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1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

ja paikallinen varhaiskasvatussuunni-

telma 

 Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman laadinta 

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on alun perin laadittu Opetushallituksen 

18.10.2016 hyväksymien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasva-

tuslakia on täydennetty 1.9. 2018 ja 1.8. 2022 alkaen, jolloin Opetushallitus on päivittänyt myös 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma on tarkas-

tettu vastaamaan perusteiden muutoksia.  

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtana vuonna 

2016 oli tuoda esille muuttuvan maailman, muuttuvan osaamisen ja oppimisen sekä lapsen 

muuttuvan roolin merkitys. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta Hyvinkäällä aloitettiin ke-

väällä 2016 kysymyksillä:  

- Miten maailma on muuttunut siitä, kun edelliset vasun perusteet on laadittu? 

- Mikä muutoksessa on ollut olennaista varhaiskasvatuksen kannalta? 

- Miten meidän tulisi muuttua? 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä velvoittava määräys. 

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelmassa päätetään perusteiden mukaisesti pedagogisesti 

painottuneen varhaiskasvatuksen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, toimintakulttuurin kehit-

tämisestä, varhaiskasvatuksen ja huoltajien yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä sekä lapsen tuen järjestämisestä.  

Vuonna 2018 päivitetyissä perusteissa korostettiin lapsen edun ensisijaisuutta sekä työskente-

lyä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Nämä olivat silloin myös Hyvinkään vasun päivityksen 

pääteemat. Lisäksi tarkennettiin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman prosessia sekä tietojen 

siirtoa ja päivitettiin muuttuneet ammattinimikkeet.  

Vuoden 2022 päivitetyssä perusteasiakirjassa lapsen tuen luku uudistettiin kokonaan, sillä var-

haiskasvatuslaissa säädettiin kolmitasoisen tuen rakenne. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet korostavat inklusiivisuutta varhaiskasvatuksen arvoperustana, ajattelutapana ja peda-

gogisena toimintana. Hyvinkään vasun päivityksen pääteemat ovat v. 2022 inklusiivinen toimin-

takulttuuri, lapsen tuki sekä kestävä elämäntapa. 

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu suomen- ja ruotsinkielistä varhaiskasva-

tusta varten ja se on kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden yhteinen (kunnallinen ja yksityinen 

varhaiskasvatus). Yksityisillä toimijoilla voi lisäksi olla myös omia, varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin pohjautuvia suunnitelmia. Hyvinkään vasu sisältää hyvinkääläiset täydennykset pe-
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rusteisiin ja sitä on tarkoitus käyttää yhdessä perusteasiakirjan kanssa. Hyvinkään varhaiskas-

vatussuunnitelmaa täydentävä Hyvinkään vasuopas sisältää linkit perusteisiin, asiakirjoihin ja 

ohjeisiin. 

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma on kirjoitettu tarkasti niiden asioiden osalta, jossa se 

määrittää yhtenäisiä toimintatapoja (esim. lapsen vasu –prosessi, lapsen kehityksen ja oppimi-

sen tuen periaatteet ja toteuttaminen) ja väljästi niiden asioiden osalta, joita tarkennetaan var-

haiskasvatusyksikön ja/tai ryhmän tasolla. 

Hyvinkään vasun laatimisessa v. 2016 sekä päivityksissä v. 2019 ja 2022 on kysytty myös lasten, 

huoltajien ja henkilöstön ajatuksia ajankohtaisista teemoista. Hyvinkään vasun luonnos oli 

myös henkilöstön kommentoitavana huhti-toukokuussa 2022.  

Vuonna 2022 lapsilta kysyttiin, mikä varhaiskasvatuksessa on kivaa: 

”Kavereiden kanssa leikkiminen, elokuvien katselu videotykiltä ja oman lelun tuominen päivä-

kotiin. Halaaminen, pienryhmät ja Piki-tunnit, kirjainharjoittelu ja lepääminen nukkarissa. Eka-

peli on kiva. Tykkään syödä. Sormivirkkaaminen on kivaa. Salissa vapaasti hipan juokseminen. 

Vapaa leikki kaverin kanssa, kiipeily salissa ja kivat temppuradat. Pomppupalloilla liikkuminen 

ja majapalikat. Autoleikit, rakentelu, maalaaminen, askarteleminen, luistelu ja kiipeily. Musiikin 

kuuntelu, sähly, pulkkamäki ja tabletilla pelaaminen. Satujen kuunteleminen, dinosaurusleikit 

ja Villa Artussa käyminen. Pelien pelaaminen, leikkiminen ja roolivaatteilla leikkiminen. Kissan 

ja koiran leikkiminen, piirtäminen ja nukkeleikki. Palapelit, nukkuminen, jumppa ja ulkoilu. Le-

goilla rakentelu, junarata, ulkoilu, pukeminen ja kotiin lähtö. Lepohetket ovat mukavia, kun 

siellä on hyvä tarina ja hyvä musa. Juhlat ovat kivoja ja lelupäivä. Nuket ovat kivoja ja oppiminen 

on mukavaa. Lumikasat ovat kivoja. Metsäretket, kirjastoretket, hyvä ruoka ja lukuhetket. Hoi-

tajat ovat kivoja. Laulaminen, kirjojen lukeminen ja päiväpiirin kuvat. Se, kun aikuiset leikkivät 

mukana. Peuhaaminen ja hieman riehaantuminenkin leikissä, hassuttelu ja höpsöttely. Sanka-

rileikit, temppuradat ja paini.” 

Vuonna 2022 huoltajilta kysyttiin, mitkä asiat varhaiskasvatuksessa ovat tärkeimpiä.   
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Kuvio. Huoltajien mielestä tärkeimmät asiat varhaiskasvatuksessa 

 Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, arviointi 

ja kehittäminen 

Varhaiskasvatussuunnitelmien rakenne lähtee varhaiskasvatuslaista, jonka perusteella Opetus-

hallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatuksen jär-

jestäjän tulee laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuen perusteasiakirjaan. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. 

 

Kuvio. Varhaiskasvatussuunnitelmien valtakunnallinen rakenne 

Näiden asiakirjojen lisäksi toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineinä Hyvinkäällä ovat yksi-

kön toimintasuunnitelma ja ryhmävasu. 

Varhaiskasvatuslaki 

Valtakunnallinen määräys: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Paikallinen, velvoittava: 

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu)



5 

1.2.1. Yksikön toimintasuunnitelma 

Varhaiskasvatusyksikkö kuvaa tavoitteensa ja toimintaperiaatteensa sekä inklusiivisen toimin-

takulttuurin kehittämiseen liittyvät asiat oman yksikön toimintasuunnitelmaan, jota seurataan 

vähintään kerran toimintavuoden aikana. Toimintavuoden päättyessä suunnitelma arvioidaan 

ja tehdään kehittämissuunnitelmat seuraavalle vuodelle. Toiminnan arviointia myös julkais-

taan. Yksikön toimintasuunnitelmassa hyödynnetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuk-

sen (Karvi) laadun indikaattoreita. Huoltajien ja lasten osuus varhaiskasvatussuunnitelman ar-

viointiin ja kehittämiseen varmistetaan kuvaamalla kehittämisen ja arvioinnin käytännöt yksi-

kön toimintasuunnitelmassa.  Hyvinkään varhaiskasvatuksen painotusalueet ovat vuorovaiku-

tus, osallisuus ja toiminnallisuus. Inkluusion periaatteita tarkastellaan erityisesti arvoperustaa 

käsittelevässä luvussa 2, toimintakulttuurin näkökulmasta luvussa 3 ja lapsen tuen näkökul-

masta luvussa 5. 

1.2.2. Ryhmävasu 

Päiväkodin kasvattajatiimissä laaditaan ryhmävasu, johon tiimin jäsenet kirjaavat lasten vasui-

hin pohjautuen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen suunnitelman ja arvioinnin heidän lap-

siryhmässään ja kasvattajatiimissään. Lasten vasut vaikuttavat merkittävästi ryhmän periaat-

teista ja toimintatavoista sovittaessa. Ryhmävasu muotoutuu lapsiryhmän näköiseksi ja siinä 

on näkyvissä, miten Hyvinkään vasua ryhmässä toteutetaan inkluusion periaatteiden mukai-

sesti. Ryhmävasua päivitetään koko toimintavuoden ajan. Toiminnan arviointia myös julkais-

taan. 

Perhepäivähoidossa on oma ryhmävasu, jonka avulla perhepäivähoitaja suunnittelee ja arvioi 

toimintaansa lasten vasujen pohjalta. Perhepäivähoidon esihenkilö vastaa pedagogisesta asi-

antuntijuudesta. 

1.2.3. Pedagogiikan johtaminen 

Pedagogiikan johtaminen tarkoittaa toiminnan seurantaa, arviointia ja kehittämistä, Hyvin-

käällä toteutetaan jaettua pedagogista johtajuutta. Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat kas-

vattajatiiminsä pedagogiikasta. Jokaisessa yksikössä/talossa toimii pedagoginen tiimi. Päiväko-

din johtajilla on oma pedagoginen fooruminsa.  Koko varhaiskasvatuksen tasolla toimii peda-

goginen tiimi, joka tarkastelee yhteisiä linjauksia ja käytäntöjä suhteessa varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteisiin ja paikalliseen vasuun. Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman toteutu-

mista eri toimintamuodoissa ohjataan ja arvioidaan järjestäjän tasolla pedagogisen johtamisen 

ja ohjauksen vuosikellon avulla.  

Pedagogiikan johtamisen tukena työskentelee kasvun ja oppimisen tuen tiimi: konsultoivat var-

haiskasvatuksen erityisopettajat (kveo), varhaiskasvatuksen psykologi, yhteisöllinen puhetera-

peutti ja varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettaja (S2-opettaja), kukin oman sovitun 

roolinsa mukaisesti. Lisäksi muutamassa päiväkodissa toimii yhteisöllinen varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja (yveo). Varhaiskasvatuksen sisältöä kehittäviin hankkeisiin palkatut hanketyön-

tekijät työskentelevät myös pedagogiikan vahvistajina henkilöstön ja päiväkodin johtajien rin-

nalla. 
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Yksityisen varhaiskasvatuksen suunnittelun, arvioinnin ja johtamisen toimintatavat perustuvat 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja mukailevat kunnallista toimintaa. Yksityisen var-

haiskasvatuksen ohjauksessa käytetään Kuuma-kuntien yhteistä yksityisen varhaiskasvatuksen 

ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäsikirjaa. Ostopalveluna tuotetussa varhaiskasvatuksessa nou-

datetaan Hyvinkään vasua. 

 Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät ja/tai to-

teuttavat suunnitelmat/asiakirjat  

Täydentäviä (kulloinkin voimassa olevat): 

- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 

- Hyvinkään Esiopetuksen opetussuunnitelma 2021 

- Hyvinkään Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma  

- Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 

- Hyvinkään kaupungin kotouttamisohjelma  

- Hyvinkään Pelikirja eli kaupunkistrategia 

- Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelma 

Toteuttavia (kulloinkin voimassa olevat):  

- Varhaiskasvatusyksiköiden toimintasuunnitelmat  

- Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma (sisältyy yksikön toimintasuunnitelmaan) 

- Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma  

- Hyvinkään varhaiskasvatuksen liikunnan suunnitelma  

- Hyvinkään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma 

- Osallisuuden opas  

- KieliPeda-työväline kielitietoisen pedagogiikan kehittämiseen 

- Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin malli 

- Hyvinkään Vasuopas 

 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät, että lapsen vasu sisältää:  

- lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet 

- lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoit-

teiden toteuttamiseksi sekä toteutumisen arviointi 

- lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki 

- mahdollinen suunnitelma lääkehoidosta 

- lapsen, henkilöstön ja huoltajan yhdessä sopimat asiat 

- suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat 

- tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin se tarkistetaan seuraa-

van kerran 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa 

olevalle lapselle ja se on lakisääteinen asiakirja. Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma siitä, 

miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Se tekee näkyväksi kunkin 

lapsen vahvuudet ja yksilölliset tarpeet. Suunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tar-

peet ja se perustuu lapsen tuntemiseen, kuulemiseen ja havainnointiin. Sen arviointi kohdistuu 

toimintaan, järjestelyihin ja pedagogiikkaan.  

Lapsen vasun toteutumista ja pedagogisten toimintakäytäntöjen vaikutuksia lapsen kehityk-

seen ja oppimiseen seurantaan säännöllisesti. Lapsen vasusta tuen aikana lisää luvussa 5 (Lap-

sen tuki). Lasten vasuista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suun-

nittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Lapsen vasun toteutuminen on jatkumo. Alla 

olevaan Opetushallituksen kuvioon on tehty hyvinkääläiset täydennykset. 

 

Kuvio. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on Hyvinkäällä osa lapsen vasu –prosessia. 

Lapsen vasun laatimisessa lapsen mielipide tulee huomioida lapsen kehitys- ja ikätasoisesti. 

Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. Lapsen vasun 

toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään 

kerran vuodessa ja aina kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Arviointi kohdistuu erityi-

sesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen. Arviointi kirjataan lapsen vasuun. 

Varhaiskasvatuksessa jatkavien lasten vasu –keskustelut käydään syksyllä lokakuun loppuun 

mennessä. 

Hoitosuhde alkaa, 
kun lapsi aloittaa  
ilman huoltajaa 

RYHMÄVASU 

ALOITUSKESKUSTELU 
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Lasten vasut laatii pääsääntöisesti (ryhmän) varhaiskasvatuksen opettaja. Aloituskeskustelut 

voidaan käydä muidenkin kasvattajien toimesta. Perheen kannalta on merkittävää, että vastuut 

on ryhmässä sovittu ja perhe tietää, kenen kasvattajan vastuulla keskustelut ovat. Kaikkien ryh-

män työntekijöiden tulee tietää ryhmän lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat.  

1.4.1. Aloituskäytännöt 

- Perheen saatua päätöksen päiväkotipaikasta: päiväkodin johtaja ottaa perheeseen yhteyttä 

ja sopii perheen tapaamisen ajankohdan. Päiväkodin johtajan tapaamisen jälkeen perhe 

tutustuu päiväkotiryhmään, jossa kasvattajan kanssa sovitaan aloituskeskustelun ajan-

kohta ja se, pidetäänkö aloituskeskustelu päiväkodissa, perheen kotona vai etäyhteydellä. 

Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma viimeistään kah-

den kuukauden kuluttua varhaiskasvatussuhteen alkamisesta. Ryhmän opettaja vastaa las-

ten vasuista.  

 

- Perheen saatua päätöksen perhepäivähoitopaikasta: perhepäivähoidon esihenkilö ottaa 

perheeseen yhteyttä ja sopii perheen tapaamisen ajankohdan. Perhepäivähoidossa esi-

henkilö on mukana myös lapsen aloituskeskustelussa.  

 

Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma viimeistään kah-

den kuukauden kuluttua varhaiskasvatussuhteen alkamisesta. Perhepäivähoidossa voi-

daan käyttää varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan asiantuntemusta lasten va-

suja laadittaessa. 

 

- Perheen saatua päätöksen kerhopaikasta: päiväkodin johtaja / kerhon opettaja ottaa yh-

teyttä perheeseen ja sopii tutustumisajankohdan. Kerhoissa käytetään yhtä yhdistettyä 

keskustelulomaketta, lapsen vasua ei kerhossa laadita. Perheelle tarjotaan palautekeskus-

telun mahdollisuutta keväällä. 

 

- Perheen saatua päätöksen esiopetuspaikasta: mikäli on kyse lapsesta, joka tulee varhais-

kasvatuksen ulkopuolelta esiopetukseen, toimitaan samalla tavalla kuin varhaiskasvatus-

paikan ollessa kyseessä. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloitusprosessit mukailevat kunnallista prosessia, yksiköistä riip-

puen. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen lapsen vasu. 

1.4.2. Tietojen siirtäminen 

Lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen tai toimintamuodosta toiseen, käydään siirtokeskustelu, 

jossa samalla arvioidaan lapsen vasua. Lapsen vasun sisällöstä lapsen tuen aikana on tarkem-

min luvussa 5 (Lapsen tuki). Lapsen vasussa on kyse henkilökohtaisista tiedoista, joten asiakirja 

on salassa pidettävä. Lapsen vasu siirtyy yksiköstä toiseen lapsen siirtyessä, ja hoitosuhteen 

päättyessä se arkistoidaan liitteineen pysyvästi (Kansallisarkiston päätös 2.1.2019).  
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Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tar-

peen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamiseen osallistuvilla henkilöillä on salassapitovel-

vollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen 

järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottami-

sen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä. Lapsen asiakkuus varhaiskasvatuksessa on jul-

kinen tieto. Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen voi kuitenkin liittyä tietoja, jotka ovat sa-

lassa pidettäviä.  

Mikäli perhepäivähoidossa oleva lapsi käyttää varahoitopaikkaa päiväkodissa, lapsen tietojen 

siirtämisestä sovitaan erikseen.  

2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset  

tavoitteet 

 Varhaiskasvatuksen järjestämisen velvoitteet 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, 

terveyttä ja hyvinvointia; 

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen 

tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti; 

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa mo-

nipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusym-

päristö; 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuh-

teet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yh-

denvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunni-

oittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaa; 

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea var-

haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryh-

mässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten 

kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin; 

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen ta-

sapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen 

vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 

Lapsen etu toteutuu varhaiskasvatuksessa yllä mainittujen tavoitteiden toteutuessa. 
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Hyvinkäällä Varhaiskasvatuspalvelut kuuluu sivistystoimeen, jonka toiminta-ajatuksena on 

luoda edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja elämänhallinnalle ja tukea niitä sekä tuottaa ja 

mahdollistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua tuottavat sivistyspalvelut.  

Opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet. Varhaiskasvatusta 

järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä toimintana. Varhaiskasvatusta tulee järjestää 

perheen tarvitsemassa muodossa. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toimii keskitetty palveluoh-

jaus, mikä edistää perheiden yhdenvertaisuutta palveluiden tarjonnassa ja antaa huoltajille tie-

toa kaikkien toimintamuotojen sisällöistä ja ominaispiirteistä. Palveluohjaus antaa neuvontaa 

ja ohjausta sekä varhaiskasvatuspalveluihin hakeuduttaessa sekä lapsen jo ollessa palvelujen 

piirissä. 

Varhaiskasvatuslaissa säädetään varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda). Se sisältää tie-

toja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa ole-

vista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarannon pohjalta 

mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan 

varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon yllä-

pidosta vastaa Opetushallitus. 

 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat avoin päiväkoti, kerhot, perhepäivähoito 

ja päiväkotitoiminta. Varhaiskasvatusta tulee järjestää perheiden tarvitsemassa laajuudessa ja 

toimintamuodoissa. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamuodot vaihtelevat yksiköittäin. 

Erilaiset painotteisuudet ovat mahdollisia sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Pai-

notteisuudet kuvataan tarkemmin yksiköiden toimintasuunnitelmissa. 

Toimintamuodot eroavat toisistaan. Esimerkiksi oppimisympäristöt, resurssit, henkilöstön kou-

lutus, henkilöstörakenne, lapsiryhmien koko sekä lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku vaih-

televat. Eri toimintamuodoissa tulee ottaa vasun perusteiden tavoitteet sitä kattavammin ja 

laaja-alaisemmin huomioon, mitä säännöllisemmin ja useammin lapset toimintaan osallistuvat. 

Avoimessa päiväkodissa lapset saavat harjoitella vuorovaikutustaitoja toisten lasten ja aikuis-

ten kanssa sekä kokea iloa ja elämyksiä erilaisissa toiminnoissa. Samalla pienten lasten van-

hemmilla on mahdollisuus tavata toisiaan, saada vertaistukea ja vaihtelua arkeen. Avoimen päi-

väkodin toiminta on suunniteltua ja siinä otetaan huomioon varhaiskasvatuslain tavoitteet. 

Avoimet päiväkodit toimivat kohtaamispaikkoina osana hyvinvointialueen perhekeskusverkos-

toa: toimintaan osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä kolmannen sektorin 

toimijoita.  

Kerhossa käyminen tukee lasten sosiaalisia taitoja ja vahvistaa kaverisuhteita. Kerhon toiminta 

on suunniteltua ja tavoitteellista. 

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon va-

rahoito järjestetään pääsääntöisesti perhepäivähoitajan kodin lähellä olevassa päiväkodissa. 

Perhepäivähoitaja on osa varahoitopäiväkodin yhteisöä ja osallistuu sovitusti ryhmänsä kanssa 

päiväkodin toimintaan.  
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Päiväkotitoiminta on koko- tai osapäiväistä ryhmämuotoista toimintaa. Lapsiryhmät voidaan 

muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. 

Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ja niiden muodostamisessa noudate-

taan henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyviä säädöksiä. Vuorohoidossa 

lasten osallistuminen on usein epäsäännöllistä ja tämä tulee huomioida pedagogisen toimin-

nan ja tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajat, eri-

tyisopettajat ja lastenhoitajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä. 

Esiopetusta ohjaa perusopetuslaki ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Hyvinkäällä esiope-

tusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen tiloissa, osa esiopetuksesta järjestetään pe-

rusopetuksen alaisuudessa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasva-

tuspalveluna. 

Esiopetus, avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuksen kerhot ovat osa varhaiskasvatusyksikön toi-

mintaa ja ne huomioidaan ko. yksikön toimintasuunnitelmassa ja myös niissä laaditaan Hyvin-

käällä ryhmävasu. Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä tehdään yhteistyötä sovi-

tuin käytäntein.  

 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapselle yhtenäisen oppimispolun. Oh-

jaavien asiakirjojen yhtenäinen arvoperusta ja oppimiskäsitys mahdollistavat sisällöllisesti yh-

tenäisen jatkumon. Myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat varhaiskasvatuksessa, esi-

opetuksessa ja perusopetuksessa yhteneväiset. Siirtymisessä esiopetuksesta perusopetukseen 

noudatetaan yhdessä perusopetuksen kanssa sovittuja nivelvaiheen käytäntöjä. 

Siirtymävaiheet kotoa varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuspaikasta toiseen ja esiopetukseen 

huomioidaan ja toteutetaan paikallisesti sovitulla tavalla (lapsen vasu –prosessi).  

 Arvoperusta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun 

ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huo-

mioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, inklusiiviset periaat-

teet ja lapsen syrjintäkielto YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus perustuu seuraaviin arvoi-

hin: 

- lapsuuden itseisarvo: jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas 

- ihmisenä kasvaminen: sivistystä arvostetaan, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, 

muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. 

- lapsen oikeudet: lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä 

tulla ymmärretyksi omilla ilmaisun keinoillaan 
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- yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus: lapsella on mahdollisuus kehittää taitojaan 

ja tehdä valintoja esim. sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta  

- perheiden monimuotoisuus: perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan niin, että lapsi 

kokee oman perheensä arvokkaaksi 

- terveellinen ja kestävä elämäntapa: kaikessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toi-

minnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestä-

vän elämäntavan välttämättömyys 

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden in-

klusiivista arvoperustaa. Varhaiskasvatuksessa käydään säännöllisesti arvokeskustelua eri nä-

kökulmista. Henkilöstön tulee keskustella siitä, miten lapsen etu näkyy päivittäisessä toimin-

nassa ja arjen valinnoissa.  Hyvinkään Pelikirjan mukaisesti myös varhaiskasvatuksessa pela-

taan reilua peliä. 

 Oppimiskäsitys 

  

 

Kuvio. Varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mu-

kaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiym-

päristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. 

Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppimi-

nen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tun-

teet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu.  

Oppimista tapahtuu mm. lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä 

muiden toimintaa. Lapset oppivat leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään 

ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Oppiminen edellyttää turvallisuuden ja yh-

teenkuuluvuuden tunteen kokemista. Oppimista vahvistaa osallistava pedagogiikka ja lapsen 

OPPIMINEN
YHTEIS-

TOIMINTA 
MUIDEN KANSSA

LAPSI ON 
AKTIIVINEN 

TOIMIJA

KOKONAIS-
VALTAISUUS

AIEMMAT 
KOKEMUKSET

ONNISTUMISEN 
ILO
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vahvuudet huomioiva toiminta. Vuonna 2022 lapsilta kysyttiin, mitä he haluaisivat varhaiskas-

vatuksessa oppia: 

 

Kuvio. Vuonna 2022 lasten ajatuksia ”Mitä haluaisin oppia” 

 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

kokonaisuus 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Ta-

voitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista.  Pedagoginen 

toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa 

arjen eri tilanteissa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilös-

tön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toi-

minta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. 

Pedagogisen toiminnan perusta on moninainen vuorovaikutus lasten ja kasvattajien välillä. Pe-

dagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen 

tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattikasvattajien toteuttamaa suunnitelmal-

lista ja tavoitteellista toimintaa lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät (Karvi) 

ovat: oppimisympäristöt ja pedagoginen toiminta, henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus, 

vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri, pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja 
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kehittäminen, henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö sekä henkilös-

tön ja huoltajien välinen yhteistyö. Laadun prosessitekijät toteutuvat arjen pedagogisessa toi-

minnassa; hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudessa.  

 Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän.  Se muo-

dostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa 

myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Tietojen ja tai-

tojen käyttämiseen vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-

alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. 

Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaami-

sen kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympä-

ristöjä käytetään sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet otetaan huomioon toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä 

kasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa. Laaja-alaisen osaamisen tehtävät avataan käytännön 

toiminnaksi ryhmävasuissa.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset laaja-alaisen osaamisen alueet ovat: 

Ajattelu ja oppiminen itsessään ovat lapselle tärkeitä tulevaisuuden taitoja. Ajattelun ja oppi-

misen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodos-

tavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Elinikäinen oppimi-

nen edellyttää rohkeutta, innostusta, luottamusta ja avoimuutta uusia asioita kohtaan. Lasten 

ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmet-

telylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa mo-

nipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia kokemuksiin, elämyksiin ja onnistumi-

siin. Ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, arjessa oppiminen ja yhteiset myönteiset koke-

mukset vahvistavat oppimisen iloa. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itsensä ilmaiseminen korostuvat moninaistu-

vassa maailmassa. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja vuorovaikutustaitojen oppimiselle, hy-

ville tavoille ja toisen kunnioittavalle kohtaamiselle. Taide ja kulttuuri tarjoavat lapselle mahdol-

lisuuksia monipuoliseen ilmaisuun, itse tekemiseen ja kokemiseen kaikin aistein. Hyvinkäällä 

paikalliset kulttuuritoimijat tarjoavat varhaiskasvatukselle taiteen ja historian kokemuksia. Li-

säksi koko kulttuuriympäristö osana lapsen oppimisympäristöä luo kiinteää suhdetta kotiseu-

tuun ja ohjaa vastuuntuntoon omasta ympäristöstä sekä tarjoaa moniaistisia ilmaisun ja oppi-

misen kokemuksia.  

Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen opettelu ovat keskeinen osa varhaiskasvatuksen toi-

mintaa. Omasta ja toisten hyvinvoinnista opitaan huolehtimaan turvallisessa vuorovaikutuk-

sessa. Hyvinkäällä kestävän elämäntavan periaatteita toteutetaan kaikessa varhaiskasvatuksen 

toiminnassa.  
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Monilukutaito on mm. erilaisten tekstien, kuvien ja symbolien tulkintaa ja tuottamista. Mo-

nilukutaitoon sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, media-

lukutaito ja peruslukutaito. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa monilukutaitoa harjoitellaan las-

ten kanssa päivittäin, arjen eri tilanteissa. Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien 

ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen pe-

rustaito. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta teks-

tiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. 

Digitaalista osaamista tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toi-

mimisessa ja oppimisessa.  Digitaalisuus on osa yhteiskuntaa, jossa lapsi kasvaa. Varhaiskasva-

tuksen tehtävänä on tukea lasten käsitystä digitaalisuudesta. Digitaalista osaamista harjoitel-

laan Hyvinkään varhaiskasvatuksessa yhdessä lasten kanssa ja digitaalisia välineitä hyödynne-

tään tarkoituksenmukaisesti kaikilla oppimisen alueilla.  

Hyvinkään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma kannustaa 

aikuisia tutkimaan ja oppimaan yhdessä lasten kanssa. Medialukutaidon, ohjelmoinnin sekä di-

gitaalisen osaamisen harjoittelu ovat osa varhaiskasvatuksen pedagogista arkea. Avainase-

massa digitaalisia taitoja harjoiteltaessa ovat kasvattajien ja lasten välinen vuorovaikutus sekä 

lasten mielenkiinnon kohteet.   

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä motivaatio oppia uutta vahvistuvat, kun lapset 

saavat itse olla mukana vaikuttamassa siihen, mitä tehdään ja miten. Hyvinkäällä lapsilla on 

mahdollisuus harjoitella omia vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa osallistumalla 

toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö huoleh-

tii siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

iästä ja kehitystasosta riippumatta. 
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3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

 Toimintakulttuurin kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu mm. arvoista, työtä oh-

jaavien normien ja tavoitteiden tulkinnasta, oppimisympäristöistä ja työtavoista, yhteistyöstä, 

vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä, henkilöstön osaamisesta sekä johtamisrakenteista ja –käy-

tännöistä. Toimintakulttuuri tukee käytännössä varhaiskasvatuksen kymmenen tavoitteen to-

teutumista. 

Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet: 

- Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

- Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

- Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

- Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

- Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

 

Kuvio. Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet  

3.1.1. Toimintakulttuurin inklusiivinen perusta 

Tavoitteena on luoda inklusiivinen toimintakulttuuri, joka edistää osallisuutta, yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa sekä arvostaa moninaisuutta. Lapsi saa kokea ole-

vansa osallinen ja aktiivinen toimija vertaisryhmässään. Oppivan yhteisön periaatteen mukaan 

varhaiskasvatuksessa tulee vallita luovuutta ja erilaisuutta salliva ilmapiiri: saa kokeilla, saa 

erehtyä ja saa onnistua. Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyyk-

kisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tämä hyvinvointityö on jokaisen työntekijän vastuulla. 

TOIMINTA-
KULTTUURI

Oppiva 
yhteisö

Leikki ja 
vuoro-

vaikutus

Osallisuus ja 
yhden-

vertaisuus

Kulttuurinen 
moninaisuus

Hyvinvointi
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Hyvinkään varhaiskasvatuksessa inkluusio on määritelty seuraavasti: ”Jokainen lapsi on arvokas 

ja tärkeä omana itsenään. Hän tuntee olevansa hyväksytty yhteisössään ja kokee olonsa turval-

liseksi.” 

Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on inklusiivinen varhaiskasvatus, jossa kukin 

lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. 

Inkluusiossa on kyse varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen arvoperustasta ja ideologisesta 

tavasta ajatella, joka johtaa tietynlaisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja toimintakulttuuriin.  

Maaliskuussa 2022 huoltajilta kysyttiin: ”Miten huomaat tai miten sinulle välittyy, että lapsesi 

kohdataan varhaiskasvatuksessa arvokkaana ja tärkeänä omana tärkeänä?” ja ”Miten huomaat 

tai miten sinulle välittyy, että lapsesi vahvuudet huomioidaan ja niitä hyödynnetään lapsesi var-

haiskasvatuksen arjessa?” Tammi-maaliskuussa 2022 henkilökunta keskusteli videoklippien 

”Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia varhaiskasvatuksessa” pohjalta vasun mukaisesta, inklu-

siivisesta toiminnasta. Alla huoltajien ja henkilökunnan ajatuksia. 

Huoltajien ajatuksia: 

Aamuhetkestä: 

Aamulla tervehditään iloisesti lasten nimiä käyttäen. 

Lapsi ja perhe huomioidaan ja lasta kutsutaan nimellä. 

Aikuiset huomioivat lapsen aamulla hoitoon tuodessa 

aina iloisesti ja myönteisesti. 

Toiminnasta: 

Lapsia kohdellaan sukupuolesta riippumatta ja haitalli-

set sukupuolinormit on tunnistettu, eikä niitä enää edis-

tetä. 

Päiväkodissa on avoin yhteistyö ja siellä huomataan 

lapsen vahvuudet ja luonteenpiirteet. 

Lapsi kohdataan yksilöllisesti, huomioiden lapselle tär-

keät asiat päiväkodin arjessa ja kunnioitetaan lasta ja 

lasten mielipiteitä.  

Otetaan lapsi / lapset mukaan suunnittelemaan yh-

dessä kasvattajien kanssa päiväkodin arkea. 

Lapsi pääsee harjoittelemaan monenlaisia asioita ja ke-

hittämään taitojaan. 

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomio lapseen ja 

muistetaan, missä asiassa hän on ollut hyvä ja niitä kan-

nustetaan toteuttamaan lisää. 

Kotiinlähdöstä: 

Päivän päätteeksi osataan kertoa lasten puuhista hen-

kilökohtaisella tasolla. 

Henkilökunnan ajatuksia: 

Aamuhetkestä: 

Vastaanotetaan lapsi yksilöllisesti ja hymyillen niin, että 

lapsi tuntee olevansa tervetullut ja odotettu päiväkotiin. 

Huomioidaan huoltaja positiivisesti, muistetaan yh-

dessä sovitut rutiinit, miten lapsi otetaan vastaan.  

Toiminnasta: 

Sen mikä kiinnostaa lasta, tulee kiinnostaa myös ai-

kuista. 

Yksilöllisten tarpeiden huomiointi ruokailussa, lepohet-

kellä. 

Lapsen osallisuus ja itsemääräämisoikeus tärkeää 

myös ruokailussa. 

Lapsen ei tarvitse ansaita hyväksyntää, vaan se tulee ai-

kuiselta - pystytään hyväksymään lapsi sellaisenaan 

Aikuisen aito läsnäolo, myönteisyys ja kohtaaminen. 

Hyvän huomaaminen ja sanoittaminen kaikissa tilan-

teissa. 

Otetaan lasten leikki- ideat ja kiinnostuksen kohteet 

osaksi pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten toiveita.  

Jokaisella lapsella on oikeus nähdyksi ja kuulluksi tule-

miseen 

Kotiinlähdöstä: 

Aina jotain hyvää kerrottavaa päivästä, ei vain “hyvä 

päivä”. 
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Päivän tapahtumista ja asioista puhutaan ja kerrotaan 

päivittäin. 

Päivän kuulumisten jakaminen huoltajien kanssa, yh-

dessä sovittujen toimintatapojen kunnioittaminen. 

Päivän positiivisista asioista kertominen lapsen, ei ryh-

män näkökulmasta. 

 

Hyvinkäällä varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman yhtenä tavoitteena on toimintakult-

tuurin kehittäminen ja arviointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainittujen periaat-

teiden mukaisesti. Yksikön toimintasuunnitelmassa hyödynnetään Karvin laadun indikaatto-

reita, joista yksiköissä luodaan omat kriteerit ja arvioinnin tavat.  

Inkluusio ei tarkoita pelkästään fyysistä yhdessäoloa, vaan myös varhaiskasvatuksen val-

miutta vastata lasten moninaisuuteen pedagogisen toiminnan tasolla 

3.1.2. Johtaminen toimintakulttuurin edistäjänä 

Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää pedagogista johtamista. Yksikön johtamisen koko-

naisuudella on suuri merkitys, kun toimintaa kehitetään kohti oppivaa yhteisöä. Myös in-

kluusiota tulee johtaa sekä arvioida sen toteutumista. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toteu-

tetaan jaettua pedagogista johtajuutta niin, että päiväkodin johtaja, varajohtaja ja yksikön var-

haiskasvatuksen opettajat muodostavat yksikön pedagogisen ja toimintakulttuuria kehittävän 

ytimen. Sovittu rakenne pedagogisessa johtamisessa on kuvattu luvussa 1 (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma). 

Johtamisen lähtökohtana on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Jokaisella 

työntekijällä on vastuu oman työn johtamisesta yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan 

ratkaisut tehdään niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla edistävät perustehtävän toteutu-

mista joka päivä. Pedagogiikan johtamisessa huomioidaan osaamisen johtaminen, henkilös-

töön liittyvät rakenteet, esim. työvuorosuunnittelu ja opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehit-

tämisaika. 

3.1.3. Henkilöstö toimintakulttuurin edistäjänä 

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettaja on kokonaisvastuussa lapsiryhmän toiminnan suun-

nittelusta. Hän vastaa toiminnan suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuuden toteuttamisesta, 

arvioinnista ja kehittämisestä. Hän luo tiimin toimintaan yhteneväisyyttä ja johdonmukaisuutta. 

Varhaiskasvatuksen sosionomi tuo tulevaisuudessa kasvattajatiimiin oman koulutuksensa mu-

kaisen osaamisen. 

Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on voimavara laadukkaan varhaiskasvatuksen to-

teuttamiselle. Hyvinkäällä päiväkotien toiminta organisoituu tiimityöskentelyn avulla. Toimi-

vassa tiimissä kaikkien osaaminen, vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksen-

mukaisella tavalla. Toimivassa tiimissä työ on joustavaa ja sujuvaa sekä opitaan uutta. Tiimin 
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jokaisella jäsenellä on vastuu pedagogiikan toteutumisesta ja toteuttamisesta joka päivä. Vii-

koittainen rakenteessa oleva tiimipalaveri mahdollistaa moniammatillisen tiimin yhteisen suun-

nittelun, arvioinnin ja ajatusten vaihdon. 

Päiväkodin tiimillä on vastuu työn suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämi-

sestä. Se vaatii yhteistä näkemystä esimerkiksi siitä, miten hoito, kasvatus ja opetus varhaiskas-

vatuksessa toteutetaan. Yhteiseen päämäärään sitoutumisen lisäksi tiimin jäseniltä vaaditaan 

kyseenalaistamisen taitoja, avointa kommunikaatiota, erilaisuuden hyödyntämisen taitoja, yh-

teisiä arvoja ja luottamusta toisiinsa. Tiimityössä työn tekemisestä ei olla enää vastuussa vain 

esihenkilölle vaan myös työtovereille. Tiimin jäseniltä vaaditaan oman ammatillisen osaamisen 

avaamista myös muiden tiimin jäsenten käyttöön ja omien toimintaperiaatteiden kriittistä arvi-

oimista koko tiimin kehittymiseksi. Henkilöstön osaaminen lisääntyy myös koulutusten ja kon-

sultointien avulla.  

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on laadittu VASU2017-valmistelun yhteydessä materiaali 

”Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta” (liite). Siinä määritellään varhaiskasvatuksen työn-

tekijöiden ammatillisuus ja ammattilaisuus suhteessa lapsiin, huoltajiin, pedagogiseen toimin-

taan ja toimintakulttuuriin yleisesti. Lisäksi varhaiskasvatustyössä noudatetaan Hyvinkään Pe-

likirjan mukaisia pelitaitoja. 

 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytänteitä, välineitä ja tarvikkeita, 

jotka tukevat lapsen kasvua ja oppimista. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskas-

vatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lapsen terveen itsetunnon 

sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Oppimisympäristön avulla edistetään: 

- lapsen kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta 

- yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

- osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä 

- kulttuurista moninaisuutta, leikkiä, fyysistä aktiivisuutta, tutkimista sekä taiteellista il-

maisua ja kokemista sekä luontoelämyksiä 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkeimmät toimintatavat Hyvinkäällä (= Valas) on koottu yh-

teen suunnittelun ja arvioinnin sekä ryhmävasun laadinnan työvälineeksi. Sen avulla voidaan 

arvioida sekä pedagogisia järjestelyjä ja toimintatapoja että yksittäisen lapsen tuen tarvetta, 

toteutumista ja vaikuttavuutta. Lisäksi Valas toimii varhaiskasvatuksen laadun suunnitelmana. 

3.2.1. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö 

Oppimisympäristöjä rakennetaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus huomioiden. 

Fyysisiä oppimisympäristöjä arvioidaan ja muokataan erilaisiin tarpeisiin ja toimintoihin lasten 

kanssa säännöllisesti. Psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön vaikuttaa paljon, miten 

aikuisten vuorovaikutus toimii. Positiivisen asenteen merkitys vuorovaikutukseen on suuri. Ryh-

män pedagoginen toiminta (kasvatus, opetus ja hoito) on suunniteltu ja toteutettu niin, että se 
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mahdollistaa yhdessä tekemisen, oppimisen ja jakamisen kokemukset arjen erilaisissa tilan-

teissa. 

Fyysisen ympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden arviointia tehdään yhdessä puhtauspal-

veluista vastaavien, tilapalvelun, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Jokainen työntekijä 

on osaltaan vastuussa fyysisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Myös fyysisestä esteettö-

myydestä huolehditaan. 

3.2.2. Kiusaamisen ehkäisemisen ja siihen puuttumisen suunnitelma 

Lasten turvalliseen oppimisympäristöön vaikuttavat niin fyysiset tekijät ja yhdessä luodut sään-

nöt kuin kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen. Kiusaamisen ennalta ehkäisyyn tulee lap-

siryhmissä paneutua esimerkiksi tukemalla vahvasti ryhmäytymistä ja lasten vertaissuhteita.  

Lapsille opetetaan turvataitoja sekä ohjataan oman kehon rajojen tunnistamista ja koskemat-

tomuutta.  

Yksikön toimintasuunnitelmassa kuvataan yksikön suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseen ja 

kiusaamiseen puuttumiseen. Lapsiryhmäkohtaisesti kirjataan tarkennetut toimintatavat ryh-

mävasuun hyödyntäen Valas-lomaketta. 

3.2.3. Lapsen lähiympäristö 

Luonto ja liikkuminen ovat tärkeä osa hyvinkääläistä varhaiskasvatusta. Rakennettu ja rakenta-

maton ympäristö mahdollistavat leikin ja tutkimisen myös päiväkodin/perhepäivähoitajan pi-

han ulkopuolella kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa. Lähiliikuntapaikat, rakennetut luontopolut 

ja kaupunkiympäristö rikastuttavat lasten toiminta- ja oppimisympäristöjä. 

Lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua lähiympäristöön ja luoda myönteinen suhde kotikau-

punkiin, Hyvinkääseen. Lasten tulee saada tuntea olevansa osa ympäröivää yhteisöä ja kulttuu-

ria. Hyvinkääläisten historiaan ja menneisyyteen voidaan tutustua sekä vierailla kulttuuriympä-

ristön tarjoamissa kohteissa. Kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan arjen eri tilanteissa. 

Lasten saatavilla ja käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia, ikätasoisia, pedagogisia ja turval-

lisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet ja mie-

lenkiinnonkohteet. Teknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. 

Varhaiskasvatuksessa käytetään digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä tarkoituksen-

mukaisella tavalla. 

 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

3.3.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeää on varhaiskasvatushenkilöstön ammatilli-

nen sensitiivisyys. Tavoitteena on, että huoltajat tulevat kuulluiksi ja kokevat olevansa osallisia 
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lapsensa varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö edellyttää henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivi-

suutta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huol-

tajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Huoltajille annetut viestit ovat kannustavia 

ja lapsen kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaavia. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen 

toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle. 

Huoltajien kanssa yhteistyötä tehdään arjen kohtaamisissa päivittäin. Yhteistyön välineitä ovat 

lapsen vasu, sähköinen viestintä sekä erilaiset kyselyt. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. van-

hempain- ja perheiltojen, tapahtumien ja juhlien merkeissä. Yhteistyö kuvataan tarkemmin ryh-

mävasussa, jossa sitä myös arvioidaan. Lapsen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa yhteis-

työn merkitys huoltajien kanssa kasvaa (Luku 5: Lapsen tuki). 

3.3.2. Monialainen yhteistyö 

Monialaista yhteistyötä toteutetaan eri toimijoiden kesken huoltajien kanssa yhteisymmärryk-

sessä. Näitä käytäntöjä määritellään yhdessä lasten ja perheiden palvelujen kanssa. Hyvinvoin-

tialueen asiantuntijoiden kanssa luodaan toimivat yhteistyörakenteet ja -käytänteet. Eri yhteis-

työmuodot ja niiden arvioinnin käytännöt täsmennetään yksikön toimintasuunnitelmaan. Lap-

sen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa monialaisen yhteistyön merkitys kasvaa (Luku 5: 

Lapsen tuki). 

3.3.3. Muut yhteistyötahot 

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä monien paikallisten toimijoiden ja kulttuurilaitosten 

kanssa. Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen välillä tehdään yhteistyötä ja yh-

teistyön muodoista sovitaan toimintavuosittain. 
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4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toimin-

nan suunnittelu ja toteuttaminen 

 Pedagogisen toiminnan viitekehys 

 

 

Kuvio. Pedagogisen toiminnan viitekehys. 

Pedagoginen toiminta on tietoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lähtökohtana ovat lasten 

kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, kehittyvät valmiudet sekä oppimisen alueet. Toimintaa ja sen 

toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus ja toiminnan avulla edistetään lasten oppimista ja hy-

vinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittämi-

nen ovat laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytys.  

Hyvinkäällä ryhmävasun rakenne muodostuu pedagogisen toiminnan viitekehyksestä. Pedago-

gisen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi tapahtuvat kaikissa varhaiskasvatuksen 

toimintamuodoissa ryhmävasun avulla. 
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 Pedagoginen dokumentointi 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen 

ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Pedagogisella dokumentoinnilla tuotetaan tietoa lap-

siryhmän toiminnasta sekä lapsen kehityksestä, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista. Lasten tie-

dot, taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyviksi dokumentoinnin kautta ja ovat 

toiminnan suunnittelun pohjana. Pedagogisen dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmär-

rystä hyödynnetään työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden sekä menetel-

mien ja sisältöjen muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaaviksi. Pedagoginen do-

kumentointi mahdollistaa lasten ja vanhempien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnit-

teluun ja kehittämiseen. Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lapselle 

annettavan tuen tarpeiden arvioinnissa. 

Pedagoginen dokumentointi ei ole vain lopputuotos, vaan tapa työskennellä lasten kanssa. Ai-

kuinen havainnoi toimintaa ja arvioi työskentelyään sekä toiminnan ohessa että sen jälkeen. 

Ymmärrys kunkin lapsen tarpeista sekä tavoista toimia ja oppia edellyttää kasvattajilta johdon-

mukaista havainnointia ja dokumentointia. Lapsen vasu ja ryhmävasu ovat merkittävä osa pe-

dagogista dokumentointia. Esimerkkejä pedagogisesta dokumentoinnista ovat havainnointi, 

lasten haastattelut, lapsen oma kerronta, kuvaaminen, kirjaaminen ja henkilöstön itsearviointi. 

Lapset kuvaavat omia kiinnostuksen kohteitaan sekä samalla tutustuvat digitaalisiin välineisiin 

ja niiden turvalliseen käyttöön. Varhaiskasvatuksen toimintaa tehdään näkyväksi huoltajille toi-

minnasta kertovilla valokuvilla ja teksteillä. 

Pidemmät projektit lasten kanssa suunnitelmineen ja arviointeineen kirjataan ryhmävasuun. 

Pedagoginen dokumentointi koostuu havainnoista, joita kasvattaja tekee lapsista ja heidän lei-

keistään ja toiminnastaan, niiden pohjalta kirjatuista tai kuvatuista dokumenteista sekä tiimissä 

tehdyistä tulkinnoista. Pidemmän aikavälin dokumentit ovat osa pedagogisen toiminnan arvi-

ointia, henkilöstön toiminnan itsearviointia sekä toimintakulttuurin kehittämistä. 

 Monipuoliset työtavat 

Hyvinkäällä korostetaan toiminnallisia, luovuutta ja osallisuutta edistäviä työtapoja, jotka ovat 

lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkimi-

nen, liikkuminen sekä moniaistinen taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Digitaalisia välineitä, so-

velluksia ja ympäristöjä hyödynnetään toiminnassa. Myös pienten lasten kanssa kiinnitetään 

huomiota työtapojen monipuolisuuteen. 

Varhaiskasvatuksen tehtävät ja tavoitteet sekä lasten vahvuudet ja tarpeet ohjaavat työtapojen 

valintaa. Monipuoliset työtavat ovat lapselle sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Työ-

tapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten vahvuuksia ja osaamista sekä kokeillaan 

ja kehitetään uusia toimintatapoja. Kasvattajat myös ohjaavat lapsia kokeilemaan ja käyttä-

mään vaihtelevia työtapoja erikokoisissa ryhmissä ja itsenäisesti. Monipuoliset työtavat edellyt-

tävät myös monipuolisia oppimisympäristöjä. 
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Kestävä elämäntapa huomioidaan taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kes-

tävillä työtavoilla. Erilaisilla valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista luon-

toon ja ympäristöön.  

 

Kuvio. Kestävän elämäntavan osa-alueet. 

Kulttuuriperintökasvatus pyrkii synnyttämään vastuuntuntoa omasta ympäristöstä ja luo poh-

jaa laajemmalle vastuunotolle liittyen globaaleihin kysymyksiin ohjaten jokaista omilla ratkai-

suillaan ja valinnoillaan vaikuttamaan ympäristön säästämiseen ja arvostamiseen. 

 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 

Lapselle leikki on arvo itsessään; se tuottaa iloa, mielihyvää, riemua ja yhteisöllisyyttä. Leikissä 

mahdollistuu myös lasten toimijuus ja leikit saavat kuulua ja näkyä. Varhaiskasvatuksen tilat 

ovat aktiivisessa käytössä, ne kannustavat leikkimään ja liikkumaan ja niitä muokataan yhdessä 

lasten kanssa heidän ideoistaan ja kiinnostuksen kohteistaan käsin. Sallitaan lasten pitkäkes-

toisten leikkien ja projektien näkyminen ja oleminen. Tilat ja lähialueet laajenevat tarpeen mu-

kaan leikkien maailmoiksi lapsiryhmää kiinnostavien teemojen mukaan. 

Henkilöstön tehtävänä on turvata leikin edellytykset inklusiivisten periaatteiden mukaisesti, oh-

jata leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osal-

lisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Vuonna 2022 kysyttiin 

lapsilta heidän ajatuksiaan leikistä ja mieluisia leikkejä: 
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Kuvio. ”Näitä leikkejä meillä leikitään vuonna 2022” 

Aikuisen merkitys lapsen ja ryhmän leikkitaitojen kehittymiseen on oleellista. Leikille tulee 

tehdä tietoisesti tilaa (päiväjärjestys, mahdollisuudet). Aikuisen esimerkki ja vaikutus ovat eri-

laisia leikin eri muodoissa/tyypeissä ja vaihtelee lapsen kehityksen eri vaiheissa. Aikuisen rooli 

leikissä vaihtelee havainnoijasta ohjaajan kautta toimijaan. Leikin kehittyminen ja monipuolis-

tuminen vaativat kasvattajan kasvatuksellista panosta ja ammattitaitoista ohjaamista, joka an-

taa tilaa lapsen omalle leikin kehittämiselle. Vallitsevan lastenkulttuurin tunteminen takaa, että 

aikuinen osallistuu mukaan leikkiin. Lasten leikkiä havainnoimalla aikuinen voi erottaa lasten 

aseman vertaissuhteissa, rakentaa lasten keskinäisiä suhteita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. 

Lapsille mahdollistetaan leikit erilaisissa ryhmissä ja ympäristöissä joustavasti. Aikuisten toi-

minta on sukupuolisensitiivistä ja aikuinen huomioi lasten kiinnostuksen kohteet ja tarpeet yk-

silöllisesti. 

 

Hyvinkäällä lasten yhteisöllisyys on kokemusta ryhmän jäsenyydestä sekä ryhmässä vaikut-

tamista, ystävyyttä ja jaettua emotionaalista yhteyttä  
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 Oppimisen alueet 

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja 

sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen oppimisen alueita yhdistelevän ja soveltavan 

pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa.  Kaikissa op-

pimisen alueissa hyödynnetään oppimisympäristöinä lähiluontoa, lähiliikuntapaikkoja, paikalli-

sia kulttuurikohteita sekä digitaalisia ympäristöjä. Yhteistyötä tehdään liikunta-, kulttuuri-, yh-

distys- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.  

 

Kuvio. Oppimisen alueet. 2022 perusteiden mukainen lisäys ”Käsityöllinen ilmaisu”. 

4.5.1. Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten 

identiteettien kehittymistä. Lisäksi vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin sekä 

kannustetaan tutustumaan monipuolisesti esim. kirjoitettuun kieleen ja erilaisiin ilmaisumuo-

toihin. Lasten kanssa keskustellaan ja tarinoidaan, riimitellään, loruillaan, luetaan runoja, satuja 

ja tarinoita, tutustutaan erilaisiin teksteihin ja tuetaan monipuolisesti kielellistä ilmaisua.  

Perusopetuksen ensimmäisen luokan A1-kielen varhennuttua vuonna 2020, myös varhaiskas-

vatuksessa ja esiopetuksessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kielitietoiseen oppimis-

ympäristöön. Kielten moninaisuuden tulee näkyä oppimisympäristössä ja henkilöstön tulee 

muokata kielitietoista oppimisympäristöä lapsiryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.  

Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osalli-

suuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. Vuorovaikutuskokemusten merkitys lapsen kokonaiskehi-

tykselle on suuri.  

 

Kielten rikas 
maailma

Kielelliset taidot ja 
valmiudet

Kielelliset 
identiteetit

Ilmaisun monet 
muodot

Musiikillinen 
ilmaisu

Kuvallinen ilmaisu

Käsityöllinen 
ilmaisu

Sanallinen ja 
kehollinen ilmaisu

Minä ja meidän 
yhteisömme

Eettinen ajattelu

Katsomus-
kasvatus

Lähiyhteisön 
menneisyys, 
nykyisyys ja 
tulevaisuus

Mediakasvatus

Tutkin ja toimin 
ympäristössäni

Matemaattinen 
ajattelu

Ympäristö-
kasvatus

Teknologia-
kasvatus

Kasvan, liikun ja 
kehityn

Liikkuminen

Ruokakasvatus

Terveys ja 
turvallisuus
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Kielitietoisessa oppimisympäristössä henkilökunta: 

 

- on tietoinen omasta kielellisestä mallistaan/puhutusta kielestään 

- sanoittaa asioita ja tekemistä selkeästi, mutta kuitenkin monipuolisesti 

- huomioi päivittäiset ruokailu-, pukemis- ym. tilanteet hyvinä vuorovaikutushetkinä  

- muistaa kielen käyttäjien monta roolia: kieltä käytetään kysymiseen, vastaamiseen, 

kommentointiin, tunteiden ilmaisuun, keskusteluun, kertomiseen 

- tutustuttaa lapset ryhmässä olevien lasten kieliin 

- vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin (ennalta ehkäisevä vaikutus, suomen kielen oppi-

minen, kuntoutuksen tuki) 

- käyttää ryhmässä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja kaikkien lasten 

kanssa parantamaan kaikkien vuorovaikutustilanteiden laatua 
 

4.5.2. Ilmaisun monet muodot 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan tavoitteellisesti lasten musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja ke-

hollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustutetaan lapsia eri taiteenaloihin hyödyntäen erilaisia 

työtapoja, oppimisympäristöjä sekä hyvinkääläistä kulttuuritarjontaa. Lasta tuetaan tunteiden 

ja ajatusten ilmaisemisessa hyödyntäen eri taidemuotoja. 

Lapsille tarjotaan monipuolisia kokemuksia ja vahvistetaan kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin, 

kuvataiteisiin ja visuaaliseen sekä kielelliseen kulttuuriin. Lapsille annetaan mahdollisuuksia 

moniaistiseen keholliseen kokemiseen, liikuntaan, tanssiin, ilmaisuun ja viestintään erilaisten 

leikkien, harjoitusten ja toiminnan avulla. Lasten taito- ja taidekasvatuksessa tulee huomioida 

sekä lasten että taiteen kulttuurinen moninaisuus. 

4.5.3. Minä ja meidän yhteisömme 

Varhaiskasvatuksessa kehitetään lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön moninaisuutta ja 

harjoitellaan siinä toimimista. Lasten kanssa tutustutaan paikalliseen kulttuuriympäristöön ja 

sen historiallisiin kerrostumiin avartaen heidän kokemusmaailmaansa. Hyvinkään kulttuuriym-

päristö metsineen ja puistoineen sekä kulttuurilaitosten tarjoamat palvelut toimivat monipuo-

lisina oppimisympäristöinä. Lapsille tarjotaan moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä taiteesta ja 

kulttuurista ja luodaan kulttuureja ja ympäristöä arvostava asenne. Museokeskus Taika, Lasten 

ja nuorten taidekeskus, Suomen Rautatiemuseo ja Hyvinkään kirjasto ovat suositeltavia vierai-

lukohteita toimintakauden aikana. Yhteistyötä toteutetaan sovitusti myös muiden hyvinkääläis-

ten kulttuurintuottajien sekä paikallisyhdistysten kanssa. 

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia ak-

tiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan 

median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää media-

sisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehit-
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tyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huo-

mioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa 

esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin. 

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan 

omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimi-

maan eettisesti kestävällä tavalla. Päiväkodissa mietiskellään, ihmetellään ja kummastellaan. 

Mietityttävistä kysymyksistä on mielenkiintoista jutella muiden kanssa. Yhdessä ajatellen kehit-

tyvät oman ajattelun, ajatusten sanoittamisen ja muiden kuuntelemisen taidot. 

Lasten eettisen ajattelun taitoja tuetaan. Ihmisten keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä edis-

tetään eri katsomuksia kohtaan sekä tuetaan lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identi-

teettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus on yleissivistävää ja ensisijaisesti 

tutustutaan lapsiryhmässä läsnä oleviin katsomuksiin, joihin kuuluu myös uskonnottomuus. 

Lasten ihmettelylle ja kysymyksille, moninaisille juhlille, arjen kohtaamisille ja vuoropuhelulle 

annetaan tilaa.  

Oppimisympäristöä voidaan laajentaa tutustumalla esimerkiksi eri katsomusyhteisöihin. Katso-

musyhteisöt voidaan nähdä yhteistyökumppanina sekä monipuolisten oppimisympäristöjen 

tarjoajina varhaiskasvatuksessa. Katsomusyhteisöissä voidaan tutustua uskonnollisten ja kat-

somuksellisten tapojen lisäksi esimerkiksi esineistöön, musiikkiin ja arkkitehtuuriin. Erilaisiin 

katsomusyhteisöihin on mahdollista tutustua myös virtuaalisesti. 

Hyvinkään seurakunnan ja kaupungin sivistystoimen välillä on tehty yhteistyösopimus, jonka 

liitteenä on seurakunnan toimintatarjotin yhteistyöhön. 

Mielenkiintoa suunnataan historiallisiin asioihin, nykyisyyteen ja hyvän tulevaisuuden rakenta-

miseen. Lapsia kasvatetaan ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia. 

Lasten kanssa harjoitellaan kehittyvää medialukutaitoa, hyviä tapoja ja toisen hyvää kohtaa-

mista. 

4.5.4. Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympä-

ristöään. Lapsille tarjotaan myös oivaltamisen ja oppimisen iloa. Lasten luontosuhdetta ja vas-

tuullista toimimista ympäristössä vahvistetaan sekä ohjataan heitä kohti kestävää elämänta-

paa. Lasta kannustetaan tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Ympäristökasvatus 

sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimimi-

nen ympäristön puolesta.  

Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä. 

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa 

varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiym-

päristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu.  

Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä 

tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien 
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tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa opetellaan etsi-

mään tietoa heitä kiinnostavista asioista.  

Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka. Lapsia ohjataan kunni-

oittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elä-

mäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön taitoja 

ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun 

liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyk-

sen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla.  

Hyvinkää on kaupunkina sitoutunut toteuttamaan kestävää elämäntapaa, joka näkyy myös yk-

siköiden toimintasuunnitelmissa. On tärkeä huolehtia siitä, että lapset kokevat voivansa omilla 

teoillaan vaikuttaa kestävään elämäntapaan ilman, että heidän tarvitsee kantaa lapsina liian 

suurta vastuuta siitä. 

Lasten kanssa tutustutaan kulttuuriperintöömme arjen eri tilanteissa ja toimissa mm. perintei-

sin laululeikein ja tarinoin sekä tuomalla esille perinteitä, traditioita ja historiaa. Hyvinkään kult-

tuuriympäristöön tutustuminen lisää lasten tietoisuutta kotiseudustaan Hyvinkäällä ja antaa 

mahdollisuuden kiinnittyä ympäristöön ja yhteisöön. Lasten mielenkiintoa suunnataan men-

neeseen, tarkastellaan nykyisyyttä ja pohditaan tulevaisuutta tukien lapsen oman identiteetin 

kehitystä ja uuden kulttuurin luomista. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistetaan 

myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lap-

sille tarjotaan oivaltamisen ja oppimisen iloa. Varhaiskasvatuksen arjessa kiinnitetään lasten 

kanssa huomiota ympäristöstä löytyviin muotoihin, määriin ja muutoksiin. Lapsille tarjotaan 

myös mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä. Nämä ke-

hittävät myös lasten ohjelmoinnillista ajattelua. 

Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutki-

maan kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vahvista-

miseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsi-

tettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. 

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan 

työtapaan. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen 

eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiym-

päristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja ja muita arjen teknologisia ratkaisuja ja tutkia 

niiden toimintaperiaatteita. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen 

käyttöön.  Lapsia ohjataan havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja arjessa esiintyviä teknisiä 

ratkaisuja. Tavoite on, että lasten omakohtaisten kokemusten myötä lapsille herää ymmärrys 

siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa.  

4.5.5. Kasvan, liikun ja kehityn 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä 

aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä osa-alue tukee erityi-

sesti itsestä huolehtimisen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista. Lapsia innostetaan 
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liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lasten kehontuntemusta ja -hallintaa 

sekä motorisia perustaitoja kehitetään. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä hen-

kilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan. Hyvinkäällä noudatetaan omaa Hyvinkään varhaiskas-

vatuksen liikunnan suunnitelmaa, joka korostaa liikuntaa päivittäisessä toiminnassa lasten 

omaehtoisena toimintana. Lisäksi noudatetaan Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituk-

sia (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016) sekä valtakunnallista varhaiskasvatuksen liikkumis- ja 

hyvinvointiohjelmaa Liikkuva varhaiskasvatus. 

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tehdään retkiä lähiluontoon ja kaupungin rakennettua 

ympäristöä hyödynnetään aktiivisesti sekä oppimisen kohteena että oppimis- ja leikkiympäris-

töinä. 

Lasten myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen edistetään sekä tuetaan monipuolisia 

ja terveellisiä ruokatottumuksia. Ruokalistat sisältävät niin suomalaisia perinneruokia kuin uu-

dempiakin ruokalajeja. Ruokakasvatuksessa tehdään yhteistyötä ateriapalveluista vastaavien 

tahojen kanssa. Vuonna 2018 julkaistut varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset otetaan huo-

mioon ruokailua ja ruokakasvatusta suunniteltaessa. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta 

opetellaan kohtuullisuutta ja säästeliäisyyttä, sekä hankintojen vastuullisuutta. 

Lasten terveydellisiin asioihin kiinnitetään huomiota, mm. riittävän levon merkitys. Lasten 

kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. 

 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 

Äidinkieleltään ruotsinkielisten lasten varhaiskasvatuspolku on samanlainen kuin äidinkielel-

tään suomenkielisten. Hyvinkäällä on mahdollista opiskella ruotsiksi varhaiskasvatuksessa, esi-

opetuksessa sekä perusopetuksen alaluokilla.  

Lasten kielellistä osaamista sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä tue-

taan monipuolisesti varhaiskasvatuksen arjessa. Lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin he-

rätellään ja lapsiryhmässä läsnä oleviin kieliin tutustutaan. Lapsia rohkaistaan ja kannustetaan 

käyttämään osaamiaan kieliä. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen 

avulla lapsille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja omaksua suomen kieltä. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään inklusiivisuuden periaatteiden mukaisesti: 

kulttuurien ja kielten merkitys ymmärretään ja niitä arvostetaan. Erilaisista ajattelu- ja toimin-

tatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan myös uusia tapoja toimia yhdessä. Samalla 

edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä. Varhaiskasvatus myös tukee osaltaan lapsen ko-

toutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toimii suomi toisena kielenä opettaja (S2-opettaja), joka kon-

sultoi ja tukee henkilöstöä kieliin, kulttuureihin ja katsomuksiin liittyvissä asioissa. Hän myös 

tukee henkilöstöä lasten suomen kielen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioin-

nissa. S2 -opettaja on tarvittaessa mukana monialaisessa sekä huoltajien kanssa tehtävässä yh-

teistyössä.  
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Kaksikielinen varhaiskasvatus 

Hyvinkäällä toteutetaan tällä hetkellä sekä kielisuihkua, kielikylpyä että muuta laajamittaista 

kaksikielistä varhaiskasvatusta. Lapset voivat aloittaa näissä 1–2-vuotiaina. 

Kaksikielistä varhaiskasvatusta järjestetään kielisuihkuna, jolloin alle 25 % toiminnasta toteutuu 

vieraalla kielellä. Tällöin tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja 

kielivalintojen monipuolistaminen.  

Kielikylvyssä toiminta tapahtuu kokonaan vieraalla kielellä. Laajamittainen kaksikielinen var-

haiskasvatus tapahtuu siten, että vähintään 50 % toiminnasta toteutuu vieraalla kielellä. Eri kie-

lillä toteutettu toiminta muodostaa mielekkään varhaiskasvatuksen kokonaisuuden. Aikuiset 

mallintavat kielen käyttöä. Selkeyden vuoksi vierasta kieltä tai suomen puhuvien aikuisten tulisi 

pyrkiä käyttämään vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti. Toiminnan suunnittelussa huomioi-

daan eri kieliryhmien edustajat. Eri kielitasoiset lapset kohdataan kukin tasonsa edellyttämällä 

tavalla. 

Kielikylvyn sekä laajamittaisen kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on valmius siirtyä 

kielenmukaiseen esiopetukseen ja perusopetukseen. Kielikylvyssä sekä laajamittaisessa kaksi-

kielisessä varhaiskasvatuksessa lapsi kohtaa monikulttuurisia aiheita. Lapsen kiinnostus muita 

kieliä ja kulttuureita kohtaan herää ja arvostus erilaisuutta kohtaan kasvaa. Kielen oppimisen 

ohella herätellään lasten kielellistä uteliaisuutta ja kokeilunhalua ja luodaan pohjaa elinikäiselle 

kielten opiskelulle. Lapsille luodaan valmiuksia toimia kaksi- tai monikielisessä ympäristössä. 

Lasten kielenoppimista tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa.  

Lapsilla on tilaisuuksia omaksua kieltä jatkuvasti päiväkodin normaalissa arjessa. Kielen oppi-

minen tapahtuu yhtäaikaisesti muiden varhaiskasvatuksen sisältöjen oppimisen kanssa. Tällöin 

lapsilla on mahdollisuus opittavan kielen käyttämiseen toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Oppi-

misympäristöillä on suuri merkitys kielen oppimisessa.  
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5. Lapsen tuki 

 Tuen toteuttamisen periaatteet 

Varhaiskasvatus on lasten kehitystä ja oppimista tukevaa tavoitteellista ja suunnitelmallista toi-

mintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Pedagoginen toiminta on kasvatuksen, ope-

tuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jonka ytimessä on moninainen vuorovaikutus las-

ten ja kasvattajien välillä sekä lasten välisten suhteiden tukeminen. Lapsella on oikeus varhais-

kasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Hyvin suunniteltu, pedagogiikkaan perustuva, sopi-

vasti haastava ja lapsia kiinnostava toiminta tuottaa onnistumisen iloa ja innostaa oppimiseen. 

Laadukas inklusiivinen peruspedagogiikka on varhaiskasvatuksen tuen perusta ja vastaa kaik-

kien lasten erilaisiin tarpeisiin (Luku 3: toimintakulttuuri). Se on valmiutta vastata lasten moni-

naisuuteen pedagogisen toiminnan tasolla. 

Varhaiskasvatuksen toiminnan keskeinen periaate on lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja 

hyvinvoinnin edistäminen. Lähtökohtana on kunkin lapsen ja lapsiryhmän moninaiset vahvuu-

det sekä hyvinvointiin, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet, jotka kuvataan lapsen var-

haiskasvatussuunnitelmassa ja huomioidaan ryhmävasussa. 

5.1.1. Lapsen oikeus tukeen 

Varhaiskasvatuksen yhtenä tavoitteena on tunnistaa lapsen tuen tarve ja järjestää tarkoituk-

senmukaista tukea. Varhaiskasvatuksessa tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaami-

sesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.  Lasten hyvinvointia 

edistävän kehityksen ja oppimisen tukemisessa on tärkeää, että lapsesta aidosti välitetään, us-

kotaan lapsen mahdollisuuksiin sekä vahvistetaan lapsen myönteistä käsitystä itsestään. Inklu-

siivisessa varhaiskasvatuksessa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena 

yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tu-

kea ja tuki toteutetaan osana varhaiskasvatuksen toimintaa inklusiivisten periaatteiden mukai-

sesti. 

Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella ehkäistään 

myös ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.  

 

Lapsen tuen tarpeen arviointi, tuen antaminen sekä toimintakulttuurin ja toimintatapojen 

kehittäminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa 

mukaan. 
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5.1.2. Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa osana laadukasta pedagogista toimin-

taa  

Lapsen tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen muodot ovat pedagogisia, ra-

kenteellisia ja hoidollisia toimintatapoja.  

Tuen tarpeen tunnistaminen edellyttää tietämystä lapsen vahvuuksista, mielenkiinnon koh-

teista ja tarpeista sekä lapsen yksilöllisistä ja varhaiskasvatuksen tavoitteista. Lapselle määritel-

lään tapauskohtaisesti sopivin tuen taso ja tuen muodot tuen antamisen periaatteiden mukai-

sesti, mikäli laadukas pedagogiikka ei vastaa lapsen tarpeisiin. Tuen yksilöllisyyden, intensiivi-

syyden ja erityisyyden kasvu on perusteena siirtyä tuen tasolta toiselle. Kunkin tuen tason si-

sään rakentuu varsin laaja kirjo lapsia, joilla on erilaisia tuen tarpeita. Huoltajan ja varhaiskas-

vatuksen henkilöstön rinnalla yhteistyössä on varhaiskasvatuspalvelujen asiantuntijoita ja tar-

vittaessa edetään laajempaan monialaiseen yhteistyöhön.  

Lapsen vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Varhais-

kasvatuksen säännönmukainen ja toistuva rytmi luo ennustettavuutta, mikä näkyy lapsen toi-

minnassa.  Yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen perusta on pedagogisessa toiminnassa, vuorovai-

kutuksessa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen muokkaamisessa. Tavoitteet asetetaan pe-

dagogiselle toiminnalle ja arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan 

toteutumiseen. Kasvattajat suunnittelevat ja rakentavat oppimisen ja harjaantumisen mahdol-

lisuuksia lapsiryhmän arkeen vahvistaen lapsen osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Lap-

sen tuen tarpeet muuttuvat tukitoimien sekä lapsen harjaantumisen ja oppimisen myötä. 

 

Kuvio. Vahvuudet huomioiva tuki vähenee tai kasvaa lapsen tilanteen mukaan; tarpeet muut-

tuvat harjaantumisen, oppimisen ja tukitoimien myötä. 
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5.1.3. Pedagogisen toiminnan moniammatillisuus 

Hyvinkäällä henkilöstön yhteistyö konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveo) 

kanssa on jo yleisen tuen vaiheessa suotavaa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin 

edistämisen, sekä ongelmien kasvamisen ja monimuotoistumisen ehkäisyn kannalta. Yhteisöl-

lisellä varhaiskasvatuksen erityisopettajalla (yveo) on merkittävä rooli laadukkaan peruspeda-

gogiikan ja yleisen tuen toteuttamisessa niissä päiväkodeissa, joissa he työskentelevät. Alueen 

kveo ja yveo toimivat yhteistyössä sovituin tavoin. Varhaiskasvatuksen psykologi on tarvittaessa 

mukana lapsen tuen tarpeen arvioinnissa.  

Hyvinkäällä yhteisöllisen puheterapeutin työskentely varhaiskasvatuksessa vahvistaa asiantun-

tijuutta lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehityksen tukemiseksi. Hyvä ja laadukas 

vuorovaikutus on edellytys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja oppimiselle. Yhteistyö voi 

liittyä lapsen vuorovaikutukseen ja kommunikointikykyyn, puhemotoriikkaan ja artikulaatioon, 

kielellis-kognitiivisiin taitoihin, syömisen ja nielemisen taitoihin, änkytykseen tai esteettömään 

viestintään. Yksittäisen lapsen tuen tarpeita voidaan nivoa arkeen yhteisöllisillä ratkaisuilla.  

Lapsen kielen kehitykseen liittyvää suomen/ruotsin kieleen tutustumista ja opettelua ei tule rin-

nastaa varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, vaan se järjestetään tavoitteellisesti ja peda-

gogisesti suunniteltuna toimintana osana lapsiryhmän arkea. Hyvinkäällä käytetään KieliPeda -

työvälinettä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin pohjana, tarvittaessa suomi toisena kielenä 

opettajan tuella (luku 4.6 kieli ja kulttuuri). Suomen kielen oppimisen mahdollistaminen on osa 

lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista; osin siihen voi liittyä myös lapsen tuen tarpeeseen 

vastaamista. Harkinnanvaraista ryhmäkoon pienennystä voidaan käyttää määräaikaisesti (3-

6kk) huomioiden lapsen kokonaistilanne.  

 

Moniammatillisen yhteisöllisen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman vahva asiantunti-

juus lapsen ja lapsiryhmän kehityksen tukena. Laaja ammattiosaaminen ja asiantuntemus 

mahdollistavat ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen. Yhteisöllinen toiminta tukee vahvasti 

myös lapsen yksilöllisen tuen toteutumista ja nivoutumista arkeen. Yhteisöllinen toiminta 

edellyttää sitoutumista sovittuihin toimintatapoihin ja tavoitteisiin. 

 Tuen tasot 

5.2.1. Yleinen tuki 

Lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai hyvinvointinsa edel-

lyttämää yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. 

Yleinen tuki muodostuu yksittäisistä tuen muodoista kuten pedagogisista ratkaisuista ja tuki-

toimista, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen tuen 

tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi soveltuvia materiaaleja, välineitä, opetusohjelmia 

tai osa-aikaista erityisopettajan antamaa tukea. Lapsen tuki on intensiteetiltään matalampaa 
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verrattuna tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki ei edellytä tutkimuksia tai hallinto-

päätöksen antamista.   

Hyvinkäällä tukitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan lapsiryhmässä, kun 

tuen tarve on huomattu varhaiskasvatuksen opettajan ja muun henkilöstön yhteistyössä. Lap-

sen kehityksen ja oppimisen vahvuudet, tuen tarpeet ja tukimuodot kuvataan lapsen vasussa. 

Etenkin lapsen tuen jatkuessa tuen riittävyyden, toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin kut-

sutaan kveo/ yveo ryhmään ja yhteiseen keskusteluun huoltajan kanssa.  

 

 

 

Kuvio. Yleisen tuen aloittaminen, vaikuttavuuden arviointi ja jatkotoimenpiteet. 

5.2.2. Tehostettu tuki 

Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunniteltuna 

tehostettuna tukena, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki on intensiteetiltään voimakkaampaa ja yksi-

löllisempää kuin yleinen tuki. Tukea annetaan lyhytkestoisesti tai pidempään jatkuvana lapsen 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutetta-

vista useista tuen muodoista. Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee sitä. 

Tehostetun tuen antamisesta tehdään hallintopäätös. Tehostettua tukea saava lapsi on otet-

tava huomioon henkilöstön mitoituksessa.  

Hyvinkäällä tehostettu tuki edellyttää henkilöstön erityispedagogisen osaamisen vahvistamista 

ja monialaista yhteistyötä (yveo/kveo). Tehostetun tuen suunnittelua ja toteuttamistapoja lisä-

tään tavoitteellisemmin kuin aiemmin. Arvioinnin ja dokumentoinnin merkitys korostuu. Lap-

sen tarvitsema tuki, tukitoimet sekä niiden toteuttaminen ja vaikutukset kirjataan lapsen va-

suun. Tukitoimenpiteiden vaikutusta seurataan arjessa ja arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin 

Yleinen tuki

• huoltaja mukana

• vaka-open toimesta aloitetaan 
osana perustoimintaa

• toteuttaminen kuuluu koko 
henkilöstölle

• apuvälineenä VALAS

• päiväkodin johtaja tietoinen 
prosessista

• yveo mukana

• kveolle tieto  ja tarvittaessa 
mukana

• mahdolliset yhteistyökumppanit

• tuki suunnitellaan  lapsen 
vasussa

Tuen vaikuttavuuden 
arviointi

• arvioidaan 
suunnitellusti

• kveo / yveo mukana 
arvioinnissa

• kirjataan lapsen 
vasuun: tuen 
toteuttamisen arviointi

Jatkotoimenpiteet

• yleinen tuki päättyy 
TAI

• yleinen tuki jatkuu 
TAI

• todetaan, että lapsi 
tarvitsee tehostettua 
tukea

• kirjataan lapsen 
vasuun esim. 3 kk 
välein

Laadukas varhaiskasvatus/peruspedagogiikka: 

- Tietämys lapsesta ja tavoitteista eli lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tarpeet 

sekä lapsen yksilölliset tavoitteet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet 

- Tuen tarve tunnistetaan 
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ja sen pohjalta tapahtuvan suunnittelun on hyvä perustua riittävän monialaiseen asiantunte-

mukseen etenkin silloin, kun lapsi tarvitsee vahvaa, intensiivistä ja useita yksilöllisiä tehostetun 

tuen tukimuotoja sekä arvioitaessa onko erityisen tuen tarvetta. Hyvinkään varhaiskasvatuk-

sessa tehostettua tukea tarvitsevat lapset ovat pääsääntöisesti lähipäiväkodin lapsiryhmässä. 

 

 

 

 

Kuvio. Tehostetun tuen aloittaminen, vaikuttavuuden arviointi ja jatkotoimenpiteet. 

5.2.3. Erityinen tuki 

Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena, 

kun yleinen tuki tai tehostettu tuki ei riitä. Tarvittaessa tuki voidaan aloittaa suoraan erityisen 

tuen tasolla. Erityistä tukea voidaan antaa vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä 

tai muusta, merkittävästi toimintakykyä alentavasta lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tar-

peesta johtuen. Lapsella on monialaisesti arvioitu olevan laaja-alaiset kehitykseen liittyvät pul-

mat tai jollakin alueella erittäin suuri yksilöllisen tuen tarve, niin että hän tarvitsee paljon apua 

ryhmässä toimimiseen, vahvaa toiminnallista eriyttämistä ja aikaa perustaitojen harjoitteluun. 

Tavallisesti tilanteessa on mukana lasta tutkivia ja kuntouttavia tahoja. Sovitut asiat kirjataan 

lapsen vasuun. 

Erityinen tuki muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista ollen jatkuvaa ja kokoai-

kaista. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös. Erityistä tukea saava lapsi on otet-

tava huomioon henkilöstön mitoituksessa. 

Hyvinkäällä erityinen tuki edellyttää henkilöstön erityispedagogisen osaamisen vahvistamista 

ja moniammatillista asiantuntemusta. Erityisopettajat huolehtivat, että erityisen tuen toteutta-

misessa on käytettävissä erityispedagogista osaamista olemalla sovitusti mukana lapsen erityi-

sen tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Tuki edellyttää laajempaa monialaista 

Tehostettu tuki

• yksilöllisesti ja 
yhteisöllisesti 
suunniteltu tuki

• päätös 
tehostetusta 
tuesta ja sen 
muodoista (kveo 
valmistelee, vkk 
päättää) 

• kirjataan lapsen 
vasuun

Tuen vaikuttavuuden 
arviointi

• arvioidaan 
suunnitellusti

• kveo / yveo mukana 
arvioinnissa

• kirjataan lapsen 
vasuun

Jatkotoimenpiteet

• tehostettu tuki 
päättyy TAI

• tehostettu tuki 
jatkuu TAI

• todetaan, että lapsi 
tarvitsee erityistä 
tukea

• kirjataan lapsen 
vasuun

Laadukas varhaiskasvatus/peruspedagogiikka: 

- Tietämys lapsesta ja tavoitteista eli lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tar-

peet sekä lapsen yksilölliset tavoitteet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet 

- Tuen tarve tunnistetaan 



37 

yhteistyötä, arviointia ja suunnittelua myös esim. terveyden- ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden 

kanssa. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat lähipäiväkodin 

lapsiryhmässä. Lapsi voidaan sijoittaa myös pienennettyyn ryhmään tai integroituun erityisryh-

mään.  

 

 

 

 

Kuvio. Erityisen tuen aloittaminen, vaikuttavuuden arviointi ja jatkotoimenpiteet. 

5.2.4. Päätös tehostetusta ja erityisestä tuesta 

Varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä mahdollisista tukipalveluista teh-

dään hallintolain mukainen päätös. Ennen päätöksen tekemistä varhaiskasvatuksen järjestäjän 

on kuultava lapsen huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. Lapsen vasuun kirjataan yleisessä 

tuessa toteutettujen tukitoimien ja niiden vaikuttavuuden arviointi ennen tehostetun tai erityi-

sen tuen aloittamista. Lapsen vasun arviointitiedot huomioidaan valmisteltaessa päätöstä te-

hostetusta tuesta, erityisestä tuesta tai mahdollisista tukipalveluista. Hyvinkäällä tehostetun ja 

erityisen tuen päätöksen tekee varhaiskasvatuksen koordinaattori kveon valmistelun pohjalta. 

Päätös on voimassa toistaiseksi, ja se tulee muuttaa tai kumota mikäli tuen tarve muuttuu. Lap-

sen vasu päivitetään päätöksen sisällön mukaisesti. 

 Tuen muodot  

Tuen pedagogisten, rakenteellisten ja hoidollisten toimintatapojen tulee olla lapsen edun ja 

tuen tarpeen mukaisia, ja niissä käytetään paikallista ja tapauskohtaista harkintaa. Tuen muo-

doista otetaan käyttöön lapsen tarvitsemat tukimuodot ja toimintatavat hyvinvoinnin, oppimi-

sen ja osallisuuden takaamiseksi.  

Lapsiryhmää muodostettaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten vahvuudet ja tuen tarve 

ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa. Varhaiskasva-

tuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Tukitoimet suunnitellaan tavoitteellisesti ja pedagogisesti niin, että lapsen osallisuus, oikeus 

Erityinen 
tuki

• yksilöllisesti suunniteltu 
tuki

• päätös erityisestä 
tuesta ja sen muodoista 
(kveo valmistelee, 
varhaiskasvatuksen 
koordinaattori päättää)

Tuen 
vaikuttavuuden 
arviointi

• arvioidaan 
suunnitellusti

• kveo / yveo mukana 
arvioinnissa

• kirjataan lapsen 
vasuun

Jatkotoimenpiteet

• erityinen tuki päättyy 
TAI erityinen tuki jatkuu 

• todetaan tuen tarpeen 
muttuminen

• kirjataan lapsen vasuun

Laadukas varhaiskasvatus/peruspedagogiikka: 

- Tietämys lapsesta ja tavoitteista eli lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet ja tar-

peet sekä lapsen yksilölliset tavoitteet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet 

- Tuen tarve tunnistetaan 
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oppia ja toimia osana vertaisryhmää toteutuvat. Tuen muotoja käytetään eri tuen tasoilla lap-

sen tarpeen mukaisesti osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. 

5.3.1. Pedagogiset tuen muodot  

Pedagogisiin tuen muotoihin kuuluvat varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu, havainnointi, 

dokumentointi ja arviointi, jotta lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksi-

lönään ja yhteisön jäsenenä. Lapsen yksilöllisistä tarpeista nousevia pedagogisia tai erityispe-

dagogisia menetelmiä voidaan suunnitella, soveltaa ja toteuttaa lapsiryhmän yhteisenä toimin-

tana, eri tavoin muodostetuissa pienryhmissä tai yhden lapsen kanssa. Pedagogisiin tuen muo-

toihin lukeutuvat sensitiiviset ja saavutettavat vuorovaikutus- ja kommunikointitavat. Lapsen 

tarpeisiin vastaaminen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä yhteisiä ja johdonmukaisia 

pedagogisten ja erityispedagogisten työtapojen ja menetelmien käyttöä.  

Pedagogisen tuen muotoja ovat varhaiskasvatuspäivän rakenteeseen ja oppimisympäristöihin 

liittyvät ratkaisut ja käytänteet. Hyvinkäällä on käytössä esimerkiksi oppimisympäristöjen 

muokkaaminen, lapselle selkeän ja ennakoitavan päivärytmin luominen, kuvien käyttö kommu-

nikaation ja toiminnanohjauksen tukena, toistuvien toimintojen rytmittäminen ja vahvistami-

nen kokopäiväpedagogiikassa, monipuoliset työtavat erikokoisissa ryhmissä, suunnitelmalli-

nen toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, apuvälineiden käyttö sekä käytännöt 

miten lapsi pääsee osalliseksi vertaisryhmän toimintaan. Sopivien pedagogisten ja erityispeda-

gogisten menetelmien suhteen voidaan konsultoida erityisopettajaa tai muita varhaiskasvatus-

palvelujen yhteistyötahoja. 

Pedagogisista tuen muodoista lapsen vasuun kirjataan: 

- varhaiskasvatuspäivän rakenteeseen ja päivärytmiin liittyvät ratkaisut 

- oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

- tarvittavat erityispedagogiset menetelmät 

- vuorovaikutus- ja kommunikointitavat 

- käytännöt, miten lapsi pääsee osalliseksi vertaisryhmän toimintaan 

5.3.2. Rakenteelliset tuen muodot  

Rakenteellisia tuen muotoja ovat henkilöstön osaamisen lisääminen, henkilöstömäärän lisää-

minen tai henkilöstörakenteen tarkastelu, lapsimäärän pienentäminen sekä mahdolliset tuki-

palvelut. 

Hyvinkäällä henkilöstön osaamista on vahvistettu vasun ja tuen toteuttamiseen liittyvillä koulu-

tuksilla sekä yhteistyöllä Kasvun ja oppimisen tuen tiimin (= KOT) kanssa. Erityisopettajat tuke-

vat omalta osaltaan erityispedagogisen osaamisen vahvistamista.   

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään pääsääntöisesti lähipäivä-

kodin lapsiryhmässä. Varhaiserityisavustaja (vea) voidaan sijoittaa lapsiryhmään. Joissakin yksi-

köissä työskentelee yveo ryhmien resurssina. Rakenteellisena tukitoimenpiteenä käytetään 

ryhmäkoon pienentämistä varhaiskasvatuksen tehostetussa ja erityisessä tuessa. 
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Lapsen tarvitsema tuki voidaan järjestää integroidussa erityisryhmässä (ie-ryhmä), jossa ryh-

mäkoko on enintään 14 (erityisellä tuella 5-6 lasta). Ie-ryhmän henkilöstörakenteena on var-

haiskasvatuksen erityisopettaja (veo), vaka-opettaja ja -lastenhoitaja. Hyvinkäällä lapsen tuki 

voidaan järjestää myös pienennetyssä ryhmässä, jossa ryhmäkoko on 14 (tehostetulla tai eri-

tyisellä tuella 5-6 lasta). Pienennetyn ryhmän henkilöstörakenteena on 2 vaka-opettajaa ja 1 

vaka-lastenhoitaja. Rakenteellisena tukitoimenpiteenä yksi varhaiserityisavustaja (vea) voidaan 

sijoittaa ie-ryhmän tai pienennetyn ryhmän resurssiksi. 

Tulkitsemispalveluja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi viittomakieltä, järjestetään tukemaan lasten 

vuorovaikutusta lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsi voi tarvita eriasteisen kuulovam-

man tai kielellisen erityisvaikeuden takia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. 

Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. 

Kveo/yveo ja muut lasta hoitavat erityistyöntekijät ohjaavat apuvälineiden käyttöä. Esteettömän 

viestinnän apuvälineiden käytössä voidaan konsultoida myös yhteisöllistä puheterapeuttia. 

Erityisiä apuvälineitä käytetään näkemiseen, kuulemiseen, viestintään, liikkumiseen tai muu-

hun fyysiseen tarpeeseen tai oppimisen erityistarpeisiin. Apuvälineiden hankinnasta tai lainaa-

misesta lapsen käyttöön varhaiskasvatuksessa sovitaan hoitavan/ kuntouttavan tahon kanssa. 

Oppimis- ja ohjauskeskusten sekä eri vammaisryhmien yhdistykset ja liitot tarjoavat asiantun-

tijapalveluja, koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta varhaiskasvatuksen henkilöstölle lapsen 

asioissa omalta asiantuntija-alueeltaan. 

Rakenteellisista tuen muodoista lapsen vasuun kirjataan: 

- tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen 

- henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen liittyvät ratkaisut 

- lapsiryhmän kokoon ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut 

- tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö 

- pienennetty ryhmä, integroitu erityisryhmä tai muu tarvittava ryhmämuoto 

- erityisopettajan osa- tai kokoaikainen opetus tai konsultaatio 

5.3.3. Hoidolliset tuen muodot 

Hoidollisen tuen muodot tarkoittavat Hyvinkäällä menetelmiä ja toimintatapoja, joilla vastataan 

lapsen tarvitsemaan perushoitoon, hoivaan ja avustamiseen pääsääntöisesti osana lapsiryh-

män perustoimintaa.  

Lapsen terveydenhoidolliset tarpeet huomioidaan osana hoidollisen tuen muotoja. Näitä voivat 

olla esimerkiksi lapsen pitkäaikaissairauksien hoitoon, lääkitykseen, ruokavalioon ja liikkumi-

seen liittyvät avustamisen tarpeet ja apuvälineet. Lasta voidaan tukea terveydenhuollon mää-

räämissä toimenpiteissä. Varhaiskasvatuksessa lapsen lääkehoidon suunnitelma laaditaan pit-

käaikaissairauksien yhteydessä, vaikka varsinaista lääkitystä ei olisi tai se hoidetaan kotona 

(esim. huomioitavat asiat, seuranta, rajoitukset, ensiapu). Lapsen lääke- tai sairaudenhoitoa an-

netaan tuen tasosta riippumatta lapsen tarpeen mukaan.  
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Terveys- ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa noudatetaan sovittuja yhteistyörakenteita 

ja työnjakoa. Yhteistyöhön liittyy myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tarvittava ohjaus ja kon-

sultaatio.  

Hoidollisista tuen muodoista lapsen vasuun kirjataan: 

- perushoitoon, hoivaan ja avustamiseen liittyvät menetelmät 

- terveydenhoidolliset tarpeet 

 Lapsen tuen arviointi 

Varhaiskasvatuksessa lapsen tukea arvioidaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetussa ja erityisessä 

tuessa monialainen yhteistyö korostuu. Lapsen tuen tarvetta sekä tuen riittävyyttä ja toteutu-

mista arvioidaan tarpeen mukaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkistamisen yhtey-

dessä ja tuen tarpeen tai oppimisympäristön muuttuessa.  

Tuen antamisen kokonaisuutta tarkasteltaessa arvioidaan kunkin lapsen kohdalla, mitkä ratkai-

sut parhaiten toteuttavat lapsen etua. Tuki on aina yksilöllistä, mutta yksilöllisyyden taso kasvaa 

siirryttäessä tehostettuun ja erityiseen tukeen. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu 

sovitusti lapsen tuen arviointiin. Lapsen tuki perustuu lapsen havainnointiin sekä tuen tarpei-

den ja annetun tuen vaikuttavuuden arviointiin. Terveys- ja sosiaaliviranomaiset osallistuvat ar-

vioinnin tekemiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä, jos arviointi edellyttää myös 

muuta kuin varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstön asiantuntemusta tuen tarpeen arvioi-

miseksi ja tuen ratkaisujen perusteeksi. 
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Kuvio. Lapsen tuen tarvetta, tukitoimenpiteitä ja tuen toteuttamista arvioidaan yhteistyössä 

lapsen ja perheen kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön rinnalla tuen arvioinnissa on var-

haiskasvatuspalvelujen asiantuntijoita. Tarvittaessa edetään laajempaan monialaiseen yhteis-

työhön.  

 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkeimmät toimintatavat Hyvinkäällä (= Valas) on suunnitte-

lun ja arvioinnin työväline, jota käytetään arvioitaessa pedagogisia järjestelyjä ja toimintatapoja 

sekä yksittäisen lapsen tuen tarvetta, tuen toteutumista ja vaikuttavuutta.   

Lapsen vasun toteutumista ja vaikuttavuutta lapsen kehitykseen ja oppimiseen seurataan ja 

arvioidaan säännöllisesti. Arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin, pedagogiikan 

toteutumiseen ja tukitoimien vaikuttavuuteen ja lapsen tuen toteutuminen on keskeinen arvi-

oinnin kohde.  

Lapsen vasu on pedagoginen dokumentti ja varhaiskasvatuksen koko henkilöstön työväline lap-

sen tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen antamisessa. Päiväkodin johtaja vastaa laadukkaan var-

haiskasvatuksen ja tuen toteutumisesta sekä huolehtii, että henkilöstö suunnittelee lapsen 

tuen osana lapsen vasua. Vaka-opettaja on vastuussa lapsen vasuun kirjattavasta tuen suun-

nittelusta ja toteutumisen arvioinnista. Erityisopettaja osallistuu tuen tarpeen ja tukitoimenpi-

teiden suunnitteluun ja arviointiin sovitulla tavalla. Arviointia toteutetaan lapsi- ja tilannekoh-

taisesti monialaisessa yhteistyössä.  

Lapsen vasuun kirjataan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen arviointi:  

- tuen tarpeen, riittävyyden ja toteutumisen seuranta 

- tukitoimien vaikutusten arviointi, arvioinnin perusteella tehtävät johtopäätökset ja toi-

menpiteet 

- arviointiajankohdat 

 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana  

5.5.1. Lapsen vasun kirjaaminen 

Lapsen vasu on pedagoginen asiakirja, jossa lapsen tuki suunnitellaan sekä tuen toteutumista 

ja vaikutuksia lapsen kehitykseen ja oppimiseen arvioidaan. Lapsen vasuun kirjataan tuen taso, 

tuen muodot ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako. Lapsen vasuun 

kirjataan tarvittavat pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen muodot, tuen edellyttämä 

yhteistyö ja mahdolliset palvelut sekä tuen vaikuttavuuden arviointi. Kirjataan myös mahdolli-

nen suunnitelma lääkehoidosta.  

Vaka-opettaja päivittää lapsen vasun heti lapsen siirryttyä yleisen tuen piiriin. Tuen tarvetta ja 

toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan sovitusti. Toiminnan tavoitteiden saavut-

taminen kirjataan ja tavoitteita muutetaan lapsen tuen tarvetta vastaavaksi. Suunnitelmasta 
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tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Arviointi kohdistuu erityisesti toi-

minnan järjestelyihin, pedagogiikan toteutumiseen ja tukitoimien vaikuttavuuteen. Lapsen vasu 

päivitetään hallinnollisen päätöksen sisällön mukaisesti tehostetussa ja erityisessä tuessa. 

Hyvinkäällä tuen aikana lapsen vasun laadinnassa ja arvioinnissa on mukana varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön edustus/opettaja/erityisopettaja ja huoltaja. Kveo liittyy prosessiin etenkin, kun 

lapsen tehostetun tai erityisen tuen tarvetta arvioidaan. Tehostetun ja erityisen tuen aloittami-

nen, järjestäminen ja päättyminen (siirtyminen takaisin tehostetun tai yleisen tuen tasolle tai 

laadukkaaseen peruspedagogiikkaan) perustuvat arviointiin ja tarvittavaan monialaiseen yh-

teistyöhön. Tuen tarve, tuen vaikuttavuuden arviointi ja jatkotoimenpiteet kirjataan lapsen va-

suun pääasiallisesti yhteistyössä yveon/ kveon kanssa.  

Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen 

lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Huoltajalle 

annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja 

arviointiin. Lapsi voi olla paikalla soveltuvin tavoin. Lapsen vasu tarkistetaan yhdessä huoltajan 

kanssa vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa.  

5.5.2. Lapsen vasun mukainen toiminta 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö seuraa tukitoimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta lapsen ke-

hitykseen ja oppimiseen; lasta havainnoidaan ja arvioidaan, miten hänelle suunnattu tuki aut-

taa arjen pedagogisissa toiminnoissa, vuorovaikutuksessa ja oppimisessa. Huoltajalle kerro-

taan tukitoimenpiteiden vaikutuksesta lapsen kasvuun ja oppimiseen. Kasvatushenkilöstö ar-

vioi ja kehittää omaa toimintaansa lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Erityisopettaja tukee so-

vitusti henkilöstön erityispedagogista osaamista sekä konsultoi pienryhmätoiminnan ja yksilö-

ohjauksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Kasvattajat kiinnittävät huomiota vuorovaikutukseensa ja tapaansa toimia lapsen kanssa. Vuo-

rovaikutteinen läsnäolo, toiminta ja kommunikointi tuovat esiin lapsen vahvuuksia ja kiinnos-

tuksen kohteita sekä tuen tarpeita. Kasvattajan on tärkeä rakentaa luottamuksellinen suhde 

lapseen, havainnoida ja lukea lapsen ilmaisua ja kehollisia viestejä arjen tilanteissa. Lapsi kertoo 

itsestään ja toiveistaan omalla ikä- ja kehitystasollaan. Havaintojen ja lapsen ajatusten pohjalta 

lähdetään kehittämään pedagogista toimintaa sekä lapsen vahvuudet huomioon ottavaa kehi-

tyksen ja oppimisen tukea. Oleellista on tiedostaa lapsen osallisuuden mahdollistaminen ver-

taisryhmässä. 

Kasvattajat arvioivat ja suunnittelevat pedagogista toimintaa myös ryhmävasussa. Lasten vasu-

jen tavoitteet huomioidaan ryhmävasua laadittaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa. Yksilölliset ja 

yhteisölliset oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut, monipuoliset työtavat ja pedagogiset me-

netelmät suunnitellaan lasten kehitystarpeiden mukaan. Myös lasten taitojen keskimääräistä 

nopeampi tai hitaampi kehitys huomioidaan. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan oppimis-

käsitys ja lasten erilaiset tavat oppia. Pedagogisessa toiminnassa käytetään tietoisesti monipuo-

lisia työtapoja, joita ovat esimerkiksi leikki, toiminnallisuus ja liikkuminen, ongelmanratkaisun 

kautta oppiminen sekä moniaistinen ja kokemuksellinen ympäristön tutkiminen. Joustavat ar-

jen käytännöt kuten pienryhmätoiminta sekä puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokei-

not ovat ryhmässä aktiivisessa käytössä. 
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 Yhteistyö tuen aikana 

Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja 

tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa sekä tarvitsemaansa tukea. Lapsen tuki 

edellyttää toimivia paikallisia yhteistyörakenteita ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämistä. 

Lapsen ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö 

Hyvinkäällä huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön jaettu tieto lapsesta ja hänen tarpeis-

taan on lähtökohta varhaisen ja riittävän tuen antamiseen. Huoltajan kanssa keskustellaan lap-

sen oikeudesta tukeen, tuen järjestämisen keskeisistä periaatteista sekä lapselle annettavasta 

tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Huoltajan aloitteet, näkemykset ja mielipiteet ovat 

oleellisia yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi lapsen asioissa. Lapsi osallistuu yhteistyö-

hön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. Lasta kuullaan ja 

hänen mielipiteensä huomioidaan. 

Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee hyvinvointiin, kehitykseen tai oppimi-

seen liittyviä haasteita tai tuen tarvetta. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden 

käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Tarvittaessa kes-

kusteluissa käytetään tulkkia. Lähtökohtaisesti lapsen kasvun ja oppimisen tuki arvioidaan, 

suunnitellaan ja järjestetään huoltajan ja lapsen kanssa yhteisymmärryksessä. Varhaiskasva-

tuksessa lapsi saa tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, vaikka 

huoltaja ei sitoutuisi yhteistyöhön. 

Monialainen yhteistyö 

Monialainen yhteistyö toteutetaan niin, että huoltaja on siitä tietoinen. Yhteistyölle luodaan sel-

keät rakenteet huoltajien kanssa. Hyvinkäällä lapsen ja huoltajan kanssa yhteistyössä voi toimia 

lapsiryhmän henkilöstön lisäksi myös varhaiskasvatuksen KOT-tiimin työntekijät eli yhteistyö 

suomi toisena kielenä –opettajan, yhteisöllisen puheterapeutin, psykologin ja konsultoivan var-

haiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tehostetussa ja erityisessä tuessa yhteistyö erityis-

opettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa korostuu lapsen kasvun ja oppimisen tuen järjes-

tämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijai-

suus.  

On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen 

kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä. Hyvinkäällä terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa 

noudatetaan sovittuja yhteistyörakenteita ja työnjakoa. Lapsen vasun laatimisen yhteydessä 

monialainen yhteistyö voi toteutua osin myös lapsesta tehdyillä kirjallisilla lausunnoilla.  

 Toiminta siirtymävaiheissa tuen aikana 

Hyvinkäällä lapsen siirtyessä lapsiryhmästä tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen huoltaja ja lapsi 

tutustuvat tulevaan ryhmään. Kun lapsi tarvitsee tukea kehitykseen ja oppimiseen, keskuste-

lussa on mukana huoltajan lisäksi tarvittavat tahot esim. yveo tai kveo. Lapsen vasun arviointi- 

ja siirtokeskustelussa saatu tieto lapsen tuen tarpeesta käynnistää tulevan ryhmän suunnitte-

lun ja ennakoinnin tai valmistelut tulevaan ryhmään. 
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Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen 

kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Esiope-

tusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta mahdollinen tuki tulee yhteensovittaa esiopetuk-

sessa annettavan tuen kanssa ja kirjata lapsen vasuun. 

Hyvinkäällä esiopetusta edeltävän kevään aikana arvioidaan varhaiskasvatuspalvelujen piirissä 

olevan lapsen tuen tarve ja valmistellaan pedagogiset asiakirjat ja tukiresurssipäätökset. Var-

haiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheessa siirretään tarvittava tieto tuen toteuttamisen 

järjestämiseksi. Ryhmän opettaja/veo ja kveo/ yveo valmistelevat siirtoa esiopetukseen.  

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen 

toteutetaan nivelvaiheen tiedonsiirron ohjeistuksen mukaisesti varmistaen huoltajan ja lapsen 

osallisuus (Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit). 

Lapsi voi vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. 

Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä sei-

koista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja vaihtoehdoista määrätään Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ohjaa tarvittaessa 

huoltajaa hakemaan lapselleen pidennettyä oppivelvollisuutta. Lapsen ohjautuminen riittävän 

varhain pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin edellyttää aina monialaista yhteistyötä (esim. eri-

koissairaanhoidon suositus). Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta (POV) tulee tehdä pää-

sääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua viimeistään 5-vuotiaana. Tällöin oikeus oppivelvol-

lisuutta edeltävään, maksuttomaan esiopetukseen voi toteutua sen vuoden syksystä, jolloin 

lapsi täyttää 5 vuotta eli vuotta ennen hänen oppivelvollisuutensa alkua.  
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6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai eri-

tyiseen maailmankatsomukseen perus-

tuva varhaiskasvatus 
Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laeissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa var-

haiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja toimin-

taperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen pe-

rustuvaa varhaiskasvatusta. Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai 

erityiseen katsomukseen perustuvan varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että hän 

saa riittävästi tietoa toiminnan erityistavoitteista ja arvoista. 
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7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen var-

haiskasvatuksessa 
Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen 

Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja 

nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa. Varhaiskasvatuksen toiminnan arvi-

oinnin tulee olla oma-aloitteista, suunnitelmallista ja säännöllistä. Arvioinnissa korostuu oppi-

misen näkökulma. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut vuonna 2018 

Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset -asiakirjan, joka muodostaa teoreettisen ja 

käsitteellisen pohjan laadun arvioinnille kansallisesti ja paikallisesti. Asiakirjan pohjalta Karvi on 

julkaissut varhaiskasvatukseen laaditut kansalliset laatuindikaattorit, jotka luovat pohjan sille, 

millaista varhaiskasvatustoiminnan tulisi olla, jotta sen laatu olisi korkeatasoista. Näiden indi-

kaattorien avulla myös Hyvinkäällä kehitetään toimintaa. Vuonna 2023 Karvi julkaisee työkaluja 

varhaiskasvatuksen arviointiin eri tasoilla. 

Varhaiskasvatuksen arviointi on jatkuvaa ja se toteutuu monella tasoilla. Lapsilta ja huoltajilta 

kerätään palautetta, jonka avulla toimintaa suunnitellaan ja kehitetään; palautteen keruun 

säännöllisyyden varmistamiseksi on laadittu Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin 

malli. Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa suhteessa lasten vasuihin sekä ohjaaviin asiakirjoi-

hin. Lisäksi toiminnan järjestäjä arvioi toimintaa osaltaan. Eri asioihin liittyvät arvioinnit tapah-

tuvat eriaikaisesti ja syvyydeltään eritasoisesti. Alla olevalla kuviolla kuvataan pääpiirteissään 

arvioinnin tasoja ja syklejä päivä-, viikko-, kuukausi-, puolivuosi- ja vuositasolla. 

 

Kuvio. Hyvinkään varhaiskasvatuksen arviointisipuli 
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Varhaiskasvatuksen arviointi toteutuu eri tasoilla: 

 

Kuvio. Varhaiskasvatuksen arviointi lapsen vasun tasolta valtakunnalliselle tasolle 

  

Valtakunnallinen taso

Kansallinen arviointi ja seuranta, mm. Opetushallitus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Järjestäjätaso

Varhaiskasvatuksen järjestämisen, toiminnan ja laadun arviointi

Yksikkö- ja ryhmätaso

Pedagogisen toiminnan arviointi

Yksilötaso

Lapsen vasun toteutumisen arviointi
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Liite 
Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta 

 

Ammattilainen kohtaa lapsen 

• Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten 
• Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti 
• On sensitiivinen, puhuu lasta kunnioittavasti lämpimällä äänensävyllä 

• On fyysisesti lähellä ja psyykkisesti saatavilla, sitoutuu syvällisesti vuorovaikutukseen 

lasten kanssa 

• Kuuntelee lapsia arvostavasti ja pyrkii tavoittamaan lapsen tulkinnan tilanteesta 

• On kiinnostunut ja kykenee huomaamaan lapsen viestit, ajatukset, tunteet, kokemukset 

ja tavoitteet 

• Turvaa lapsille riittävästi tilaa olla oma itsensä ja hyväksytty juuri sellaisena kuin lapsi on 

• Kannustaa ja antaa positiivista palautetta lapsille usein sekä huomioi lapsen vahvuudet 

• Tunnistaa lasten yksilölliset tarpeet ja tukee lapsia riittävästi tilanteen edellyttämällä ta-

valla  

• On herkistynyt huomaamaan tilaisuuksia lasten osallisuudelle ja mahdollistaa lasten ak-

tiivisen toiminnan 

• On joustava suunnitelmissaan ja pystyy muuttamaan toimintaa lasten kiinnostusten 

kohteiden mukaisesti 

 

Ammattilainen kohtaa huoltajat 

• On aloitteellinen ja aktiivinen suhteessa huoltajiin, rakentaa luottamusta, tasa-arvoista 

vuorovaikutusta ja keskinäistä kunnioitusta 

• Tekee säännöllistä yhteistyötä huoltajien kanssa avoimesti, arvostavasti ja tasavertai-

sesti 

• Suhtautuu avoimesti ja kunnioittavasti monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin 

kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyk-

siin 

• Antaa lapsesta kannustavia ja heidän kehitystään myönteisesti kuvaavia viestejä 

• Välittää tunteen, että huoltajat ovat tervetulleita päiväkotiin 

• Luo tilaisuuksia huoltajien aidolle osallisuudelle ja vaikutusmahdollisuuksille varhaiskas-

vatuksen toimintakulttuuriin 

• Huomioi jokaisen ryhmän huoltajat – jokainen työntekijä edustaa varhaiskasvatusta 

• Osaa kertoa varhaiskasvatuksesta palveluna ja VASU2019 mukaisista toiminnan sisäl-

löistä  

• Neuvoo ja ohjaa vanhempia Muksunetin käyttöön henkilökohtaisten tapaamisten rin-

nalla 
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Ammattilainen ja pedagogiikka 

• Perustaa pedagogisen toiminnan tietämykseen lapsen kasvusta, kehitysvaiheista ja op-

pimisesta 

• Toteuttaa pedagogista toimintaa vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa lasten 

kanssa 

• Näkee lapsen aktiivisena oppijana ja ymmärtää varhaisvuosien merkityksen intensiivi-

sen oppimisen ja kehityksen aikana 

• Ymmärtää kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toisiinsa kiinteästi nivoutuneina ja raken-

taa pedagogiikan niiden ympärille 

• Järjestää toimintaa eri kokoisissa, pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, joissa 

jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen 

• Kykenee mukauttamaan toiminnalle etukäteen laatimiaan tavoitteita ja suunnitelmia 

niin, että toimintaan voidaan liittää lapsista nousevia aloitteita ja kiinnostuksen kohteita  

• Mahdollistaa lapsille leikin, liikkumisen, ilmaisun ja tutkimisen pedagogisessa toimin-

nassa 

• Rakentaa lasten kanssa yhdessä oppimisympäristöä, joka luo lapsille mahdollisuuden 

aktiivisen oppimiseen 

• Ottaa lapset ja huoltajat mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen heidän aloit-

teidensa ja toiveidensa pohjalta 

 

Ammattilainen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa 

• Tiedostaa oman tapansa toimia ja sen vaikutukset yhteisön toimintakulttuuriin ja ilma-

piiriin 

• Tukee ja kunnioittaa perheiden tekemiä valintoja varhaiskasvatuspalveluiden suhteen 

• Omaa muun henkilökunnan kanssa yhteisen ymmärryksen siitä, miten lasten oppimista 

ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää 

• Arvostaa lasten, huoltajien ja henkilöstön erilaisia aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä  

• Osaa kehittää varhaiskasvatusta pohtimalla toimintakulttuurin vaikutuksia, tunnista-

malla ja korjaamalla sen ei-toivottuja piirteitä 

• Arvioi ja kehittää työkäytäntöjä säännöllisesti sekä kokeilee uusia työtapoja 

• Ymmärtää, että työn kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallis-

tava ja luottamusta rakentava dialogi 

• Kannustaa työyhteisöä hyödyntämään yksilöiden vahvuuksia 

• Antaa positiivista palautetta onnistuneista ratkaisuista ja toiminnasta 

• Tekee säännöllistä itsearviointia, jakaa tietoa ja osaamista ja kehittää itseään ammatilli-

sesti 

• Johtaja saa yhteisen toiminta-ajatuksen ja toiminnan tavoitteet näkymään käytännössä 

luomalla johtamisrakenteita osallistavalle ja oppivalle työyhteisölle 
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Ammattilainen 

• Luo omalla toiminnallaan myönteistä kuvaa Hyvinkään varhaiskasvatuksesta 

• Kantaa oman vastuunsa sovituista töistä moniammatillisessa työyhteisössä 

• On sitoutunut ja ylläpitää motivaatiotaan työhönsä 

• Rakentaa hyvää yhteisöllisyyttä antamalla arvoa ihmisten moninaisuudelle  

• Viestii rakentavasti ja selkeästi, varmistaa tuliko asia ymmärretyksi  

• Kannustaa ja auttaa työkaveria 

• Tekee parhaansa, oppii virheistään 

• Käyttää saamansa palautteen toiminnan kehittämiseen 

• Omaa positiivisen työotteen ja iloitsee omasta ja muiden onnistumisista 

• Tekee aktiivisesti yhteistyötä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden ja muiden yhteistyöta-

hojen kanssa 

• Huolehtii omasta hyvinvoinnistaan 

 

 

Vasuun perehdytys ja ammattilaisen tuki 

Yksikön toimintasuunnitelmaan kirjataan perehdytys vasuun 

– Perehdytys uusille työntekijöille ja opiskelijoille 

– Mentoroinnit 

– Lapsen vasut 

– Ryhmävasut 

– Tiimipalaverit 

– Talojen pedagogiset kahvilat 

– Kehittämispäivät 

– Kehityskeskustelut 

– Koulutustorit 

– Koulutukset 

 


