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1. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajat
Toimintavuosi: 1.8.2021 - 31.7.2022
Syysloman ajankohta/ päivystys: 18. - 24.10.2021 (vk 42)
Joululoman ajankohta/ päivystys: 23.12.2021 - 9.1.2022
Hiihto-/talviloman ajankohta/ päivystys: 7.3. - 13.3.2022 (vk 10)
Kesäpäivystys: Auki olevat yksiköt ilmoitetaan keväällä 2022

Päiväkotien aukioloajat: Päiväkotikohtaiset aukioloajat. Varhaiskasvatusta saa tarpeen
mukaan kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden vanhemman tai muun huoltajan
työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (varhaiskasvatuslaki 2018 13§).
Toimintamuodot: Päiväkoti ja perhepäivähoito.
Henkilöstö: varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtaja, varhaiskasvatusyksikön
yhdyshenkilö, varhaiskasvatuksen opettajat (vo), varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo),
varhaiskasvatuksen sosionomit ja hoitajat, avustajat ja perhepäiväkodeissa
perhepäivähoitajat.
Kotisivut: https://www.kemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
Seuraa: @FB Varhaiskasvatus Kemissä

2. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus
Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu pohjautuu valtakunnallisiin
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä Kemissä Seudulliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019 sekä Kemin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
laatulupauksiin 2020 (Liite 1). Pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa
kokonaisvaltaisuus. Toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden ja
toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteisessä toiminnassa.
Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla
suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja
hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (Kuvio 1 & 2). Pedagogisen toiminnan keskeinen
toimintatapa on leikki, johon varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. Leikki
edistää kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Se ei ole lapselle tietoisesti oppimisen väline
vaan tapa olla, elää ja hahmottaa maailmaa.

Kuvio 1: Pedagogisen toiminnan viitekehys, oph.fi Kuvio 2: Laaja-alainen osaaminen, oph.fi

https://www.kemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
https://www.facebook.com/Varhaiskasvatus-Kemiss%C3%A4-1749304445300090/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf
https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2019/12/seudullinen-varhaikasvatussuunnitelma-2019hyv-1-1.pdf
https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2019/12/seudullinen-varhaikasvatussuunnitelma-2019hyv-1-1.pdf
https://sway.office.com/BVMn7EU9eOiTsFKN?ref=Link
https://sway.office.com/BVMn7EU9eOiTsFKN?ref=Link
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Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksessa suunnittelun, toteuttamisen,
arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Dokumentointi mahdollistaa lasten ja
huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Jokaiselle
lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu yhdessä
opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavien työntekijöiden, huoltajien ja lapsen
kanssa ja suunnitelma päivitetään vuosittain vasu-keskustelussa.

Toimintavuonna 2021-2022 Kemin varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja
kulttuuriministeriön tasa-arvon edistämis- ja laadun kehittämishankerahaa sekä
COVID-19-hankerahaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseksi ja poikkeustilanteesta palautumiseen. Avustusten tuella järjestetään mm.
pienryhmätoimintaa ja resurssiopetusta palkkaamalla varhaiskasvatuksen sosionomeja,
opettajia ja hoitajia ja järjestetään digitaito-opetusta henkilöstölle palkkaamalla kaksi
liikkuvaa digiohjuria. Hanketyöntekijöiden avulla tuetaan kaikkien lasten oppimista ja lisätään
lasten hyvinvointia, vastataan lasten erityistarpeisiin sekä huomioidaan
maahanmuuttotaustaisten lasten tarvittava pedagoginen tukeminen. Lisäksi vahvistetaan
lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä pienryhmätoimintaa. Digiohjurien avulla pyritään
vahvistamaan työntekijöiden digitaitoja, jotta sitä voidaan hyödyntää enemmän
varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Kemin varhaiskasvatus on saanut myös
opetushallituksen hankerahaa digitaalisesti yhtenäisen ja turvallisen varhaiskasvatuksen
kehittämiseen Kemissä. Hankkeessa toimii digipedagogi, joka kehittämään paikallista
varhaiskasvatuksen TVT-strategiaa ja turvataitoja netissä.

COVID-19-epidemian vuoksi päiväkodeissa noudatetaan voimassa olevia THL:n antamia
hygieniaohjeita sekä OKM:n ja OPH:n antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen
hillitsemiseksi (Liite 2: Koronaohjeistus). Uusi hirsinen Pajarinrannan päiväkoti
(Valtaojankatu 1) aloittaa toimintansa 1.11.2021, jolloin Kaivolinnan sekä Ruutin päiväkotien
toiminta lakkaa.

3. Oppimisen alueet
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita
ja sisältöjä.  Ne on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi (Kuvio 3).

Kuvio 3: Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet, oph.fi
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3.1. Kielten rikas maailma
Rikas kielitaito parantaa kulttuurista osaamista ja vuorovaikutusta ja edesauttaa
monilukutaidon kehittymistä. Siksi varhaiskasvatuksessa herätetään uteliaisuutta ja
kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kehittyvä kielitaito avaa lapsille uusia
vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä
kielellisten identiteettien kehittymistä (Kuvio 4).

Kuvio 4: Kehittyvät kielelliset identiteetit (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, s. 41)

Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa:
● Vuorovaikutustaitoja kehitetään antamalla kuulluksi tulemisen kokemuksia ja

vastaamalla lasten aloitteisiin.
● Kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen eli mallista

oppimisen avulla. Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen
tukevat sanavarannon kehittymistä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä ja
tukiviittomia.

● Puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Rohkaistaan
puhumaan eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa.

● Kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan eri tilanteissa. Tavoitteena
on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen.

● Kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun kielellinen muisti ja sanavaranto laajenee.
● Eri kielten havainnointi lähiympäristössä tukee kielitietoisuuden kehittymistä.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:
Leikitellään kielellä, jutellaan, sanoitetaan arkea eri tilanteissa sekä vahvistetaan lasten
kaveri- , tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Toiminnassa käytetään leikkiä, loruilua, riimittelyä,
saduttamista, satuja, tarinoita, lauluja ja draaman keinoja sekä tarpeen mukaan viittomia.
Kannustetaan puheen tuottamiseen ja tuetaan kiinnostusta äidinkieleen. Tarvittaessa
lapselle tehdään suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma käyttäen tukena seudullisesti
luotua Suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -opasvihkosta.
Pienryhmätoiminnalla tai parityöskentelyllä varmistetaan lapsille mahdollisimman rauhallinen
oppimisympäristö tukemaan lasta sekä lapsen kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja.

Tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa ja hyödynnetään soveltuvin osin Kemin kaupungin
harrastussuunnitelma ja liikunta- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa (Harlikus). Määrärahojen
puitteissa tehdään retki kirjastoon. Tutustutaan laaja-alaisesti lastenkirjallisuuteen ja sitä
valittaessa huomioidaan niiden sisällön välittämät käsitykset sukupuolesta, erilaisista
perhemuodoista ja kulttuureista. Lapsille luodaan laaja-alaisesti myönteisiä
samaistumiskohteita. Herätetään kiinnostusta kieleen monipuolisesti ja opastetaan

https://peda.net/kemi/varhaiskasvatus/koe/sstkp:file/download/7e9f9939f8f4f4e0a573d7fad4ac76e8d06ac9f6/S2-opetusvarhaiskasvatuksessa%20%281%29.pdf
https://sway.office.com/y9rBdN6qXYD6Yq2c?ref=Link&loc=play
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monilukutaitoon arjessa: esim. asioiden nimeäminen, käsitteiden opettelu, kirjat, kuvat, logot,
kirjaimet, ääni, videot. Näitä tulkitaan ja tuotetaan lasten kanssa ja hyödynnetään oppimisen
tukemisessa. Aikuiset toimivat esimerkkinä kielellisessä ilmaisussa.

3.2. Ilmaisun monet muodot
Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus sekä ilmaisun eri muotojen luova
yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät oppimisedellytyksiä,
sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää
maailmaa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen,
kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä ja tutustuttaa lapsia eri
taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät erilaisia ilmaisun
taitoja harjoittelemalla, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä. Kyky kuvitella ja
luoda mielikuvia on keskeistä myös eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön,
taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa osaamista mm. monilukutaidon,
osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:
Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Kannustetaan leikeissä erilaisiin
rooleihin, kokeiluihin ja elämyksiin. Tuetaan lasten roolia aktiivisina toimijoina
oppimisympäristöjä muovaamalla ja huomioimalla välineistön saatavuus. Harjoitellaan
tunnetaitoja, johon kuuluvat tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, sanoittaminen,
ilmaiseminen sekä tunteen ja teon erottaminen. Tuetaan toimintaan sitoutumista ottamalla
huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja kokemusmaailmat. Ohjattaessa
huomioidaan sukupuolisensitiivisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.  Pienryhmätoiminnalla
tai parityöskentelyllä tuetaan ja vahvistetaan lasten hyvinvointia, osallisuutta, vahvuuksien
tunnistamista, tarpeiden huomioimista ja tunnetaitoja. Kiinnitetään huomiota
vuorovaikutuksen ja toimintakulttuurin laatuun laatulupausten pohjalta (Liite 1). Vahvistetaan
lasten ja huoltajien osallisuutta suunnitteluun ja toimintaan vaikuttamiseen.

Päiväkodin eri ryhmien välillä tehdään yhteistyötä, korona-aikana esim. ulkotiloissa tai
etäyhteyksin. Tarjotaan mahdollisuus rikastaa ja monipuolistaa kokemusmaailmaa ilmaisun
eri alueilla osallistumalla esim. konsertteihin ja tapahtumiin virtuaalisesti verkossa ja/tai
järjestämällä tutustumiskäyntejä tai kutsumalla vierailijoita päiväkotiin koronavarotoimet
huomioon ottaen. Lapsille tuotetaan kulttuurielämyksiä Kemin kaupungin
harrastussuunnitelma ja liikunta- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa (Harlikus) hyödyntäen.

Musiikillinen ilmaisu
Hyödynnetään Kemin varhaiskasvatuksen Musiikin vuosikelloa. Tutustutaan soittimiin sekä
erilaisiin musiikkilajeihin. Musiikkia hyödynnetään eri kulttuurien yhteisenä kielenä ja
elämysten tuottajana: laulut, laululeikit, rytmiikka, soittimet ja soittaminen, kuuntelu ja
keskittyminen. Mahdolliset vierailut ja konsertit määrärahojen ja koronavarotoimien
puitteissa. Tutustutaan suomalaiseen ja monikulttuuriseen lastenlauluperinteeseen
lapsiryhmä huomioiden. Lasten äänimaailmaa rikastetaan erilaisiin ääniympäristöihin
tutustumalla esim. metsä, piha ja päiväkodin monet tilat.

Kuvallinen ilmaisu
Tutustutaan erilaisiin kuvallisen ilmaisun tekniikoihin ja materiaaleihin. Välineistö laitetaan
esille siten, että ne on helppo saada käyttöönsä. Rohkaistaan ja ohjataan omien tuotoksien
tekemiseen. Mahdollistetaan osallisuus esim. kamerapäivä, jolloin lapset toimivat kuvaajina,
tuotetaan kuvia ja tutkitaan niitä. Tutustutaan väri-, muoto-, kokemus-/ elämysmaailmaan.

https://sway.office.com/y9rBdN6qXYD6Yq2c?ref=Link&loc=play
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Käytetään kuvia kommunikaation tukena. Käytetään projektiluonteista työskentelytapaa.

Sanallinen ilmaisu
Kannustetaan arjen tilanteissa ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Rohkaistaan leikkeihin ja
harjoitellaan esim. pieniä, lasten omia esityksiä. Tuetaan mielikuvituksen ja sanavaraston
kehittymistä draaman eri muodoin, tarinoin, saduin, loruin ja lauluin. Osallistetaan lasten
omia kiinnostuksen kohteita hyödyntäen. Esityksiä ja tuotoksia dokumentoidaan ja
havainnoidaan yhdessä, esim. valokuvaamalla, videoimalla. Leikin myötä lasten keskinäistä
vuorovaikutusta vahvistetaan, huomioidaan kuuntelu ja vastavuoroisuus.

Kehollinen ilmaisu
Rohkaistaan, ohjataan ja innostetaan ilmaisemaan itseään kehollaan ja vahvistetaan
myönteisen minäkuvan syntymistä. Käytetään erilaista välineistöä ja aineistoa tukemaan
ilmaisua. Toimintamuotoina esim. leikki, draaman eri muodot, laulut, lorut, liikunta,
musiikkiliikunta, luovaliikunta, näytelmät ja erilaiset lasten omat esitykset. Liikkuminen eri
muodoissa, leikin monet mahdollisuudet - niin itseohjautuva leikki kuin johdettu leikki - antaa
lapsille paljon mahdollisuuksia.

3.3. Minä ja meidän yhteisömme
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin
perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia
tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää
lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Lähiyhteisöä lähestytään
eettisen ajattelun, eri katsomusten ja median kautta sekä lähiyhteisön menneisyyden,
nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmista. Tämä tukee laaja-alaista kulttuurista
osaamista, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä ajattelun ja oppimisen taitoja (Kuvio 5).
Toiminnassa voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta,
leikkiä, draamaa, erilaisia
mediasisältöjä, vierailijoita, retkiä ja
lähiympäristön tapahtumia.
Varhaiskasvatustoiminnassa
kunnioitetaan lapsen oikeutta olla lapsi.
Kiusaamiselle asetetaan 0-toleranssi.
Huoltajien osallisuus ja yhteistyö
varhaiskasvatuksen arjessa luo pohjaa
lapsen hyvinvoinnille ja on osa
onnistunutta varhaiskasvatusta.

Kuvio 5: Laaja-alainen osaaminen (oph.fi)

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:
Eettinen ajattelu ja katsomuskasvatus
Opastetaan toisten huomioimisessa,
kunnioittamisessa, ymmärtämisessä ja erilaisuuden hyväksymisessä sekä hyvissä
käytöstavoissa ja itsesäätelyn harjoittelussa. Käsitellään syy- ja seuraussuhteita sekä oikean
ja väärän tunnistamista. Rohkaistaan kysymään ja ihmettelemään. Tunnekasvatusta
toteutetaan arjen tilanteissa ja aiheeseen liittyvän aineiston välityksellä esim. kirjojen,
nukketeatterin ja draaman kautta.  Toimintavuoden aikana huomioidaan Suomen kulttuuriin
kuuluvat juhlapyhät. Toimitaan OPH:n ohjeen Katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ohje_varhaiskasvatuksen_katsomuskasvatuksen_toteuttamisesta_ja_uskonnollisista-tilaisuuksista.pdf
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uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa mukaisesti.

Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
Lasten kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja Kemin nähtävyyksiin mahdollisuuksien
mukaan. Kemin paikalliset piirteet huomioidaan toimintavuoden aikana: lumilinna,
jäänmurtaja, meri, metsäteollisuus, luonto, pieni kotikaupunki Kemi. Käytetään Muksubussin
suomia mahdollisuuksia. Tutustutaan perinneleikkeihin ja - lauluihin esim. Kalevalan päivä
sekä vieraisiin kulttuureihin maahanmuuttajataustaisten lasten myötä. Hyödynnetään Kemin
kaupungin harrastussuunnitelma ja liikunta- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa (HARLIKUS).
Tutustutaan tulevien eskareiden kanssa esiopetukseen.

Mediakasvatus
Käytetään mediaa oppimisen välineenä ja oppimisen kohteena ikätasoisesti. Tutustutaan
erilaisiin median muotoihin  (medialaiteet, media-alat, mediasisällöt kuten esimerkiksi
lehtikuvat, sarjakuvat, elokuvat, televisio- ja radio-ohjelmat, digioppimisympäristöt, pelit ja
videot sekä sosiaalinen media). Tuotetaan mediaa leikeissä ja pedagogisessa
dokumentoinnissa (äänitys, videointi, kuvaaminen, dokumentointiseinä). Harjoitellaan
erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Hyödynnetään digivälineistöä
etäyhteyksien luomiseen mahdollisuuksien mukaan. Havainnollistetaan faktaa ja fiktiota,
totuuden ja mielikuvituksen merkitystä arjessa ja harjoitellaan niiden tunnistamista
oppimispelien ja leikkien kautta. Toiminnassa hyödynnetään projektiluonteista
työskentelytapaa.

3.4. Tutkin ja toimin ympäristössäni
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää
ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa
ympäristössä sekä havainnoimaan luonnon aistimaailmaa. Tuetaan matemaattisen
ajattelun kehittymistä sekä vahvistetaan myönteistä suhtautumista matematiikkaan.
Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta.
Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat
ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijana ja oppijana. Kehittyvä
kyky nimetä asioita ja käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa. Toiminnan
suunnittelussa huomioidaan lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet ja sisällytetään
toimintaan matemaattista ajattelua sekä ympäristö- ja teknologiakasvatusta.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:
Matemaattinen ajattelu
Kiinnostusta matemaattisiin taitoihin herätetään pelien ja leikkien kautta sekä arjen eri
tilanteissa. Hyödynnetään ympäristössä olevaa matematiikkaa esim. muodot, värit,
lukumäärät.

Ympäristökasvatus
Rikastutetaan lasten ympäristötietoutta lähiympäristöön tehtävillä luontoretkillä eri
vuodenaikoina ja hyödynnetään erilaiset maastot, luonnon aistimaailman havainnointi,
rakentelu, purkaminen, tutkiminen ja ympäristökasvatus. Vahvistetaan lasten myönteistä
suhdetta luontoon ja seurataan luonnon ilmiöitä. Lapsia opastetaan luonnon
kunnioittamiseen, kasvien ja eläinten suojelemiseen, roskaamattomuuteen, luonnonvarojen
säästämiseen ja kierrätykseen. Käsitellään aiheita keskustelemalla, tarjoamalla elämyksiä ja
näyttämällä hyvää esimerkkiä. Hyödynnetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja toiminnassa.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ohje_varhaiskasvatuksen_katsomuskasvatuksen_toteuttamisesta_ja_uskonnollisista-tilaisuuksista.pdf
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Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan Vihreä ja kestävä Kemi -ohjelmaa päiväkodissa ja
tehdään Muksubussiretkiä lähiympäristöön. Toiminnassa tuetaan lasten luontaista
uteliaisuutta ja mahdollistetaan lapselle oivaltamisen ja oppimisen ilo.

Teknologiakasvatus
Mahdollistetaan tutkiva ja kokeileva työskentely, rakentelu, purkaminen, pulmien ratkominen.
Tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin ja niiden käyttöön (esim. toimistotarvikkeet,
koneet, kamerat, tabletit, Bee-Bot-ohjelmointirobotit). Havainnoidaan ympäristön teknologiaa
ja opastetaan koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön.

3.5. Kasvan, liikun ja kehityn
Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen,
terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda
pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle
elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Lasta opastetaan huolehtimaan itsestään ja
kehitetään arjen taitoja. Kannustavassa ja positiivisessa toimintakulttuurissa rohkaistaan
itseilmaisuun ja omatoimisuuteen.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:
Liikkuminen
Ulkoillaan päivittäin sään sallimissa rajoissa. Ulkoilu on jokaiseen päivään kuuluvaa
pedagogista toimintaa. Huolehditaan liikuntaan sopivasta välineistöstä ja luodaan
onnistumisen ja ilon kokemuksia liikkuen. Innostetaan ohjattuun ja omaehtoiseen
monipuoliseen, iloa tuottavaan liikuntaan erilaisissa ympäristöissä sisällä ja ulkona.
Kannustetaan laajentamaan turvallisesti omia liikunnallisia taitoja ja suhtautumaan
liikkumiseen myönteisesti.

Ruokakasvatus
Tutustutaan erilaisiin ruokatarvikkeisiin
katselemalla, haistelemalla, maistelemalla ja
tunnustelemalla esim. vihannekset, hedelmät,
marjat jne. Keskustellaan ruoan tarpeellisuudesta
kasvamiselle, kehittymiselle ja terveydelle.
Ruokailussa käytetään positiivista ohjausta. Yleiset
suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan
tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta
varhaiskasvatuksessa on ohjeistettu Valtion
ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä
tuottamassa Terveyttä ja iloa ruoasta -
varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa 2018.

Kuvio 6: Onnistunut ruokailu ja ruokakasvatus  (Terveyttä ja iloa ruoasta 2018, s. 28)

Terveys ja turvallisuus
Opastetaan terveellisiin elämäntapoihin ja mielen hyvinvointiin. Keskeiset osa-alueet ovat
ravinto, lepo, hygienia, liikkuminen, kaverit, koti ja läheiset. Opetetaan käsihygieniaa ja hyviä
käytänteitä sairausketjujen ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi (Liite 2: Koronaohjeistus).
Harjaannutetaan tunnetaitoja ja  rohkaistaan tunteiden ilmaisuun. Opetellaan turvataitoja
varhaiskasvatusympäristössä sekä liikenteessä. Rohkaistaan lasta pyytämään aikuiselta ja
kavereilta apua ongelmatilanteissa ja antamaan apua toisille vastavuoroisesti. Kannustetaan

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1
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lapsia sukupuoli- ja kulttuurirajat ylittäviin ystävyyssuhteisiin. Käydään keskusteluja ja
havannollistetaan erilaisin menetelmin kiusaamista ja kaverin puolustamista, itsestä
huolehtimsta ja arjen taitoja. Kehotunnekasvatus eli pienten lasten ikätasoinen
seksuaalikasvatus huomioidaan varhaiskasvatuksessa. Pieni lapsi tarvitsee tietoja kehon
toiminnoista ja sopivuussäännöistä sekä tunteiden käsittelystä. Kun teemme retkiä ja/tai
tutustumiskäyntejä oman kunnan ulkopuolelle, laadimme niistä etukäteen suunnitelman,
jonka toimitamme yksikön esimiehelle hyväksyttäväksi. Huoltajien yhteistyö ja osallistaminen
on tärkeä osa lapsen onnistunutta varhaiskasvatusta ja se luo pohjan lapsen hyvinvoinnille.
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4. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu
kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan lapsen tuen tarvetta ja
tuen tarpeen ilmettyä järjestetään tarkoituksenmukaista tukea. Riittävän aikaisella ja oikein
kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia (Kuvio 7:
Tuen polku varhaiskasvatuksessa). Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä,
kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden
mukaisesti.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen
liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin
vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.
Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi
omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle
mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan
kehittymistä. Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla
työtavoilla. Näihin kuuluvat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen,
ryhmien joustava muuntelu ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja
päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia.

Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen tuen muoto
tai järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa
vaiheessa. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti
useita tuen muotoja toisiaan täydentävinä. Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja
niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen
henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut
● oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
● henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut
● lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen

ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö
● tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
● yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa
● lapsen tuen toteuttamisen vastuut
● erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) palvelujen

käyttö
● sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
● mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut

Tuen seuranta ja arviointi
● tavoitteiden toteutumisen seuranta
● tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat.

Keskeistä on lasten ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa, sen painoarvo korostuu
tuen asioissa. Kemissä on käytettävissä erityistyöntekijöitä esim. varhaiskasvatuksen
erityisopettajat (VEO:t), varhaiskasvatuspsykologi, perheneuvolan ja neuvolan palvelut.
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Vanhempien kanssa erikseen sopien tehdään monialaista yhteistyötä ja tarvittaessa heitä
ohjataan eri palvelujen piiriin.

Kuvio 7: Tuen polku varhaiskasvatuksessa, Varhaiskasvatuksen perusteet 2016, 52
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5. Pedagogisen toiminnan arviointi ja
kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten
kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen
varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman
toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen on osa tätä tehtävää ja
toimintavuoden pedagogista dokumentointia.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa niin kansallisen
tason kuin järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmista. Arvioinnin pohjana on
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVIN Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin
perusteet ja suositukset 24/2018 sekä Kemin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
laatulupaukset 2020 (Liite 1).

Lapsilta, huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta saatua palautetta kerätään ja hyödynnetään
laadun ylläpitämisessä ja parantamisessa. Arviointi on avointa ja säännöllistä ja sen
keskeiset tulokset julkistetaan.

Kuvio 8: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien prosessikuva (oph.fi)

Arviointisuunnitelma: Mitä, miten, milloin, ketkä, kuka
vastaa?
Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään lapsen henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu (Opetushallituksen kaavakepohja), johon

https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf
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kirjataan lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet (Kuvio 8). Tämä tehdään
yhteistyössä lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavan henkilöstön sekä
lapsen ja huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan pedagogiset tavoitteet toiminnalle sekä
toimenpiteet ja konkreettiset menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Sovittujen
menetelmien toimivuutta arvioidaan toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuksen opettajalla
on pedagoginen päävastuu.

Henkilöstö arvioi omaa pedagogista toimintaansa, toimintakulttuuriaan (kuvio 9),
oppimisympäristöjään niin yhteisesti kuin yksilöinä yhteisesti sovituilla tavoilla
arviointikaavakkeeseen. Erilaisilla arviointityökaluja on luotu seudullisesti Lapin yliopiston
kanssa toteutetussa koulutuksessa. Arviointikeskusteluja käydään
varhaiskasvatuksenopettajien (vo) ja ryhmien tiimipalavereissa, perhepäivähoidon
hoitajailloissa sekä henkilökunta palavereissa. Myös lapset ja huoltajat osallistetaan
arviointiin keskusteluiden sekä kyselyjen kautta. Lasten ja huoltajien osallisuus on tärkeä
tekijä varhaiskasvatuksen onnistumiselle ja kehittämiselle. Arviointikysely huoltajille
toteutetaan keväällä 2022. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointikysely tehdään
huhti-toukokuussa 2022. Arviointien tuloksia käytetään tulevan toiminnan suunnittelun
pohjana.

Kuvio 9: Kehittyvä toimintakulttuuri (oph.fi)
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6. Liitteet
Liite 1: Laatulupaukset

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN LAATULUPAUKSET

Varhaiskasvatuksen laatulupaukset pohjautuvat Kemin kaupunkistrategian mukaisiin
arvoihin. Tutustu iskulauseisiin Kemin varhaiskasvatuksen sivuilta tästä.

IHMISLÄHEISYYS

Otan jokaisen lapsen vastaan päivittäin.
Kuuntelen ja kuulen lasta.
Toimin niin, että lapsen on helppo lähestyä minua ja tulla kertomaan
asioitaan.
Työskentelen lasten tasolla, otan katsekontaktin ja olen läsnä lapselle.
Ohjeistan lapsia positiivisella kielellä.
Havainnoin sensitiivisesti lapsen tarpeita, mielenkiinnon kohteita ja
vahvuuksia.
Sallin lapsen ilmaista tunteitaan.
Tuen lasta oivaltamaan ja löytämään oppimisen ilon.
Painotan vuorovaikutustaitoja lapsen laaja-alaisen osaamisen edistämisessä.
Osoitan toiminnallani, että arvostan ja kunnioitan niin lapsia, huoltajia kuin työkavereita.
Kerron huoltajille lapsen onnistumisista ja hyvistä hetkistä.

LUOVUUS

Osallistan lapset ideoimaan toimintaa ja rikastan ideoita osaamisellani.
Tuen lasta osallistumaan erilaisiin toimintoihin.
Kannustan ja rohkaisen lapsia kokeilemaan uusia asioita.
Havaitsen lapsen vahvuudet ja annan hänelle palautetta niistä päivittäin.
Havaitsen lapsen onnistumisen ja kerron siitä hänelle.
Ymmärrän leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa.

VASTUULLISUUS

Toimin ammatillisesti arjen tilanteissa lasten, huoltajien ja työkavereiden kanssa.
Työskentelen varhaiskasvatuksen arvopohjan mukaisesti.
Tiedostan, että oma esimerkkini on merkityksellinen lapsen ohjaamisessa.
Huolehdin omalta osaltani lapsen turvallisuudesta oppimisympäristöissä.
Puutun jokaiseen havaitsemaani kiusaamiseen; 0-toleranssi.
Osallistun yhteisten käytänteiden pohtimiseen ja tuon omia kehittämisideoita yhteisöön.
Huolehdin omalta osaltani yhteisten pelisääntöjen toteutumisesta.
Keskustelen ratkaisukeskeisesti työyhteisössäni eteen tulleista pulmista.
Minä työntekijänä olen vastuussa yksikköni työskentelyilmapiiristä.

https://sway.office.com/BVMn7EU9eOiTsFKN?ref=Link
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Liite 2: Kemin varhaiskasvatuksen koronaohjeistus (Tarkista ajantasaisuus kemi.fi)

Kemi� varhaiskasvatukse�
KORONA-ohjeistu�
On ensisijaisen tärkeää, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden,

turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin,

hygienian tehostamisesta huolimatta. Siksi yhteiset pelisäännöt ovat

tärkeitä.

Vanhemmill�:
● Sairasta tai oireilevaa lasta ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen.

● Lasta, jonka sisarukset ovat sairaana ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen.

● Henkilökunta tägää lapsen järjestelmään sisään ja ulos.

● Kädet pestään varhaiskasvatukseen tullessa ja lähtiessä vähintään 20 sekuntia

saippualla ja vedellä.

● Lapsella tulee olla puhtaat ja siistit vaatteet varhaiskasvatukseen tullessa.

● Toimintaa järjestetään mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän

aikana. Ulkoiluvaatteet tulee varata joka säälle, ulko- ja sisävaatteet erikseen.

● Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen, lukuun ottamatta unilelua.

● Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään

välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.

● Muiden kuin lasten sekä henkilökunnan käyntejä päiväkodin alueella tulee välttää.

● Huoltajat eivät kulje päiväkodin sisätilojen läpi eri ryhmiin.

● Syksyllä ei järjestetä vanhempainiltoja, tutustumiset lähtökohtaisesti ulkotilassa.

● Lapsen vasu- ja esiopetus keskustelut käydään syksyn aikana perinteisiä tai

mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia toimintatapoja, esim. etäyhteyksiä,

hyödyntämällä.

● Muistatha�, että vai� terveenä voi� tull� varhaiskasvatuksee�.
Lapsill�:

● Lapsia ohjataan tehostettuun käsihygieniaan sekä yskimään

hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.

● Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset

lapsille. Lapset eivät saa käsitellä toisten astioita tai

ruokailuvälineitä.

● Varhaiskasvatuksessa käsitellään koronatilannetta lasten

ikätason mukaisesti.

● Lasten tarvitsemat tukitoimenpiteet mahdollistetaan

yksilöllisesti.


