Monialaisen yhteistyön 
osalta päätetään myös työnjako eri toi-
mijoiden kanssa tuen järjestämisessä. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnös-
tä sosiaali- ja terveydenhuollon asian-
tuntijoiden tulee osallistua arvioinnin 

99 Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuot-
taja, ks. luku 1.1

tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi 
sitä edellyttää100.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa sii-
tä, että lapsen oikeus saada varhaiskas-
vatuksen erityisopettajan palveluja se-
kä varhaiskasvatukseen osallistumisen 
edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamis-
palveluja ja apuvälineitä toteutuu101.

Päätöksen tehostetusta ja erityisestä tu-
esta sekä tukipalveluista tekee varhais-
kasvatuksen järjestämisvastuussa oleva 
kunta102. Jos kyseessä on yksityisen pal-
veluntuottajan tuottama varhaiskasva-
tus, päätöksen tekee palveluntuottajan 
esityksestä varhaiskasvatuksen toimi-
paikan sijaintikunta. 

Jos tukea tarvitseva lapsi osallistuu 
useamman kuin yhden varhaiskasvatuk-
sen järjestäjän103 varhaiskasvatukseen, 
on tuki suunniteltava, toteutettava ja ar-
vioitava yhteistyössä104.

Tuen tarpeen arviointi, tuen antaminen 
sekä toimintakulttuurin ja toimintata-
pojen kehittäminen kuuluvat koko hen-
kilöstölle heidän koulutuksensa, työn-
kuviensa ja vastuidensa mukaan. 

Toimipaikan johtaja vastaa varhaiskas-
vatuksessa annettavasta laadukkaasta 
 tuesta, sen toteutumisesta ja henkilös-
tön ajantasaisesta osaamisesta lasten 
tuen tarpeita vastaavalla tavalla105. Joh-
taja huolehtii, että henkilöstö suunnit-
telee lapsen tuen osana lapsen varhais-
kasvatussuunnitelmaa. Suunniteltu tuki 
arvioidaan lapsen tarpeiden mukaan, vä-
hintään kerran vuodessa.

100  Varhaiskasvatuslaki 15 d §
101 Varhaiskasvatuslaki 15 c §
102 Varhaiskasvatuslaki 15 e §
103 Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuot-

taja, ks. luku 1.1
104 Varhaiskasvatuslaki 15 b §
105 Varhaiskasvatuslaki 31 §

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja vastuut

695. lapsen tuki



Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan palveluihin ja opetuk-
seen hänen tuen tarpeensa sitä edel-
lyttäessä. Erityisopettaja osallistuu lap-
sen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja 
niiden toteuttamisen suunnitteluun ja 
arviointiin tarvittaessa. Erityisopettajan 
antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/
tai ryhmässä toteutettavaa opetusta106. 
Tuki voi olla säännöllistä, osa- tai koko-
aikaista. Sitä voidaan toteuttaa saman-
aikaisopetuksena tai yhteisopettajuu-
tena lapsen ryhmän opettajan kanssa. 
Erityisopettajan asiantuntemusta hyö-
dynnetään myös henkilöstön ja huolta-
jien konsultoinnissa107. Varhaiskasvatuk-
sen opettajaksi ja/tai varhaiskasvatuksen 
erityisopettajaksi kelpoinen henkilö on 
vastuussa lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelmaan kirjattavasta tuen suunnitte-
lusta ja toteuttamisen arvioinnista. 

Perhepäivähoitaja vastaa ryhmänsä las-
ten tuen toteuttamisesta. Tuen suun-
nittelu ja arviointi voidaan tehdä yhteis-
työssä varhaiskasvatuksen opettajan ja/
tai erityisopettajan kanssa108. Lapsen 
edun sitä edellyttäessä, voidaan yhteis-
työssä huoltajan kanssa keskustella, että 
lapsi siirtyy päiväkotiin saadakseen tar-
vitsemaansa tukea.

Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai 
ryhmäkohtaisia avustajia109, joiden tehtä-
vänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä 
sekä mahdollistaa heidän osallistumi-
sensa toimintaan. Tämä voi myös tarkoit-
taa esimerkiksi sitä, että avustaja auttaa 
muita lapsia, kun varhaiskasvatuksen 
opettaja toimii tukea tarvitsevan lapsen 
kanssa ja tuo vuorovaikutustilanteeseen 
lapsen yksilöllisiin tavoitteisiin liittyviä 
pedagogisia sisältöjä.

106 Varhaiskasvatuslaki 15 c §
107 Varhaiskasvatuslaki 15 d §
108 Varhaiskasvatuslaki 15 c §
109 Varhaiskasvatuslaki 35 ja 38 §

Tuen järjestämistä ohjaavat  
periaatteet Espoon varhais-
kasvatuksessa
Eurooppalaisessa viitekehyksessä tuotettu 
ekosysteemisen varhaiskasvatuksen malli 
kuvaa espoolaista työskentelytapaa. Eko-
systeemisen mallin mukaan inklusiivisen 
varhaiskasvatuksen tavoite on jokaisen 
lapsen osallisuuden, sitoutuneisuuden ja 
oppimisen toteutuminen. Lapsen tuen jär-
jestämisessä huomioidaan lapsen kokonais-
valtainen hyvinvointi ja oppiminen luomalla 
eheä polku ja jatkumo varhaiskasvatukses-
sa ja siirryttäessä esiopetukseen ja edelleen 
perusopetukseen.

Inklusiivisen toimintakulttuurin ja pedagogii-
kan jatkuva kehittäminen muodostaa perus-
tan lapsen tuen järjestämiselle varhaiskas-
vatuksessa. Kehittämisen tärkein työväline 
on ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma, 
jonka lisäksi voidaan hyödyntää esimer-
kiksi itsearviointikriteereitä ja pedagogista 
työkalu pakkia. Itsearviointikriteereitä avul-
la saadaan arvokasta tietoa varhaiskasva-
tuksen laadusta myös tuen järjestämisen 
näkö kulmasta. 

Lapsen tarvitsema tuki pyritään järjestä-
mään pääsääntöisesti lapsen lähipäivä-
kodissa. Se auttaa toteuttamaan sekä so-
siaalisesti että taloudellisesti kestävää 
kehitystä. Espoon suomenkielisessä var-
haiskasvatuksessa henkilökunnan tukena 
työskentelee laaja-alainen varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja. Laaja-alaisen var-
haiskasvatuksen erityisopettajan työ voi 
olla konsultoivaa työtä, mallintamista ja 
saman aikaisopettajuutta. Laaja-alainen var-
haiskasvatuksen erityisopettaja toimii var-
haiskasvatusyksiköiden johtajien työparina 
pedagogiikan ja erityispedagogiikan osaa-
jana. Kieli- ja kulttuuriopettaja, varhaiskas-
vatuksen erityisopettaja sekä varhaiskas-
vatusyksikön johtaja toimivat henkilöstön 
tukena pedagogisen toiminnan arvioinnissa 
ja suunnittelussa. Laaja-alaisen varhaiskas-
vatuksen erityisopettajan työtä suunnataan 
noudattamalla myönteisen erityiskohtelun 
periaatteita. Varhaiskasvatuksen jokaisella 
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tuen toteutumisen kannalta tarkoituksen-
mukaisiin pienryhmiin ja tarvittaessa mah-
dollistaa tuen kohdentamisen yksittäiselle 
lapselle. Avustamispalvelut voivat kohden-
tua joko yhdelle tai usealle lapselle. 

Varhaiskasvatuksessa annettu tuki tarkis-
tetaan lapsen aloittaessa esiopetuksen. 
Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esi-
opetukseen tiedon siirron välineenä käyte-
tään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
Jos lapsi tarvitsee tehostettua tukea esi-
opetuksessa, lapsen tuen asiat käsitellään 
syksyn ensimmäisessä oppimisen tuen ryh-
mässä yhdessä opiskeluhuollon henkilöstön 
kanssa. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksessa 
erityistä tukea, edetään Espoon prosessien 
mukaisesti. Esiopetukseen liittyvässä var-
haiskasvatuksessa tehdään omat hallinnol-
liset päätökset tehostetusta ja erityisestä 
tuesta. Hallinnollisen päätöksen esiopetuk-
sessa toteutettavasta erityisestä tuesta te-
kee varhaiskasvatuksen aluepäällikkö. Eri-
tyisen tuen kahdesta erillisestä päätöksestä 
huolimatta, lapsen esiopetuspäivän ja tuen 
toteuttamisen tulee olla yhtenäinen.

palvelualueella työskentelee varhaiserityis-
kasvatuksen koordinaattori, joka suunnitte-
lee ja koordinoi tuen järjestämistä yhdessä 
varhaiskasvatuksen aluepäällikön kanssa. 

Varhaiskasvatuksen opettaja käy varhais-
kasvatussuunnitelmakeskustelun huol-
tajien kanssa ja kirjaa lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelmaan, miten lapsen tukea 
toteutetaan ja arvion annetun tuen vaikut-
tavuudesta. Varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja voi olla mukana huoltajien kanssa teh-
tävässä yhteistyössä ja osallistua lapsen 
vasu  -keskusteluun. Lapsen tuen toteut-
tamisesta vastaa koko ryhmän henkilöstö. 
Ryhmävasuun kirjataan ryhmän pedagogi-
nen toiminta lasten tarpeiden mukaisesti.

Jokaisella palvelualueella on sekä peda-
gogisesti vahvistettuja ryhmiä että erityis-
ryhmiä lapsille, jotka tarvitsevat vahvempaa 
tukea. Espoon varhaiskasvatuksen erityis-
ryhmät ovat rakenteeltaan integroituja 
erityis ryhmiä. Tarvittaessa lapsiryhmissä voi 
työskennellä kasvatus-, opetus- ja hoito-
henkilöstöä lisäresurssina. Resurssihenkilö 
mahdollistaa lapsiryhmän jakamisen lapsen 
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Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyös-
sä siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista 
kasvatusta, opetusta ja hoitoa sekä tar-
vitsemaansa tukea110. Lapsen tuki edel-
lyttää toimivia paikallisia yhteistyöraken-
teita ja yhteisöllisten toimintatapojen 
kehittämistä.

Lapsen ja huoltajan kanssa teh-
tävä yhteistyö
Huoltajan ja varhaiskasvatuksen henki-
löstön jaettu tieto lapsesta ja hänen tar-
peistaan on lähtökohta varhaisen ja riit-
tävän tuen antamiseen. Huoltajan kanssa 
keskustellaan lapsen oikeudesta tukeen, 
tuen järjestämisen keskeisistä periaat-
teista sekä lapselle annettavasta tuesta 
ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi 
osallistuu yhteistyöhön tarkoituksenmu-
kaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa 
sopivalla tavalla. Lasta kuullaan ja hänen 
mielipiteensä huomioidaan111.

Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun 
lapsella ilmenee kehityksen tai oppi-
misen haasteita tai henkilöstöllä herää 
huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle 
annetaan tietoa lasta koskevien asioiden 
käsittelystä, tietojen saannista ja niiden 
luovuttamisesta sekä salassapidosta112. 
Tarvittaessa keskusteluissa käytetään 
tulkkia. Lapsen tuen toteuttamisen ta-
voitteet voidaan saavuttaa parhaiten sil-
loin, kun kaikki osapuolet osallistuvat 
yhteistyöhön.

Lapsi voi saada tukea myös muiden lap-
sia ja perheitä koskevien palvelujen kaut-
ta. On tärkeää, että paikalliset lasten ja 
perheiden palvelut muodostavat tarkoi-

110 Varhaiskasvatuslaki 15 a §
111 Varhaiskasvatuslaki 15 d §, 4. momentti
112 Varhaiskasvatuslaki 40–41 §

tuksenmukaisen kokonaisuuden lapsen 
tuen järjestämisessä113. 

Monialainen yhteistyö
Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen 
edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytän-
nöt ja periaatteet tulee sopia lasten-
neuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja 
perhe neuvolan ja muiden sosiaalitoimen 
palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, 
joissa neuvotellaan lapsen asioista tai 
edellytetään viranomaisten puuttumis-
ta. Monialainen yhteistyö toteutetaan 
ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. 
Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa 
salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia 
säännöksiä114.

Varhaiskasvatusta järjestetään myös 
erikoissairaanhoidon piirissä. Varhais-
kasvatuspalvelujen ja sairaalan tai muun 
vastaavan tahon keskinäisellä yhteis-
työllä varmistetaan varhaiskasvatuksen 
jatkuvuus lapsen kunnon ja jaksamisen 
mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnite-
tään lapsen turvallisten ihmissuhteiden 
säilymiseen. 

Lapsi voi vaikean vammaisuuden tai 
sairauden vuoksi tarvita pidennettyä 
oppi velvollisuutta115. Päätös pidennetyn 
oppivelvollisuuden aloittamisesta teh-
dään pääsääntöisesti ennen oppivelvol-
lisuuden alkamista. Lapsen huoltajalle 
tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn 
oppivelvollisuuden toteuttamiseen liit-
tyvistä seikoista. Pidennettyyn oppivel-
vollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja to-
teuttamisen vaihtoehdoista määrätään 
Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa116.

113 Varhaiskasvatuslaki 7 § ja HE 40/2018 vp, s. 87–88
114 Varhaiskasvatuslaki 40–42 §
115 Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) 2 § 3 momentti
116 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
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Varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai varhais-
kasvatuksen erityisopettaja keskustelee 
huoltajien kanssa lapsen tarvitsemasta tu-
esta ja sen keskeisistä periaatteista lapsen 
varhais kasvatus suunnitelma keskustelussa. 
Huoltajien kanssa yhdessä suunniteltu lap-
selle annettava tuki ja sen arvioiminen kirja-
taan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Keskusteluun tilataan tarvittaessa tulkki. 
Lapsi osallistuu oman tukensa suunnitte-
luun ja arviointiin tarkoituksenmukaisella, 
ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopival-
la tavalla. Lapsen osallisuus varmistetaan 
tuen prosessin kaikissa vaiheissa. Lapsen 
mielipiteen selvittämisessä voidaan käyttää 
puhetta tukevia kommunikointikeinoja, esi-
merkiksi kuvia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
tö osallistuu tarpeen mukaan lapsen tuen 
suunnitteluun ja arviointiin lapsen varhais-
kasvatussuunnitelmakeskustelussa. Lapsen 
asioissa mukana olevat asiantuntijat voivat 
myös tukea varhaiskasvatuksen henkilö-
kuntaa ohjauksen ja konsultoinnin avulla. 
Luvussa 3.3 on kuvattu eri yhteistyötaho-
jen kanssa tehtävän monialaisen yhteistyön 
käytänteitä.

Yhteistyö lapsen, huoltajan ja  
muiden asiantuntijoiden kanssa 
tuen aikana
Varhaiskasvatuksessa huoltajien ja hen-
kilöstön päivittäiset kohtaamiset ja var-
haiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat 
yhteistyön perusta. Henkilöstö ylläpitää 
avointa, arvostavaa, monipuolista ja aktii-
vista vuorovaikutusta sekä huolehtii siitä, 
että huoltajat saavat säännöllisesti tie-
toa lapsensa kehityksestä ja oppimisesta. 
Yhteis työtä rakennetaan aloitteellisesti ja 
sen edellytyksiä kehitetään jatkumona var-
haiskasvatuksesta esiopetukseen ja perus-
opetukseen. Huoltajille tarjotaan mahdol-
lisuus osallistua yhteistyökokouksiin myös 
etäyhteyksien kautta. 

Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön mer-
kitys korostuu, kun lapsella on tuen tarvet-
ta. Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa 
sekä tuen suunnittelussa ja toteuttami-
sessa yhteistyö lapsen huoltajien, varhais-
kasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen 
muun henkilöstön välillä on tärkeää. 

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia. 
Aloite lapsen tuen vahvistamisesta voi 
tulla ryhmän henkilöstöltä, huoltajalta 
tai muilta asiantuntijoilta.

Lapsella on oikeus saada tukea sopival-
la tuen tasolla heti, kun tuen tarve on 
havaittu. Lapsen tuen saanti ei edelly-
tä lääketieteellistä diagnoosia tai muu-
ta terveydenhuollon tai sosiaalihuollon 
lausuntoa. Lapsella on myös oikeus tuen 
palveluihin ja apuvälineisiin tuen tarpeen 
mukaan119. Varhaiskasvatuksen järjestäjä 
vastaa niistä tukitoimista ja apuvälineis-
tä, joita lapsi tarvitsee varhaiskasvatuk-
seen osallistumiseensa. 

119 Varhaiskasvatuslaki 15 c §

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on 
hyvä perusta lapsen kehitykselle, op-
pimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia 
ehkäistään ennalta pedagogisilla järjes-
telyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin 
kuuluvat muun muassa suunnitelmal-
linen toiminnan eriyttäminen, ryhmien 
joustava muuntelu ja oppimisympäristö-
jen muokkaaminen. Selkeä päivä järjestys 
ja päivittäisten toimintojen rytmittä-
minen tukevat kaikkia lapsia. Lapselle 
määritellään sopivin tuen taso117 ja tuen 
muodot118 tuen antamisen periaatteiden 
mukaisesti, mikäli laadukas pedagogiik-
ka ei vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. 
Varhaiskasvatuksen tuen muodot tar-
koittavat lapsen tarvitsemia pedagogisia, 

117 Varhaiskasvatuslaki 15 a §
118 Varhaiskasvatuslaki 15 b §

735. lapsen tuki



Yleinen tuki on ensimmäinen keino vas-
tata lapsen tuen tarpeeseen. Yleinen tuki 
muodostuu yksittäisistä tuen muodois-
ta, esimerkiksi yksittäisistä pedagogisis-
ta ratkaisuista sekä tukitoimista, joilla 
tilanteeseen vaikutetaan mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. Lapsen tuki 
on lyhytkestoista ja/tai intensiteetiltään 
matalampaa verrattuna tehostettuun ja 
erityiseen tukeen. Lapsen yksilöllisiin 
tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä 
esimerkiksi soveltuvia materiaaleja, vä-
lineitä, opetusohjelmia tai osa-aikaista 
erityisopettajan antamaa tukea. 

Yleinen tuki ei edellytä hallintopäätök-
sen antamista, vaan tukea annetaan aina 
tuen tarpeen ilmetessä. Yleinen tuki jär-
jestetään varhaiskasvatuksen opettajan 
ja muun henkilöstön yhteistyössä. Mah-
dollisista tukipalveluista, kuten tulkitse-
mis- ja avustamispalveluista ja apuväli-
neistä, tehdään hallinnollinen päätös121.

Yleinen tuki toteutetaan lapsen omassa 
ryhmässä. Laaja-alaisen varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja on tarvittaessa mukana 
lapsen yleisen tuen asioissa ja huoltajien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. Laaja-alai-
sen varhaiskasvatuksen erityisopettajan an-
tama tuki voi olla konsultatiivista tai jaksot-
taista tukea. Jaksottainen tuki toteutetaan 
ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan kir-
jatuilla tavoitteellisilla toimintatavoilla.

Tehostettu tuki
Varhaiskasvatuksessa lapselle on annet-
tava tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti 
suunniteltuna tehostettuna tukena, kun 
yleinen tuki ei riitä. Tuki on intensiteetil-
tään voimakkaampaa ja yksilöllisempää 
kuin yleinen tuki. Tukea annetaan lyhyt-
kestoisesti tai pidempään jatkuvana lap-
sen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja 
se aloitetaan heti tuen tarpeen ilmettyä. 
Tehostettua tukea annetaan niin kauan 
kuin lapsi tarvitsee sitä.

121 Varhaiskasvatuslaki 15 c §

Tällaisia ovat esimerkiksi

• liikkumiseen ja muihin fyysisiin toimin-
toihin liittyvät järjestelyt, kuten pyörä-
tuoliliuskat ja kaiteet tai

• lapsen kommunikaatioon, näköön, 
kuuloon, liikkumiseen tai muuhun fyy-
siseen tarpeeseen liittyvät apuvälineet, 
kuten kommunikointia tukevat lelut, 
digitaaliset sovellukset, pelit tai ääni-
kirjat.

Varhaiskasvatuksessa käytettävät tuen 
tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tu-
ki ja erityinen tuki. Tuen tasojen välillä 
siirrytään joustavasti ja tuen taso arvioi-
daan aina tapauskohtaisesti. Tehostetun 
tai erityisen tuen edellytyksenä ei ole, 
että lapsi on ensin saanut muulle tasol-
le kuulunutta tukea. Tehostettua tai eri-
tyistä tukea saava lapsi on otettava huo-
mioon päiväkodin ja perhepäivähoidon 
henkilöstön mitoituksessa120. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö huomaa 
jokaisen lapsen vahvuudet ja myös lap-
sen tukea lähestytään vahvuuksista käsin. 
Lähtö kohtana kaikelle tuen järjestämisel-
le on positiivinen pedagogiikka ja hyveet. 
Ryhmä vasun kirjauksissa otetaan huomioon 
lasten tarvitsema tuki, joka nivotaan osaksi 
koko ryhmän toimintaa. Varhaiskasvatuk-
sen opettaja kirjaa ryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelmaan yhdessä sovitut tavat toimia. 
Tiimin jäsenet toteuttavat suunnitelmallista 
pedagogiikkaa johdonmukaisesti. 

Yleinen tuki
Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lap-
sella on oikeus saada hänen yksilöllisen 
kehityksensä, oppimisensa tai hyvin-
vointinsa edellyttämää yleistä tukea heti 
tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskas-
vatuksen perustoimintaa. Yleistä tukea 
toteutetaan lapsen omassa ryhmässä. 

120 Varhaiskasvatuslaki 35 ja 38 §
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Lapsen tukea tehostetaan tuen suun-
nittelulla ja toteuttamistapojen lisäämi-
sellä tai niitä vahvistamalla. Tuki muo-
dostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti 
toteutettavista useista tuen muodoista. 
Oikea-aikaisesti annettu tehostettu tu-
ki ennaltaehkäisee lapsen myöhempää 
tuen tarpeiden moninaistumista.

Lapsen mahdollista myöhempää diag-
noosia tai kuntoutuksen aloittamista ei 
voida käyttää tuen saamisen ehtona122. 
Tehostetun tuen antamisesta tehdään 
hallintopäätös123. 

Tehostettua tukea voidaan järjestää kaikissa 
lapsiryhmissä. Tehostetussa tuessa hyödyn-
netään pedagogisen tuen muotoja kohden-
netummin, yksilöllisemmin, intensiivisem-
min ja suunnitelmallisemmin. Laaja-alaisen 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki voi 
olla ohjausta ja tukea lapsen oppimisympä-
ristöön, samanaikaisopetusta, mallintamis-
ta ja erilaisia pienryhmiä.

Erityinen tuki 
Varhaiskasvatuksessa lapselle on annet-
tava tukea yksilöllisesti suunniteltuna 
erityisenä tukena, kun yleinen tuki tai 
tehostettu tuki ei riitä. Erityistä tukea 
voidaan antaa vammasta, sairaudesta, 
kehityksen viivästymisestä tai muusta, 
merkittävästi toimintakykyä alentavasta 
lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tar-
peesta johtuen. Erityinen tuki on vahvin 
varhaiskasvatuksessa annettavan tuen 
taso. Lapsen tuen tarpeen vaatiessa tuki 
voidaan aloittaa suoraan erityisen tuen 
tasolla.

Lapsella on oikeus saada erityistä tukea 
heti tuen tarpeen ilmetessä. Erityinen 
tuki muodostuu useista tuen muodoista 
ja tukipalveluista, ja on jatkuvaa ja koko-

122 HE 148/2021 vp, s. 32
123 Varhaiskasvatuslaki 15 e §

aikaista. Erityisen tuen antamisesta teh-
dään hallintopäätös124.

Lapselle annettava erityinen tuki muodos-
tuu useista tukimuodoista ja on jatkuvaa 
tai kokoaikaista. Erityistä tukea voidaan jär-
jestää kaikissa lapsiryhmissä. Laaja-alaisen 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki voi 
olla ohjausta ja tukea lapsen oppimisympä-
ristöön, samanaikaisopetusta, mallintamis-
ta ja erilaisia pienryhmiä. Varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja osallistuu aina lapsen 
erityisen tuen suunnitteluun ja arviointiin.

Tuen muodot 
Tuen eri muotoja käytetään kaikilla tuen 
tasoilla lapsen tuen tarpeen mukaises-
ti125. Tuen muotoja voi toteuttaa saman-
aikaisesti heti tuen tarpeen ilmettyä osa-
na varhaiskasvatuksen perustoimintaa. 
Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppi-
misympäristöjä muunnellaan lapsen yk-
silöllisten tarpeiden mukaan. Tukitoimet 
suunnitellaan pedagogisesti niin, että 
lapsen osallisuus, oikeus oppia ja toimia 
osana vertaisryhmää toteutuvat lapsen 
edun mukaisesti. Lapsen tuki voi sisältää 
pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia 
tuen muotoja. 

Lapsen tuki järjestetään osana varhais-
kasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lap-
siryhmän kokoa muodostettaessa huo-
mioidaan tukea tarvitsevien lasten etu, 
tuen tarve ja taso sekä se, että varhais-
kasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan 
ryhmässä saavuttaa. 

Pedagogisiin tuen muotoihin lukeutuvat 
toistuvien toimintojen sekä lapselle sel-
keän ja ennakoitavan päivärytmin luo-
minen. Lapsen tukeen kuuluvat muun 
muassa sensitiiviset ja saavutettavat 
vuorovaikutus- ja kommunikointitavat. 
Näitä voivat olla puhetta korvaavat kom-
munikaatiomenetelmät, kuten viittomat, 

124 Varhaiskasvatuslaki 15 e §
125 Varhaiskasvatuslaki 15 b §
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tataan lapsen tarvitsemaan hoitoon, 
hoivaan ja avustamiseen. Lapsen tervey-
denhoidolliset tarpeet huomioidaan osa-
na hoidollisen tuen muotoja. Näitä voivat 
olla esimerkiksi lapsen pitkäaikaissaira-
uksien hoitoon, lääkitykseen, ruokava-
lioon ja liikkumiseen liittyvät avustami-
sen tarpeet ja apuvälineet. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiantuntijoiden kans-
sa tehdään yhteistyötä esimerkiksi var-
haiskasvatuksen henkilöstön ohjauksen 
ja konsultaation osalta. 

Varhaiskasvatuksen toimipaikoissa arvi-
oidaan aina tapauskohtaisesti, voidaan-
ko lääke- tai sairaudenhoito toteuttaa 
osana lapsiryhmän perustoimintaa. Jo-
kaisen lapsen kohdalla tehdään lapsen 
tilanteen kokonaisarviointi. Lapsen lää-
ke- tai sairaudenhoito ei ole riippuvainen 
varhaiskasvatuslain mukaisesta tuen ta-
sosta, vaan hoitoa annetaan tuen tasos-
ta riippumatta lapsen tarpeen mukaan. 

Tuen pedagogisten, rakenteellisten ja 
hoidollisten toimintatapojen tulee olla 
lapsen edun ja tuen tarpeen mukaisia, 
ja niissä käytetään paikallista ja tapaus-
kohtaista harkintaa. Esimerkiksi lapsen 
apuvälineiden käyttöä tai avustamista 
suunniteltaessa tulee ensisijaisesti jär-
jestää nämä tukitoimet niin, että lapsi on 
osa vertaisryhmää ja mukana samoissa 
tiloissa ja tilanteissa muun lapsiryhmän 
kanssa.

kuvat tai erilaiset teknologiset ratkaisut. 
Lapsen tarpeisiin vastaaminen edellyttää 
varhaiskasvatuksen henkilöstöltä yhtei-
siä ja johdonmukaisia pedagogisten ja 
erityispedagogisten työtapojen ja mene-
telmien käyttöä. Pedagogisiin tuen muo-
toihin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen 
toiminnan suunnittelu, havainnointi, do-
kumentointi ja arviointi. 

Lapsen yksilöllisistä tarpeista nousevia, 
erityispedagogisia menetelmiä voidaan 
suunnitella, soveltaa ja toteuttaa joko 
yhden lapsen, pienen ryhmän tai ko-
ko lapsiryhmän yhteisenä toimintana. 
Varhaiskasvatuksen inklusiivisen arvo-
perustan mukaisesti pedagogisen tuen 
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 
ensisijaisesti käyttää toimintatapoja, 
joissa lapsen tarvitsema tuki toteutuu 
osana vertaisryhmää.

Rakenteellisiin tuen muotoihin kuuluu 
lapsen tuen tarpeen havaitsemiseen ja 
sen toteuttamiseen liittyvän henkilöstön 
osaamisen ja erityispedagogisen osaa-
misen lisääminen. Rakenteellisia tuen 
muotoja ovat myös ryhmän lapsimäärän 
pienentäminen sekä henkilöstön mitoi-
tukseen ja/tai rakenteeseen liittyvät rat-
kaisut sekä niiden muuttaminen lapsen 
tuen tarpeen mukaan126. Ryhmän henki-
löstörakennetta voidaan vahvistaa esi-
merkiksi varhaiskasvatuksen erityisopet-
tajalla. Lapsimäärän pienentämisellä 
muutetaan henkilöstön ja lasten suh-
delukua siten, että lapsen tukea voidaan 
suunnitellusti toteuttaa ja varhaiskas-
vatukselle asetetut tavoitteet voidaan 
ryhmässä saavuttaa. Lisäksi varhaiskas-
vatukseen osallistumisen edellyttämät 
tulkitsemis- ja avustamispalvelut, apu-
välineiden käyttäminen, esteettömyyden 
huomioiminen sekä pien- tai erityisryh-
mä voivat olla lapsen tarvitsemia raken-
teellisia tuen muotoja. 

Hoidollisen tuen muodot tarkoittavat 
menetelmiä ja toimintatapoja, joilla vas-

126 Varhaiskasvatuslaki 35 § 2 mom. ja 38 § 2 mo-
mentti
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Tuen toteuttaminen Espoon 
varhais kasvatuksessa:  
pedagogiset, rakenteelliset ja  
hoidolliset tuen muodot
Lasten ja lapsiryhmien tuen tarpeisiin voi-
daan vastata pedagogisilla, rakenteellisilla 
ja hoidollisilla tuen muodoilla. Työskentely-
tavat koskevat Espoon kunnallista varhais-
kasvatusta ja niitä voidaan käyttää soveltu-
vin osin yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 
Tuen muodot on koottu alla olevaan kuvaan.

Pedagogisten tuen muotojen tarkoitus on 
vastata lapsen tuen yksilöllisiin tarpeisiin. 
Pedagogiset tuen muodot ovat muuntuvia, 
joustavia ja suunnitelmallisia pedagogisia 
työtapoja ja ratkaisuja, joilla ryhmän peda-
gogiikkaa muokataan paremmin lapsen tar-
peita vastaavaksi.

Kuva 2.	 Tuen	muodot	Espoon	kunnallisessa	varhaiskasvatuksessa

Espoossa on käytössä muun muassa peda-
goginen työkalupakki, joka on tehty pedago-
gisen toiminnan suunnittelun ja arvioimisen 
tukemiseksi. Työkalupakin avulla lapsiryh-
män tiimi voi suunnitella ja arvioida ryhmän 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Työkalupakki 
soveltuu pedagogiikan johtamisen välineek-
si. Sitä voi käyttää myös yhteisen suunnit-
telun ja työskentelyn pohjana laaja- alaisen 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja/tai 
kieli- ja kulttuuriopettajan sekä tiimin kes-
ken. Ryhmävasuun kirjataan, mitä pedagogi-
sia tuen muotoja otetaan käyttöön. Toimin-
nan arvioinnissa voi myös käyttää kehityksen 
ja oppimisen tuen itsearviointikriteerejä.

Pedagogisilla tuen muodoilla turvataan jo-
kaisen lapsen osallisuutta, ryhmään kuulu-
misen tunnetta ja onnistumisen kokemuksia 
arjessa. Oppimisympäristön muokkaaminen 
ja aikaan, tilaan ja ryhmäkokoon liittyvä jä-
sentäminen tukevat koko ryhmän oppimis-
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ta ja hyvinvointia. Sensitiivisen vuorovaiku-
tuksen toteutumista varmistetaan muun 
muassa positiivisen pedagogiikan keinoin. 
Koulutussuunnittelussa huomioidaan, et-
tä henkilöstöllä on riittävä osaamisen ta-
so vaihtoehtoisten kommunikointitapojen 
käyttöön. 

Ryhmän koko henkilöstön osallistuminen 
pedagogisten ratkaisujen toteuttamiseen 
vaatii hyvää suunnittelua, selkeää tehtävän-
jakoa ja pedagogiikan johtamista. Koko tii-
miltä vaaditaan sitoutumista valittujen 
pedagogisten ja/tai erityispedagogisten me-
netelmien käyttöön. 

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityis-
opettajan jaksottainen työskentely lapsi-
ryhmässä tukee inklusiivisen pedagogiikan 
kehittämistä ja on myös ennaltaehkäisevää 
työtä. Jaksottainen tuki voi sisältää esi-
merkiksi samanaikaisopettamista, mallitta-
mista, tarkoituksenmukaisten pienryhmien 
toteuttamista ja oppimisympäristön muok-
kaamista. Lapsiryhmän tarpeiden ja ilmiöi-
den tunnistaminen sekä niihin vastaaminen 
yhdessä tiimin kanssa on tärkeä osa laaja- 
alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
työtä. Konsultatiivinen työskentely sisältää 
tiimin kanssa käytävät toiminnan kehit-
tämistä koskevat keskustelut sekä lapsi-
kohtaiset keskustelut, jotka tarvittaessa 
käydään monialaisesti.

Lapsiryhmissä voidaan hyödyntää peda-
gogisena tuen muotona kieli- ja kulttuuri-
opettajien osaamista. Pedagogisten tuen 
muotojen suunnittelussa ja toteutuksessa 
tärkeää on tiimin yhteistyö laaja-alaisen 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja kieli- 
ja kulttuuriopettajan kanssa. Yhdessä sovi-
tut pedagogiset tuen muodot kirjataan ryh-
män varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Rakenteelliset tuen muodot ovat ryhmän 
lapsimäärän pienentämiseen tai henkilö-
kunnan mitoitukseen tai rakenteeseen liit-
tyviä ratkaisuja.

Lapsen tuki järjestetään lapsen tarpeen 
mukaan ensisijaisesti erilaisin joustavin ja 
tarkoituksenmukaisin järjestelyin eriko koi-
sissa lapsiryhmissä lapsen omassa päivä-

kodissa tai perhepäivähoitoryhmässä ink-
luusion periaatteiden mukaisesti. Lapsen 
edun ja tuen tarpeen vaatiessa tukea voi-
daan järjestää pedagogisesti vahvistetussa 
ryhmässä. Ryhmässä työskentelee kaksi 
varhaiskasvatuksen opettajaa sekä lasten-
hoitaja. Tarvittaessa ryhmässä voi työsken-
nellä myös avustaja.

Kun lapsi tarvitsee erityispedagogista tukea 
kokoaikaisesti ja jatkuvasti, tuki voidaan 
järjestää lapsimäärältään pienemmässä 
erityisryhmässä. Espoossa erityisryhmän 
rakenne vastaa integroitua erityisryhmää. 
Erityisryhmässä työskentelee varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen 
opettaja sekä lastenhoitaja. Tarvittaessa 
ryhmässä voi työskennellä myös avustaja.

Lapsen tuen vaatiessa voidaan ryhmä kokoon 
vaikuttaa myös suhdeluvun väljennyksellä. 

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityis-
opettajan tuki voi kohdentua lapselle myös 
rakenteellisen tuen muotona eri mittai-
sina ajanjaksoina lapsen tarpeen mukai-
sesti. Laaja- alaisen varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan tukea ei lasketa lasten ja 
henkilöstön väliseen suhdelukuun. Varhais-
kasvatuksen erityisopettajat hyödyntävät 
työssään neuropsykiatrista osaamistaan. 
Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja tekee yhdessä tiimin kanssa tarvit-
taessa yhteistyötä perhekeskuksen toimi-
joiden sekä erikoissairaanhoidon kanssa. 

Avustamispalvelu voi kohdentua yhdelle tai 
useammalle tukea tarvitsevalle lapselle ja se 
voi olla osa- tai kokoaikaista. Lapsen avus-
tamisen tarve voi olla pitkä- tai lyhyt aikaista, 
esimerkiksi varhaiskasvatuksen aloitus-
vaiheeseen tai lapsen pitkäaikais sairauden 
alkuvaiheeseen sijoittuvaa. Avustajan sijaan 
voidaan varhaiskasvatusyksikköön tai lapsi-
ryhmään kohdentaa lastenhoitajan tai var-
haiskasvatuksen opettajan tukea, jos lapsi-
ryhmässä on useampi tukea tarvitseva lapsi.

Hoidollisen tuen muotojen toteuttamiseen 
voidaan kohdentaa avustajan työtä. Suo-
menkielisen varhaiskasvatuksen turvalli-
suuskäsikirjaan on tarkemmin kirjattu hoi-
dollisen tukeen liittyviä asioita kuten lapsen 
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lääkehoitosuunnitelma, allergiaohjeet sekä 
diabeteksen hoitosuunnitelma. Lapsen hoi-
tavat tahot tulevat mukaan hoidollisten tu-
kitoimien suunnitteluun ja arviointiin lapsen 
huoltajien kautta. Yhteisissä tapaamisissa 
sovitaan kunkin osapuolen vastuut ja ne 
kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
maan. 

Lapsen tukeen liittyvät apuvälineet tulevat 
yleensä erikoissairaanhoidosta. Espoon var-
haiskasvatus vuokraa tarvittaessa apuväli-
neitä HUS:n Apuvälinekeskuksesta. 

5.4 Lapsen tuen arviointi
Varhaiskasvatuksessa lapsen tukea ar-
vioidaan kaikilla tuen tasoilla127. Lapsen 
tuen tarvetta, sekä tuen riittävyyttä ja 
toteutumista arvioidaan tarpeen mu-
kaan, mutta kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa esimerkiksi lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelman tarkistamisen yhtey-
dessä tai tuen tarpeen tai oppimisympä-
ristön muuttuessa. Lapsen tuen tarpeen 
arvioinnin prosessi voi alkaa varhaiskas-
vatuksen henkilöstön tekemien havain-
tojen pohjalta. Myös huoltaja, lastenneu-
volan tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö voi tehdä aloitteen.

Tuen antamisen kokonaisuutta tarkas-
teltaessa arvioidaan aina kunkin lapsen 
kohdalla, mitkä ratkaisut parhaiten to-
teuttavat lapsen etua. Lapsen mielipide 
ja toivomukset huomioidaan ja huoltajan 
kanssa toimitaan yhteistyössä arvioita-
essa tuen tarvetta, tukitoimenpiteitä ja 
toteuttamista128.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osal-
listuu lapsen tuen arviointiin tarpeen 
mukaan. Sosiaali- ja terveysviranomaiset 
osallistuvat arvioinnin tekemiseen var-
haiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä, 
jos arviointi edellyttää myös muuta kuin 
varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista 
asiantuntemusta tuen tarpeen arvioimi-
seksi ja tuen ratkaisujen perusteeksi.

127 Varhaiskasvatuslaki 15 a ja d §
128 Varhaiskasvatuslaki 15 d § ja 20 §
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Lapsen tarvitsema tuki eli tuen taso, 
muodot ja niiden toteuttaminen sekä nii-
hin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan129. 
Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa 
varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoi-
nen henkilö ja/tai varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja yhteistyössä muun henki-
löstön ja lapsen huoltajan kanssa. Hen-
kilöstön tehtävänä on tukea huoltajan ja 
lapsen osallisuutta suunnitelman laati-
misessa ja arvioinnissa. Tavoitteena on 
toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja 
huoltajan kanssa. Lapsen mielipide sel-
vitetään ja huomioidaan suunnitelmaa 
laadittaessa ja sitä arvioitaessa (luku 1.3).

Tuen tarvetta ja toteutumista arvioidaan 
ja suunnitelma tarkistetaan tarpeen 
mukaan vähintään kerran vuodessa tai 
tuen tarpeen muuttuessa130. Toiminnan 
tavoitteiden saavuttaminen kirjataan ja 
tavoitteita muutetaan lapsen muuttu-
nutta tuen tarvetta vastaavaksi. Suun-
nitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve 
ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen 
tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa 
esiopetuksen. Esiopetukseen osallistu-
van lapsen kasvun ja oppimisen tuesta 
määrätään esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteissa. Esiopetusta täy-
dentävän varhaiskasvatuksen osalta 
mahdollinen tuki tulee yhteensovittaa 
esiopetuksessa annettavan tuen kanssa 
ja kirjata lapsen varhaiskasvatussuunni-
telmaan.

Ennen tehostetun tai erityisen tuen 
aloittamista lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan kirjataan mahdollisten 
aiemmin toteutettujen tukitoimien ja 
niiden vaikuttavuuden arviointi. Arvioin-
ti pitää sisällään kuvauksen tukitoimis-
ta, niiden vaikuttavuuden arvioinnista 
ja kehittämisestä sekä perustelut siitä, 
millaisista tuen toimista lapsi hyötyy ja 

129 Varhaiskasvatuslaki 15 d § ja 23 §
130 Varhaiskasvatuslaki 15 d § ja 23 §

5.5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana
mitkä parhaiten toteuttavat yksilöllisesti 
lapsen etua131.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 
hyödynnetään tehtäessä hallinnollista 
päätöstä annettavasta tehostetusta tai 
erityisestä tuesta tai tukipalveluista132. 
Mikäli lapsen tuen tarvetta on arvioitu 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa, 
tulee arviointi huomioida annettaessa 
tehostetun tai erityisen tuen hallinnol-
lista päätöstä tai päätöstä tukipalveluis-
ta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
päivitetään hallinnollisen päätöksen si-
sällön mukaisesti.

Kun lapsi saa varhaiskasvatuksessa tu-
kea, hänen varhaiskasvatussuunnitel-
maansa kirjataan luvussa 1.3 kuvatun li-
säksi seuraavat asiat:

Pedagogiset tuen muodot

• varhaiskasvatuspäivän rakenteeseen ja 
päivärytmiin liittyvät ratkaisut

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

• tarvittavat erityispedagogiset menetel-
mät 

• vuorovaikutus- ja kommunikointitavat, 
esimerkiksi viittomien ja kuvien käyttö

• käytännöt, miten lapsi pääsee osalli-
seksi vertaisryhmän toimintaa, esimer-
kiksi esteettömyyden huomiointi.

131 HE 148/2021 vp, s. 34
132 Varhaiskasvatuslaki 15 e §
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Rakenteelliset tuen muodot

• tuen toteuttamiseen liittyvän osaami-
sen ja erityispedagogisen osaamisen 
vahvistaminen 

• henkilöstön mitoitukseen ja rakentee-
seen liittyvät ratkaisut

• lapsiryhmän kokoon ja ryhmärakentee-
seen liittyvät ratkaisut

• tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä 
apuvälineiden käyttö

• pien- tai erityisryhmä tai muu tarvitta-
va ryhmämuoto

• varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
osa- tai kokoaikainen opetus tai kon-
sultaatio.

Hoidolliset tuen muodot

• perushoitoon, hoivaan ja avustamiseen 
liittyvät menetelmät

• terveydenhoidolliset tarpeet, esimer-
kiksi lapsen pitkäaikaissairauksien 
hoitoon, lääkitykseen, ruokavalioon ja 
liikkumiseen liittyvä avustaminen ja 
apuvälineet.

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

• yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa

• lapsen tuen toteuttamisen vastuut

• erityisasiantuntijoiden palvelujen käyttö

• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mui-
den asiantuntijoiden antama ohjaus ja 
konsultaatio

• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja 
vastuut.

Tuen vaikuttavuuden arviointi

• tuen tarpeen, riittävyyden ja toteutu-
misen seuranta

• tukitoimien vaikutusten arviointi, arvi-
oinnin perusteella tehtävät johtopää-
tökset ja toimenpiteet sekä arviointi-
ajankohdat.

Lisäksi lapsen varhaiskasvatussuunni-
telmaan kirjataan mahdolliset sosiaali- 
ja terveyspalvelut, kuten lapsen saama 
kuntoutus, jos se on olennaista lapsen 
varhaiskasvatuksen järjestämisen näkö-
kulmasta133.

133 HE 148/2021 vp, s. 35

”Minulle tärkeintä on, että varhaiskasvatus-
suunnitelmalla taataan lapselle mahdollisuus 

yksilölliseen kehitykseen, mielenkiinnonkohtei-
den löytymiseen, sekä tarvittaviin tukitoimiin, 

mikäli sellaisille on tarvetta.”

– Huoltaja, Vaikuta vasuun -kysely

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja voi olla varhaiskasvatuksen opet-
tajan tukena lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaprosessin aikana. Lapsen 
varhais kasvatus suunnitelma keskusteluun 
kutsutaan tarvittaessa myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöä. Lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmaan voidaan liittää 
asiantuntijalausunnot, jotka voivat olla osa-
na lapsen tuen suunnittelua, mutta tuen 
toteuttamisen muodoista vastaa varhais-
kasvatus. 
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5.6 Päätös tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä 
tukipalveluista 

tuottajan esityksestä varhaiskasvatuksen 
toimipaikan sijaintikunta142. Lapsen saa-
dessa varhaiskasvatusta osto palveluna 
hankitussa varhaiskasvatuksessa hallin-
topäätöksen tekee varhaiskasvatuksen 
järjestämisvastuussa oleva kunta. Myös 
palvelusetelin myöntänyt kunta tekee 
tukea koskevan hallinto päätöksen143.

Lapsen varhaiskasvatusta voi järjestää 
useampi kuin yksi varhaiskasvatuksen 
järjestäjä. Mikäli lapsi osallistuu kah-
den eri kunnan järjestämään varhais-
kasvatukseen esimerkiksi vuoroasumis-
tilanteessa, hallintopäätöksen tekevät 
erikseen molemmat kunnat. Tällöin var-
haiskasvatuksen järjestäjillä on velvol-
lisuus toimia tuen suunnittelussa, to-
teutuksessa ja arvioinnissa yhteistyössä 
lapsen edun mukaisesti. Kukin toimija 
tekee hallintopäätöksen itse. 

Hallintopäätös tehostetusta tai erityi-
sestä tuesta tai tukipalveluista on panta-
va täytäntöön heti. Päätös voidaan pan-
na täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. 
Täytäntöönpanolla ennen päätöksen 
lainvoimaa on keskeinen merkitys oi-
keusturvan kannalta. Päätöksellä ei voida 
päättää lapsen sosiaali- ja terveyspalve-
luista, kuten lääkinnällisen kuntoutuk-
sen apuvälineistä tai vammaispalvelulain 
mukaisista palveluista ja tukitoimista.

Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja to-
teutumista arvioidaan tarpeen mukaan 
(ks. luku 5.4). Hallintopäätös muutetaan 
tai kumotaan, mikäli tuen tarve muut-
tuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
tarkistamisen tai muun arvioinnin yhtey-
dessä.

142 Varhaiskasvatuslaki 15 e §
143 HE 148/2021 vp, s. 30

Lapselle annettavasta tehostetusta tai 
erityisestä tuesta tai tukipalveluista on 
varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävä 
viipymättä hallintopäätös, joka perus-
tuu tuen tarpeen arviointiin134. Hallinto-
päätösmenettelyssä noudatetaan hal-
lintolakia. Ennen päätöksen tekemistä 
varhaiskasvatuksen järjestäjän on kuul-
tava lapsen huoltajaa tai muuta laillis-
ta edustajaa135. Myös huoltaja voi hakea 
tehostettua tai erityistä tukea lapselle136. 
Hallintopäätöksen tekee varhaiskasva-
tuksen järjestämisvastuussa oleva kun-
ta, ja päätös on toistaiseksi voimassa. 
Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, 
koska huoltaja voi hakea siihen muutos-
ta valittamalla137. Päätös on aina perus-
teltava138. Hallintopäätös muutetaan tai 
kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu139.

Tehostetun ja erityisen tuen päätökses-
sä mainitaan ja päätetään seuraavista 
asioista:

• tuen muodoista

• varhaiskasvatuksen toimipaikasta 

• tukipalveluista140.

Jos lapsen tuesta ei tehdä tehostetun tai 
erityisen tuen päätöstä, silloin tukipal-
veluista tehdään erillinen hallintopäätös. 
Päätöksessä mainitaan ja päätetään seu-
raavista asioista:

• tukipalvelut141.

Varhaiskasvatuslain piiriin kuuluvassa 
yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan 
lapsen hallintopäätöksen tekee palvelun-

134 Varhaiskasvatuslaki 15 e §
135 Hallintolaki 34 §
136 HE 148/2021 vp, s. 35
137 Varhaiskasvatuslaki 62 §
138 Hallintolaki 34, 45 § 1 momentti, 47 § ja varhais-

kasvatuslaki 15 a § 
139 HE 148/2021 vp, s. 36
140 HE 148/2021 vp, s. 34
141 Varhaiskasvatuslaki 15 c ja e §
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Varhaiskasvatuksen erityisopettaja järjestää 
kuulemistilaisuuden lapselle ja huoltajille, 
jos lapsi tarvitsee tehostettua tai erityis-
tä tukea tai yleiseen tukeen avustamis- ja 
tulkitsemispalveluja. Kuuleminen pyritään 
järjestämään osana lapsen vasukeskuste-
lua aina, kun se on mahdollista. Varhais-
kasvatuksen erityisopettaja valmistelee 
yhdessä varhaiskasvatusyksikön johtajan 
kanssa päätösesityksen varhaiskasvatuksen 
aluepäällikölle päätettäväksi. 

Lapsen tuen tarpeen muuttuessa varhais-
kasvatuksen erityisopettaja järjestää uu-
den kuulemisen lapselle ja huoltajille sekä 
valmistelee uuden päätösesityksen yhdes-
sä varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa 
aluepäällikölle päätettäväksi. Aluepäällikkö 
tekee muuttuneesta tuen tasosta uuden 
hallintopäätöksen. Pidennetyn oppivelvol-
lisuuden prosessista on erillinen ohjeistus. 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yh-
teydessä palvelualueensa varhaiserityiskas-
vatuksen koordinaattoriin, jos lapsi tarvitsee 
apuvälineitä.

Toiminta siirtymävaiheissa ja 
tiedon siirtoon liittyvät käytännöt 
varhaiskasvatuksen aikana ja  
siirryttäessä esiopetukseen
Tukea tarvitsevan lapsen tiedonsiirrossa 
käytetään välineenä lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaa liitteineen aivan kuten mui-
denkin lasten kohdalla. Tiedonsiirrosta 
sovitaan huoltajan kanssa ja siitä vastaa 
varhaiskasvatuksen opettaja, jonka ryhmäs-
tä lapsi siirtyy. Lapsen tarvitsemaan tukeen 
liittyvät pedagogiset asiakirjat käsitellään 
opiskeluhuollon henkilöstön kanssa esiope-
tuksen alettua. 

Kun tukea tarvitseva lapsi on siirtymässä 
esiopetukseen, varhaiskasvatuksen opetta-
ja kutsuu tulevan esiopetusyksikön edusta-
jan ja muut tarvittavat henkilöt (esim. var-
haiskasvatuksen erityisopettajan) erilliseen 
siirtopalaveriin. Tarkoituksena on huolehtia 
siitä, että tarpeellinen tieto siirtyy asian-
mukaisesti esiopetusyksikköön. Huoltajan 

kanssa voidaan myös sopia, että tietojen 
siirtymisestä huolehditaan muulla tavalla.

Lapsen tuki yksityisessä  
varhaiskasvatuksessa
Ostopalveluyksiköiden lapsen tuen proses-
sit noudattelevat kunnallisen varhaiskasva-
tuksen toimintamalleja. Jokaiseen ostopal-
veluyksikköön on nimetty palvelualueelta 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka oh-
jaa lapsen tuen prosesseja.

Palveluseteliyksiköiden sääntökirjan eril-
liseen ohjeeseen on kuvattu lapsen tuen 
prosessia. Palveluseteliyksikölle on nimetty 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka tu-
kee ja ohjaa lapsen tuen prosesseja. 

Tarpeen mukaan yksityisen hoidon tuen yk-
siköissä ja perhepäivähoidossa lapsen tuen 
prosesseja ohjaa ja konsultoi varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja. Pedagogista työkalu-
pakkia hyödynnetään soveltuvin osin yksi-
tyisessä varhaiskasvatuksessa.
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6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan 
tai erityiseen katsomukseen 
perustuva varhaiskasvatus

Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudate-
taan laissa, sopimuksissa ja näissä pe-
rusteissa varhaiskasvatukselle asetettuja 
yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. 
Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet 
koskevat myös vaihtoehtoiseen peda-
gogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 
perustuvaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tar-
jota varhaiskasvatuspalvelua, joka pe-
rustuu vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan 

tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Steiner-, Montessori-, 
 Freinet- ja Reggio Emilia -pedagogiikat 
tai tiettyyn katsomukseen perustuva 
varhaiskasvatuspalvelu.

Huoltajan valitessa lapselleen vaihto-
ehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen 
katsomukseen perustuvan varhaiskas-
vatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että 
huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan 
erityistavoitteista ja arvoista.
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7. Toiminnan arviointi 
ja kehittäminen 
varhaiskasvatuksessa

Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on 
tukea varhaiskasvatuslain ja varhais-
kasvatussuunnitelmien toteuttamista 
sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä. 
Varhaiskasvatuslain mukaan varhais-
kasvatuksen järjestäjän tulee arvioi-
da antamaansa varhaiskasvatusta sekä 
osallistua ulkopuoliseen toimintansa 
arviointiin144. Varhaiskasvatuksen toi-
minnan arvioinnin tulee olla suunnitel-
mallista ja säännöllistä. Systemaattinen 
arviointi edellyttää järjestäjältä toimivaa 
arviointijärjestelmää. Arvioinnin avulla 
edistetään varhaiskasvatuksen laatua, 
tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja 
nostetaan esiin kehittämistarpeita ja ke-
hitetään toimintaa. 

144 Varhaiskasvatuslaki 24 §
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7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tar-
koitus on varhaiskasvatuksen kehittämi-
nen sekä lasten kehityksen ja oppimisen 
edellytysten parantaminen145. Paikallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutu-
misen seuranta, säännöllinen arviointi 
ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. 
Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan 
ja kehitetään kansallisen tason sekä jär-
jestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökul-
mista. 

Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä 
on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä 
arviointia ja laadunhallintaa koskevis-
sa asioissa. Kansallisen tason arvioinnit 
palvelevat varhaiskasvatuksen kehittä-
mistä paikallisesti, alueellisesti ja valta-
kunnallisesti146. Arviointitietoja voidaan 
hyödyntää myös kansainvälisissä vertai-
luissa. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja 
arvioi säännöllisesti varhaiskasvatus-
suunnitelmia ja niiden toteutumista eri 
toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksen 
järjestäjä päättää järjestäjä- ja yksikkö-
tason arvioinnissa käytettävistä menet-
telytavoista. On tärkeää, että paikallisilla 
päättäjillä, huoltajilla sekä varhaiskas-
vatuksen henkilöstöllä on ajantasaista 
tietoa varhaiskasvatuksen toteutumi-
sesta ja sen laadusta. Keskeiset arvioin-
titulokset tulee julkistaa147. Järjestäjä- ja 
yksikkötason arviointi on keskeinen osa 
varhaiskasvatuksen johtamista ja kehit-
tämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän 
huoltajilleen on järjestettävä mahdolli-
suus säännöllisesti osallistua varhais-
kasvatuksen arviointiin148.

Henkilöstön tavoitteellinen ja suunni-
telmallinen itsearviointi on keskeisessä 

145 Varhaiskasvatuslaki 24 §
146 Laki kansallisesta koulutuksen arviointikeskuk-

sesta (1295/2013) 1 §
147 Varhaiskasvatuslaki 24 §
148 Varhaiskasvatuslaki 20 §

asemassa varhaiskasvatuksen laadun 
ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvi-
oinnin kohteena voi olla muun muassa 
henkilöstön vuorovaikutus lasten kans-
sa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, peda-
gogiset työtavat, toiminnan sisältö tai 
oppimisympäristöt. Lapsen tuen (luku 
5) toteutuminen on keskeinen arvioinnin 
kohde. 

Yksilötason arviointi tarkoittaa lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmien toteu-
tumisen arviointia. Lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelman toteutumista on 
tärkeää arvioida aina ennen sen päivit-
tämistä tai uuden laatimista. Arvioinnin 
yhteydessä lapsi, huoltaja ja henkilöstö 
pohtivat omalta osaltaan, miten yhdes-
sä kirjatut toiminnan tavoitteet ja sopi-
mukset on huomioitu ja miten ne ovat 
toteutuneet varhaiskasvatuksen toimin-
nassa. Lapsen tuen arviointi sisältyy lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tätä 
arviointitehtävää kuvataan tarkemmin 
luku 5. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teissa, kunkin luvun lopussa, olevat pai-
kallisesti päätettävät asiat ohjaavat pai-
kallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
laatimisessa sekä sen arvioinnin suun-
nittelussa ja toteuttamisessa. Varhais-
kasvatuksen järjestäjä tarkistaa varhais-
kasvatussuunnitelmaansa ja parantaa 
sen laatua ja toimivuutta. Lisäksi paikal-
liset tarpeet ja kehittämistyön tulokset 
ohjaavat arviointia.

86



Arvioinnin kokonaisuus Espoossa
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen suun-
nitelmallisen arvioinnin tavoitteena on tuot-
taa ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen 
järjestämisestä ja varhaiskasvatuksen laa-
dusta. Keskeisimmät vaatimukset varhais-
kasvatuksen järjestämiselle nousevat toi-
siaan täydentävistä varhaiskasvatusta 
ohjaavista normeista sekä Espoon vasusta. 
Edellä mainittujen normien lisäksi nouda-
tamme Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskuksen (2018) suosituksia kansallisen ja 
paikallisen tason varhaiskasvatuksen raken-
teen sekä toiminnan laadun arvioimisesta. 

Kaavio 6.	 	Arvioinnin	kokonaisuus	Espoon	suomenkielisessä	varhaiskasvatuksessa

Toiminta Tulokset

Keskeiset 
suoritus-

kyky-
tulokset

ProsessitJohtajuusCAFTY

Arvioinnin kokonaisuus suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 

Innovatiivisuus ja oppiminen

Indikaatto-
reista 

johdettu 
teema

Indikaatto-
reista 

johdettu 
teema

Indikaatto-
reista 

johdettu 
teema

Indikaatto-
reista 

johdettu 
teema

Indikaatto-
reista 

johdettu 
teema

Indikaatto-
reista 

johdettu 
teema

K
riteeri 3

K
riteeri 2

K
riteeri 1

K
riteeri 3

K
riteeri 2

K
riteeri 1

K
riteeri 3

K
riteeri 2

K
riteeri 1

K
riteeri 3

K
riteeri 2

K
riteeri 1

K
riteeri 3

K
riteeri 2

K
riteeri 1

K
riteeri 3

K
riteeri 2

K
riteeri 1

Tulosyksikön arviointitulosten esittely arviointiraporttina

TYPA

Varhais-
kasvatus-
yksiköt

lapsiryhmät

yksittäiset 
lapset

TYPA

ja 
yksiköiden 

itsearviointi-
kriteerien 
tulokset

Laadun prosessi-indikaattorit

Henkilöstötulokset

Asiakas- ja kansalaistulokset

Yhteiskuntavastuu tulokset

Henkilöstö

Strategia ja suunnittelu

Kumppanuudet ja resurssit

Arviointitieto ja sen keräämisen 
menetelmät Espoossa
Kuviossa esitetty varhaiskasvatuksen toimin-
nan laadun arviointi edellyttää monipuolisen 
määrällisen ja laadullisen tiedon keräämis-
tä. Tietoa kerätään Espoon suomen kielisen 
varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelman 
pohjalta. Tulosyksikkötasoista arviointitietoa 
kootaan sekä varhaiskasvatuksen toimin-
nasta että toiminnan tuloksista. Toimintaa 
ja sen tuloksia arvioidaan sekä johtamisen, 
henkilöstön että asiakkaiden näkökulmista. 
Arviointitietoa kerätään Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen (2018) antamien 
varhaiskasvatuksen laadun rakenne- ja 
 prosessi-indikaattorien pohjalta. 
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Huoltajien arviointipalautteen keräämisen 
tavat

• huoltajille suunnattu sähköinen asiakas-
kysely (kaksi kertaa toimintavuoden aika-
na) sekä muut kyselyt

• palautejärjestelmä sekä muut palautteet

• lasten vasukeskustelut ja päivittäiset 
kohtaamiset

• varhaiskasvatusyksiköiden yhteistyön ra-
kenteet

Henkilöstön arviointipalautteen keräämisen 
tavat

• säännöllinen Kunta 10 -kysely

• oma henkilöstökysely (kaksi kertaa toi-
mintavuoden aikana) 

• kehityskeskustelut 

• yksikön henkilöstön ja varhaiskasvatuk-
sen johdon dialogiset arviointikeskustelut

Toiminnasta kerätään määrällistä ja laadul-
lista tietoa arviointia varten myös muilla ta-
voilla. Kehittävä palaute -mallissa koulutet-
tu observoija tekee ohjattua havainnointia 
ennalta valituista asioista. Myös monialai-
nen yhteistyö työterveyshuollon ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää 
sekä arviointitiedon keräämisessä että sen 
analysoinnissa. 

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa henki-
löstö suunnittelee ja arvioi toimintakulttuu-
ria, sen kehittämistä sekä yksikkökohtaisia 
paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa 
tarkentavia toimintatapojaan säännöllises-
ti omissa rakenteissaan. Yksikkökohtaiset 
tarkennukset kirjataan jokaisen lapsiryhmän 
ryhmävasuun ohjaamaan ryhmien pedago-
gista toimintaa ja sen arviointia. 

Avoimen varhaiskasvatuksen yksiköt laati-
vat oman toimintasuunnitelman, johon kir-
jataan toiminnan periaatteet, asiakkaiden 
ja yhteistyökumppaneiden osallisuus sekä 
toimintakauden tavoitteet ja toimintamuo-
dot. Toiminnan itsearvioinnin tukena hyö-
dynnetään itsearviointikriteerejä soveltuvin 
osin. Asukaspuistoissa ja kerhoissa toimin-
nan arvioinnissa sekä kehittämisessä hyö-

Espoon varhaiskasvatuksen arviointisuun-
nitelman mukaan varhaiskasvatuksen jär-
jestämisen rakenteellista toimintaympä-
ristötietoa kerätään vuosittain väestöstä, 
taloudesta, henkilöstöstä, lapsista ja var-
haiskasvatuksen toiminnasta. Rakenteellis-
ta tietoa kerätään myös henkilöstön mää-
rästä, riittävyydestä, koulutustaustasta 
sekä henkilöstön työhyvinvoinnista. Lapsiin 
liittyvää määrällistä toimintatietoa kootaan 
muun muassa varhaiskasvatuspaikkojen 
täyttämisestä ja käytöstä. 

Pedagogista arviointitietoa kerätään 
prosessi- indikaattoreista muodostettu-
jen arviointiteemojen ja niille laadittujen 
kriteeristöjen kautta. Kriteereitä hyödyn-
netään suunnitelmallisessa ja tavoitteelli-
sessa itsearvioinnissa, jota tehdään sään-
nöllisesti kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä 
ja lapsiryhmissä. Itsearvioinnin avulla var-
haiskasvatusyksiköt saavat arviointitietoa 
toiminnastaan, vahvuuksistaan ja kehittä-
miskohteistaan. Tärkeä osa henkilöstön ja 
huoltajien yhteistä arviointia ovat myös las-
ten varhaiskasvatuksen suunnittelun ja ar-
vioinnin rakenteet. Arviointien tuloksista ja 
kehittämistyöstä keskustellaan varhaiskas-
vatusyksiköissä huoltajien kanssa.

Pedagogiseen toimintaan liittyvää arviointi-
tietoa saadaan lisäksi alla tarkennetuin ta-
voin:

Lasten näkökulmien ja kokemusten huomi-
oiminen 

• kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin ha-
vainnointi 

• huoltajien palautetieto lasten hyvinvoin-
nista

• lasten ja henkilöstön yhteiset keskustelut 

• lasten näkemysten tietoinen ja suunni-
telmallinen selvittäminen lapsiryhmissä 
erilaisin menetelmin (erimerkiksi haas-
tattelut, lasten kokoukset, pedagoginen 
dokumentointi, saduttaminen, muut lap-
sen aktiivisen toimijuuden mahdollistavat 
toimintatavat)
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dynnetään asiakkailta saatua palautetta ja 
kehittämisideoita. Arviointitietoa kerätään 
yhteisillä verkko- ja lomakekyselyillä sekä 
haastatteluilla. Yhteissuunnittelussa hyö-
dynnetään palvelumuotoilua. Arviointitulok-
sista tiedotetaan asiakkaille verkkosivuilla. 

Arvioinnin roolit varhaiskasvatus-
yksikössä
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
• laatii johtamisen vuosisuunnitelman ja 

arvioi sen toteutumista ja yksiköidensä 
ryhmä vasujen tilannetta kehityskeskus-
telussa esihenkilönsä kanssa vähintään 
kerran vuodessa kehityskeskustelussa 

• vastaa siitä, että pedagogista reflektoin-
tia ja itsearviointia tehdään suunnitelmal-
lisesti säännöllisissä tiimien kokouksissa 
ja johtajan ohjaamassa varhaiskasvatuk-
sen opettajien pedagogisessa ryhmässä 
sekä muissa yksikön ja eri varhaiskasva-
tusmuodot huomioivissa kokouksissa

• vastaa yksikkönsä ryhmävasujen laatimi-
sesta sekä tukee ja arvioi ryhmien peda-
gogisen toiminnan toteutumista yhdessä 
kunkin ryhmän henkilöstön kanssa

• arvioi jokaisen työntekijän kanssa hänen 
varhaiskasvatusosaamistaan, sen mah-
dollista kehittämisen tarvetta ja sopii 
tarvittavista osaamisen kehittämisen toi-
menpiteistä

• vastaa johtamansa kokonaisuuden var-
haiskasvatuksen suunnittelu- ja arviointi-
rakenteista ja huolehtii säännöllisesti jär-
jestettävien kehittämis- ja arviointipäivien 
toteutumisesta

Varhaiskasvatusryhmien henkilöstö 

• arvioi ja kehittää viikoittaisissa kokouksis-
saan varhaiskasvatuksen opettajan joh-
dolla ryhmän toimintakulttuuria, lasten 
vasuja sekä ryhmävasua

• osallistuu varhaiskasvatuksen johdon 
kanssa järjestettäviin dialogisiin arvioin-
tikeskusteluihin, joissa tarkastellaan yh-
dessä yksikössä tehtävää itsearviointi- ja 
kehittämistyötä 

Varhaiskasvatusyksiköiden itsearviointi on 
jatkuvaa, organisaation rakenteissa eri ta-
soilla toteutuvaa toimintaa. 

Arviointi ja siihen perustuva  
kehittäminen
Itsearviointia tehdään Espoon suomen-
kielisen varhaiskasvatuksen arviointimallin 
(Kaavio 6) mukaisesti. Pedagogiikan johtak-
misella on keskeinen merkitys sekä lapsi-
ryhmän että yksittäisen lapsen laadukkaan 
varhaiskasvatuksen toteutumisessa. Kukin 
henkilökunnan jäsen arvioi omaa päivittäis-
tä toimintaansa ja lisäksi tiimikokouksissa 
reflektoidaan ryhmän toimintaa suunni-
telmallisesti varhaiskasvatuksen opettajan 
johdolla. Henkilöstöllä on luottamusta omiin 
vahvuuksiinsa ja halua nähdä oma toimin-
tansa realistisesti ja kehittää sitä lasten tar-
peiden suuntaisesti. 

Espoossa korostuu henkilöstön ja johdon 
yhteistyössä ja eri organisaation tasoilla 
tekemä itsearviointi. Toimintaa arvioidaan 
varhaiskasvatusyksiköissä ja lapsiryhmissä 
valitun itsearviointiteeman kriteerien toteu-
tumisen pohjalta. Arviointien tuloksia tar-
kastellaan yksikkö-, alue- ja tulos yksikkö-
tasoisesti ja niiden pohjalta suunnitellaan 
eri organisaation tasoilla tarvittavia peräk-
käisiä kehittämisaskeleita, joiden toteutu-
mista edelleen arvioidaan. Kehittämisessä 
huomioidaan myös muu edellä jo maini-
tuin tavoin saatu arviointitieto. Arviointi- ja 
kehittämis prosessi etenee jatkuvan paran-
tamisen mallin mukaisesti.
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Jatkuvan parantamisen malli

Kaavio 7.	 Jatkuvan	parantamisen	malli,	yksi	kehitysaskel

4. Paranna
 Act 

2. Tee
 Do

1. Suunnittele
 Plan

3. Arvioi
 Check

Yksi kehittämisaskel

Kaavio 8.	 Jatkuvan	parantamisen	malli,	kehittämisaskeleet	nykytilasta	tavoitetilaan
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Arviointi ostopalvelussa, palvelu-
seteliyksiköissä ja yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa
Espoossa toimivat yksityiset palveluntuot-
tajat noudattavat luku 7.1 esitettyjä kunnalli-
sissa varhaiskasvatusyksiköissä toteutetta-
via arviointikäytäntöjä soveltuvin osin. 

Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa nou-
dattavat ostopalvelu-, palveluseteli- ja yk-
sityiset toimijat esittelevät lakisääteiset 
asiakirjat ja vasuprosessit auditointi- ja 

ohjauskäyntien yhteydessä. Omaa pai-
kallista vasuaan noudattavien yksityisten 
palveluntuottajien lakisääteiset ja muut 
mahdollisesti edellytettävät asiakirjat ja ar-
viointikäytännöt esitellään ohjauskäyntien 
yhteydessä. Arviointituloksia seurataan pal-
veluntuottajan ja toimintaa valvovan viran-
omaisen yhteistyöllä. 

Espoossa toimivia yksityisiä palvelun-
tuottajia suositellaan käyttämään suo-
menkielisen varhaiskasvatuksen itsearvi-
ointikriteerejä yksiköidensä pedagogisessa 
arviointi- ja kehittämistyössään. ▪
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