
 

 

 

 

 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2019 

KITTILÄN KUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISÄLLYS 

 

1 Varhaiskasvatus Kittilässä ............................................................................................................... 1 

1.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet .......................................................... 1 

1.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Kittilässä ...................................................................... 4 

Päiväkodit .......................................................................................................................... 4 

Perhepäivähoito ................................................................................................................ 5 

Vuorohoito ........................................................................................................................ 6 

1.3 Arvoperusta ............................................................................................................................. 7 

2 Lapsen polku Kittilän varhaiskasvatuksessa .................................................................................. 10 

2.1 Hoidon aloitus ....................................................................................................................... 10 

2.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ..................................................................................... 10 

2.3 Lapsen kasvun ja oppimisen tuki ........................................................................................... 12 

2.4 Siirtymäkäytännöt ................................................................................................................. 15 

2.5 Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen .................................................................................... 16 

3 Varhaiskasvatuksen tehtävä ja paikalliset tavoitteet ................................................................... 17 

3.1 Lapsi- ja oppimiskäsitys ......................................................................................................... 17 

3.2 Laaja-alainen osaaminen ....................................................................................................... 18 

Ajattelu ja oppiminen ...................................................................................................... 18 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ........................................................ 18 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot .............................................................................. 19 

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ..................................... 21 

Osallistuminen ja vaikuttaminen .................................................................................... 22 

4 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri .......................................................................................... 25 

4.1 Toimintakulttuuri .................................................................................................................. 25 

4.2 Pienryhmätoiminta ................................................................................................................ 25 

4.3 Pienten pedagogiikka ............................................................................................................ 27 

4.4 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ............................................................................... 28 

4.5 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa ............................................................................................ 29 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ............................................................................... 29 

Monialainen yhteistyö .................................................................................................... 30 

5 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen ................................ 33 

5.1 Pedagoginen viitekehys ......................................................................................................... 33 

5.2 Pedagoginen johtajuus .......................................................................................................... 34 

5.3 Havainnointi, dokumentointi ja suunnittelu ......................................................................... 34 

5.3 Monipuoliset työtavat ........................................................................................................... 36 

5.4 Leikki ...................................................................................................................................... 37 

5.5 Oppimisen alueet .................................................................................................................. 39 

Kielten rikas maailma ...................................................................................................... 39 



Ilmaisun monet muodot.................................................................................................. 40 

Minä ja meidän yhteisömme .......................................................................................... 44 

Tutkin ja toimin ympäristössäni ...................................................................................... 45 

Kasvan, liikun ja kehityn .................................................................................................. 47 

5.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia ......................................................... 48 

Monikieliset lapset .......................................................................................................... 48 

Saamelaislasten varhaiskasvatus .................................................................................... 49 

Viittomakielisten lasten varhaiskasvatus ........................................................................ 50 

6. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa ................................................... 51 

Lähteet ............................................................................................................................................. 52 

Liitteet .............................................................................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

       

 



1 

 

1 Varhaiskasvatus Kittilässä 

1.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtä-

vänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. 

Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimi-

juutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa 

heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet oh-

jaavat perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista 

ja arviointia. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

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

veyttä ja hyvinvointia; 

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-ar-

von toteuttamista; 

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista 

pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö; 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet las-

ten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

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

suutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä 

kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa; 



2 

 

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

tuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

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

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 tasapainoi-

sen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai 

muuta huoltajaa kasvatustyössä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen an-

tama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat 

laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoi-

nen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista 

varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. 

Lisäksi Kittilässä tehdään ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli ryhmävasu, jonka on tar-

koitus koota lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevien yksilöllisten tarpeiden yhteiset 

nimittäjät. Ryhmävasuun kirjataan lapsiryhmän arki niin, että se on helppo hahmottaa ja sisäistää. 

Ryhmävasu kertoo, miten tavoitteet näkyvät käytännön työssä.  Siihen kirjataan myös ryhmän toi-

minnan painopisteet. Ryhmävasun avulla henkilöstölle muodostuu yhteinen tietoisuus ryhmän 

pedagogiikasta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjes-

tämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen 

varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Kittilän paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

tuodaan esille paikalliset erityispiirteet, jotka täydentävät valtakunnallisia varhaiskasvatussuunni-

telman perusteita. Kuvio 1. kertoo varhaiskasvatussuunnitelman tasojen toteutumisesta Kittilässä. 
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Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen tasot Kittilässä 

 Pohjautuu varhaiskasvatuslakiin § 

 Valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti 

paikallinen ja lapsen varhaiskasvatussuunni-

telma laaditaan 

 Ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestä-

mistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä 

edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen var-

haiskasvatuksen toteutumista koko maassa 

 

 Laaditaan valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman pohjalta 

 paikallisessa suunnitelmassa tulee ilmi kuinka 

varhaiskasvatus on paikallisesti toteutettu 

 Jokaisesta lapsesta käydään yhteistyössä 

vanhempien/huoltajan kanssa lapsen ”vasu-

keskustelu” vähintään kerran vuodessa, jota 

tarkennetaan lapsen tarpeiden mukaan 

 Keskeisimpiä tavoitteita varhaiskasvatus-

suunnitelmassa on auttaa 

varhaiskasvatusalan ammattilaisia tukemaan 

vanhempia kasvatustyössä sekä luoda lapsen 

kehitystä tukevaa kasvatusta 

 Lapsen mahdolliset tuen tarpeet sekä tuki-

toimenpiteet kirjataan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan 

 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee 

KETTU- arvion (kielellisen kehityksen arviointi) 

3 -vuotiaille 

 Lapset puheeksi- keskustelu 3 -vuotiaiden lasten 

huoltajille 

 4-vuotisneuvolatarkastus (päivähoito täyttää 

omalta osaltaan lomakkeen lapsesta tätä tarkas-

tusta varten) 

 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee 

LUKIVA- arvion (lukemis- ja kirjoittamisvalmius-

arvio) 5 -vuotiaille 

 



4 

 

1.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Kittilässä 

Kittilä on lappilainen, maantieteellisesti laaja kunta. Kittilässä varhaiskasvatusta järjestetään päivä-

kotitoimintana ja perhepäivähoitona. Kittilässä varhaiskasvatusta tarjotaan tällä hetkellä 

kirkonkylällä, Sirkassa, Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mu-

kaisesti muissa sivukylissä. 

Kittilän kunnan alueella esiopetusta tarjotaan kirkonkylällä päiväkoti Pikkumettässä ja päiväkoti 

Muksulassa. Sirkassa esiopetusta tarjotaan päiväkoti Oravanpesässä. Lisäksi esiopetusta järjeste-

tään Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa koulujen yhteydessä. 

Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Kittilän varhaiskasvatuksen toi-

minnassa korostuvat leikki, liikunta, lasten aloitteet ja osallisuus, vuorovaikutustaidot sekä toisen 

kunnioittaminen. Muita tärkeitä arvoja ovat lämmin suhtautuminen lapseen ja positiivisen ilmapiirin 

ylläpitäminen; lasta kannustetaan kokeilemaan, autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyn oppi-

misessa. Kittilässä on useita eri kieli- ja kulttuuritaustaisia perheitä, joten on luontevaa edistää 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. Varhaiskasvatuksessa liitytään paikalliseen kulttuuriin ja elämän-

rytmiin, jossa korostuu rauhallisuus ja luonnonläheisyys.  

Kittilän varhaiskasvatuksessa on erilaisia toimintamuotoja (perhepäivähoito, päivähoito, ryhmäper-

hepäivähoito, esikoulu ja vuorohoito), mutta tavoitteet ja varhaiskasvatussuunnitelmassa esiin 

tuodut sisältöalueet ovat kaikille samat. Eri toimintamuodot tekevät yhteistyötä keskenään eri ta-

voin: ryhmät ovat tervetulleita vierailemaan toisessa päiväkodissa ja mm. perhepäivähoito käyttää 

päiväkodin tiloja. Retkillä ja teatteriesityksiä katsomassa käydään yhdessä. Vuosittain järjestetään 

myös eri toimintamuotojen yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Lisäksi henkilöstö tekee yhteis-

työtä osallistumalla yhteisiin varhaiskasvatuksen palavereihin ja koulutuksiin. 

Päiväkodit 

Yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuoto on päiväkodeissa tapahtuva varhaiskasvatus. Kittilässä 

toimii kuusi kunnallista päiväkotia. Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Ryhmien muodos-

tamissa otetaan huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet ja tuen tarve sekä henkilöstön 
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mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Kittilässä enintään neljää alle kolme-

vuotiasta tai seitsemää kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee olla yksi varhaiskasvattaja 

(Valtioneuvoston asetuksessa suhdeluvuiksi on määrätty neljä alle kolmevuotiasta tai kahdeksan yli 

kolmevuotiasta lasta varhaiskasvattajaa kohden). 

Päiväkotien toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan sekä koko päiväkodin ja/tai 

ryhmän että yksittäisten lasten tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien mukaan. Myös huoltajilla on 

mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toimintaan halutessaan. Toimintaa järjestetään mahdollisim-

man paljon pienemmissä ryhmissä, jolloin lasten yksilöllinen huomioiminen ja havainnointi 

mahdollistuu paremmin. 

Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara. Kaikkien 

osaamista hyödyntäen vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kittilän päiväkodeissa päiväkotien johtajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, las-

tenhoitajat, ohjaajat ja päiväkotiapulaiset suunnittelevat sekä toteuttavat toimintaa yhdessä. Myös 

lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Kittilän päiväkodeista kaksi sijaitsee Kittilän kirkonkylällä. Päiväkoti Pikkumettä on 105-paikkainen 

päiväkoti, jossa on viisi ryhmää. Sen vieressä sijaitsee 63-paikkainen päiväkoti Muksula, jossa on 

kolme ryhmää. Sirkassa sijaitsevat päiväkoti Oravanpesä ja päiväkoti Mäntymaja. Oravanpesä on 65-

paikkainen vuoropäiväkoti, jossa on kolme ryhmää. Päiväkoti Mäntymaja on 53-paikkainen päivä-

koti, jonka ryhmistä kaksi sijaitsee Sirkassa ja yksi Könkäällä. Raattamassa puolestaan sijaitsee 

päiväkoti Aurinkotuuli, joka on seitsemän paikkainen, Suomen pienimpiin kuuluva päiväkoti.  

Perhepäivähoito 

Perhepäivähoito on toinen varhaiskasvatuksen tärkeä toimintamuoto Kittilässä. Perhepäivähoi-

dossa toiminta tapahtuu pienissä neljän lapsen hoitoryhmissä, jotka ovat iältään 9 kuukaudesta 6-

vuotiaaseen. Perhepäivähoidon pienissä ryhmissä sisarukset voivat olla luontevasti osana samaa 

ryhmää.  
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Perhepäivähoidossa mahdollistuu lapsen yksilöllinen huomioiminen, joustavuus perheen tarpeiden 

mukaan sekä hoitokavereiden ja hoitajien pysyvyys. Perhepäivähoidossa tehdään tiivistä kasvatus-

yhteistyötä huoltajien kanssa. Pienen ryhmän etuna on kodinomaisuus, kiireettömyys, joustavuus 

suunnitelmien tekemisissä sekä liikkumisen helppous (esim. extempore retket). Pieni ryhmä mah-

dollistaa hyvin lasten osallisuuden: lasten ideoihin on helppo tarttua ja ottaa ne toiminnan 

suunnittelun pohjaksi. 

 

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa viikoittain. Perhepäivähoitajat ja lapset ta-

paavat toisiaan yhteisissä tuokioissa ja toistensa kotona. Lisäksi perhepäivähoitajan työparina toimii 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO).  

 

Perhepäivähoitoa tarjotaan tarpeen mukaan joko hoitajan kodissa tai perheen omassa kodissa ta-

pahtuvana. Perhepäiväkodit ovat erilaisia; perhekoko, tilaratkaisut ja perhekulttuurit ovat erilaisia 

jokaisen kotona. Kodeissa tapahtuvan perhepäivähoidon lisäksi Kittilässä on kaksi ryhmäperhepäi-

väkotia. Kaukosen ja Alakylän ryhmäperhepäivähoidossa on lapsia neljä suhteessa yhteen hoitajaan 

(esim. 12 lasta ja 3 hoitajaa).  

Vuorohoito 

Vuorohoito on varhaiskasvatuksen päivähoitoa, joka tapahtuu arkisin klo 17.30 – 05.00 välisenä ai-

kana sekä viikonloppuisin.  Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, 

joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoyksiköt vastaavat lapsen 

epäsäännölliseen hoidontarpeeseen, joka johtuu huoltajien säännöllisestä vuorotyöstä. Tästä syystä 

toiminnassa korostuu pitkäjänteinen, johdonmukainen ja lapsen tarpeista lähtevä pedagoginen 

suunnittelu.  

Kittilässä vuorohoito on keskitetty kahteen varhaiskasvatusyksikköön. Sirkassa sijaitseva päiväkoti 

Oravanpesä tarjoaa päivähoitoa vuorokauden ja vuoden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Toinen vuo-

rohoidon varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Kittilän kirkonkylällä päiväkoti Pikkumettässä, jossa on 

jatkettu aukiolo arkisin klo 5.00-23.00, myös viikonloppuisin ajalla 1.11.–30.4. Muina aikoina päivä-

koti Pikkumettä on kiinni viikonloppuisin.  
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1.3 Arvoperusta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisi-

jaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon 

ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lap-

sen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen mukaisesti. 

Lapsuuden itseisarvo 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuu-

teen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on 

ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, 

nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. 

Ihmisenä kasvaminen 

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä 

ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrki-

mys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmi-

siin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia 

toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuk-

sessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. 

Lapsen oikeudet 

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmai-

sun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja 

kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä 

rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lap-

sella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa 

monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. 
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Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus 

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, 

tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja 

esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riip-

pumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu 

moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huolta-

jiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa. 

Perheiden monimuotoisuus 

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilai-

siin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo 

edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, 

että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi. 

Terveellinen ja kestävä elämäntapa 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. 

Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasva-

tuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, 

kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa 

ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys 

sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. 

Yleisten valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten arvojen lisäksi Kittilän varhaiskas-

vatuksessa korostetaan erityisesti arvoja, jotka ovat syntyneet huoltajien ja henkilöstön välisen 

vuoropuhelun tuloksena. Näitä arvoja ovat 

- lapsilähtöisyys ja osallisuus 

- yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys sekä 

- myönteisyys ja turvallisuus 
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Jokainen lapsi tulee varhaiskasvatuksessa kuulluksi ja nähdyksi. Henkilöstön velvollisuus on toimin-

nassaan pohtia lapsen näkökulmaa, jotta lapsen aloitteet ja kiinnostusten kohteet tulevat 

huomioiduksi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lapsuus nähdään itseisarvona, lapsen nä-

kökulma huomioidaan kaikessa tekemisessä. Lapsi on aktiivinen osallistuja. 

Turvallisuus toteutuu myönteisessä, kannustavassa ja levollisessa ilmapiirissä, jossa sekä psyykki-

nen, fyysinen että sosiaalinen turvallisuus on taattu. Kiusaamiseen puututaan ja sitä ehkäistään 

tietoisesti ja suunnitelmallisesti. 

Henkilöstöllä on vastuu ryhmässä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Siinä näkyy myönteinen ja kan-

nustava tapa vahvistaa lapsen itsetuntoa ja identiteettiä. Lapsella on oikeus sekä saada että antaa 

apua ja lohdutusta. 

Emme etsi virheitä tai heikkouksia, vaan kiinnitämme ensisijaisesti huomion lapsen vahvuuksiin. 

Huomaamme hyvän ja pysähdymme kertomaan sen lapselle itselleen ja myös toisille. Onnistumisen 

kokemukset tukevat lapsen oppimista ja hyvinvointia. Myönteinen minäkuva rakentuu vuorovaiku-

tuksessa toisten kanssa.  

Jokaisen lapsen persoonallisuutta kunnioitetaan. Vaikka olemme erilaisia, olemme yhdenvertaisia. 

Olemme arvostavassa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Yhteisöllisyys korostuu yhteisessä te-

kemisessä; aikuiset ja lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhdessä. Esimerkiksi 

leikkiympäristön rakentaminen on yhteinen tehtävä. Toimimme toinen toistamme kunnioittaen ja 

huomioiden. Lasten vertaissuhteiden kehittymistä sekä ryhmään kuulumista tuetaan. Jokaisella on 

mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja.  
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2 Lapsen polku Kittilän varhaiskasvatuksessa 

2.1 Hoidon aloitus 

Lapsen varhaiskasvatuspalvelun tarve arvioidaan ennen hoidon aloitusta lapsen yksilöllisten sekä 

perheen tarpeiden mukaan. Huoltajat nähdään oman lapsensa asiantuntijoina, sillä lapsen oppimi-

sen lähtökohtana ovat hänen aiemmat kokemuksensa, persoonansa, vahvuutensa ja taitojensa 

kehittyminen.       

Kittilässä tutustuminen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan aloitetaan aloituskeskustelulla, jonka lähtö-

kohtana on antaa huoltajille puheenvuoro sekä käydä lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen, 

perheen odotuksiin ja toiveisiin liittyvä keskustelu. Ensimmäisen tapaamisen aikana täytetään lap-

sen perustietolomake (liite 1). Mikäli mahdollista, järjestetään ensimmäinen tapaaminen lapsen 

huoltajien ja lapsen tulevan ryhmän työntekijän kesken. Tarvittaessa lapsi voi olla mukana tapaami-

sessa. 

Toisella tutustumiskerralla lapsi otetaan mukaan tapaamiseen ja tällöin keskitytään häneen. Tapaa-

minen voidaan järjestää huoltajien toiveiden mukaan joko perheen kotona tai lapsen tulevassa 

hoitopaikassa. Näiden tapaamisten jälkeen aloitetaan tutustuminen lapsen tulevaan ryhmään yh-

dessä vanhempien kanssa. 

Tutustumiskertojen määrä sovitaan lapsen tarpeiden mukaan. Nämä tapaamiset ja tutustumiset jär-

jestetään ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Tutustumisjakso, jossa lapsi tutustuu aluksi 

yhdessä vanhemman tai muun huoltajan kanssa tulevaan hoitopaikkaansa, ja sitten pikku hiljaa on 

pidempiä päiviä ilman vanhempaa, on ehdottoman tärkeä. Tutustumisjakson tulee olla riittävän 

pitkä, jotta lapsen turvallinen suhde uusiin aikuisiin ehtii muodostua. 

2.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) laaditaan jokaiselle päiväkodissa tai per-

hepäivähoidossa olevalle lapselle. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin sisältyy eri vaiheita, ja 

siihen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt yhdessä huol-

tajan ja lapsen kanssa. 
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Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasva-

tuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen 

tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan.  Perhepäivähoi-

dossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan asiantuntijuutta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee perhepäivähoita-

jan työparina ja tuntee lapset. Lisäksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat 

tarpeen mukaan myös lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. 

Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaproses-

sissa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. On tärkeää, 

että sekä huoltajan että henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vai-

heista sekä ryhmässä toimimisesta otetaan huomioon suunnitelmassa. 

Vasukeskustelu sovitaan pian hoidon aloittamisesta, yleensä noin 1 - 2 kuukautta lapsen hoidon 

aloituksen jälkeen. Lapsi otetaan mukaan keskusteluun ikä huomioiden. Varhaiskasvatussuunnitel-

maan kirjataan tavoitteet lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä 

toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteita ei tehdä lapselle, vaan koko ryhmälle ja hen-

kilöstölle sekä toiminnan suunniteluun ja toteutukseen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 

tarkennetaan ja arvioidaan koko toimintakauden ajan.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyy tarvittaessa lapsen lääkehoitosuunnitelma. Pitkäai-

kaissairaalle, lääkehoitoa vaativalle lapselle, lääkehoitosuunnitelma laaditaan terveydenhuollossa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät välttämättö-

mät tiedot. Lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan paikallisesti. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen var-

haiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden 

toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 

saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset 

tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttä-

mättömiä. Tiedonsiirtoon liittyvistä käytänteistä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.4 

Siirtymäkäytännöt.  



12 

 

2.3 Lapsen kasvun ja oppimisen tuki 

Varhaiskasvatus tukee lapsen hyvää arkea, kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Var-

haiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta, ja sillä tarkoitetaan lapsen tuen tarpeen 

mahdollisimman varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä.  

Varhaiskasvatus toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaan. Inkluusiolla tarkoitetaan jokaisen 

lapsen täyttä osallisuutta kaikille yhteiseen päivähoitoon, ja sinne järjestetään lapsen mahdollisesti 

tarvitsema tuki. Tukitoimien jatkuvuudesta huolehditaan lapsen siirtyessä toimipaikasta toiseen tai 

esiopetukseen. 

Varhaiskasvatuksessa tukitoimien lähtökohtana ovat havainnot lapsesta, hänen vahvuuksistaan, 

kasvustaan, kehityksestään ja oppimisestaan. Yksilölliset tarpeet huomioidaan ja toimintoja sekä 

ympäristöä muokataan erilaisten lasten tarpeita vastaaviksi niin, että jokainen lapsi kokee olevansa 

hyväksytty ja ryhmän jäsen.  

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tukitoimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 

on tärkeää huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välinen yhteistyö. Myös moniammatillista 

osaamista voidaan hyödyntää tarvittaessa kutsumalla yhteistyöhön mukaan sosiaali- ja/tai tervey-

denhuollon ammattilaisia. Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan 

hänen tarvitsemansa tuki sekä tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen ja arviointi. 

Varhaiskasvatuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten huoltajien kanssa, ja tämän yhteistyön mer-

kitys korostuu, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea kunnan muidenkin palvelujen 

kautta, kuten terveyskeskuksesta, lastenneuvolasta, vammais- tai sosiaalipalveluista. Moniammatil-

liseen yhteistyöhön voi kuulua joskus myös Kolpeneen palvelukeskuksen tai keskussairaalan 

asiantuntijoita sekä eri terapeutteja.  

Huoltajien kanssa keskustellaan aina ensin lapsen tuen tarpeesta ja tukitoimista. Heille annetaan 

tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä ja yhdessä sovitaan, miten kaikki lapsen kanssa toimivat 

osallistuvat yhteistyöhön. Päiväkodeissa kokoontuu varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopetta-

jan (VEO) koollekutsuma moniammatillinen lapsiperhetiimi, joka on matalan kynnyksen 

keskustelupaikka kaikille lapsen kanssa toimijoille. 
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Tuen toteuttaminen ns. kolmiportaisen mallin mukaan 

Yleinen tuki

-toteutuu vertaisryhmässä
osana lapsen arkea

- huoli otettu puheeksi ja tuen 
tavoitteet sovittu huoltajien 
kanssa vasu-keskustelussa

- veo:n konsultaatioapu 
henkilökunnalle, tarvittaessa  
mukana myös vasu-
keskustelussa, tuen 
suunnittelussa, arvioinnissa ja 
seurannassa

- tukimenetelmiä ryhmässä; 
selkeä struktuuri (säännöllinen 
viikko- ja päiväjärjestys), 
kuvatuki (esim. päiväjärjestys, 
ensin-sitten-sen jälkeen -
toimintajärjestys, kuvitetut tilat 
toimintaa ohjaamaan), 
tukiviittomat,                 
siirtymiset pienryhmissä esim. 
ulos ja sisään siirryttäessä, 
toiminnat ja leikki pienryhmissä 
vuorottelua hyväksikäyttäen 
(esim. toiset ulkona, toiset 
sisällä),           
oppimisympäristön 
muokkaaminen helposti 
käytettäväksi ja tarpeita 
vastaavaksi

- S2 -toiminta lapsille, joilla 
suomi on toinen kieli

- tuen tarpeen arviointi 
tiimipalaverissa ja vasu-
keskustelussa, mahd. myös 
lapsiperhetiimissä

Tehostettu tuki

Yleisen tuen lisäksi:

- huoli otettu puheeksi 
lapsiperhetiimissä, jossa 
moniammatillinen arvio tuen 
tarpeista ja tavoitteista sekä 
mahdollinen ohjaaminen 
tutkimuksiin 

- veo kirjoittaa lausunnon tuen 
tarpeesta, liitteeksi mahdollinen
asiantuntijalausunto (esim. 
puheterapeutin) 

- veo kirjaa tehostetun tuen 
suunnitelmat lapsen vasuun

tukimenetelmiä edellisten lisäksi:

- veon säännöllinen tuki toiminnan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa 
esim. rinnakkaisohjaus, pienryhmät, 
yksilötuokiot, materiaalin ja 
välineitten hankinta

- ryhmässä ryhmäohjaaja/neljäs 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 
veo ohjaa ryhmän henkilöstöä

- ryhmän pienennys 

- yksilöllinen toiminnan 
strukturointi esim. kuvallinen 
päivä- ja toimintajärjestys, 
kuvakommunikaatio/tukiviittomat 
vuorovaikutuksen välineenä

- säännöllinen, päivittäinen 
pienryhmätoiminta (esim. leikki, 
askartelut ym. pöytätyöskentely, 
siirtymiset),  ryhmät kiinteät, joissa 
huomioitu mm. suhdeluvun 
kertoimet eli ns. kahdenpaikkalaiset

- menetelmälliset pienryhmät
veo:n ja henkilökunnan ohjaamina 

- yhteistyö muiden lapsen kanssa 
toimivien asiantuntijoiden kanssa 
(terapeutit, kuntoutusohjaajat)

Erityinen tuki

Edellisten lisäksi:

- lääkärin, psykologin tai muun 
asiantuntijan lausunto, jonka 
pohjalta veo kirjoittaa lausunnon 
tuen tarpeesta tai pedagogisen
selvityksen

-pääsääntöisesti ennen 
oppivelvollisuuden alkamista 
tehdään päätös pidennetystä 
oppivelvollisuudesta, minkä 
jälkeen vo ja veo laativat HOJKSin
oppimisen ja kasvun 
suunnitelmaksi

- päätös erityisestä tuesta

- henkilökohtainen ohjaaja tai 
ryhmänohjaaja/neljäs 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

- yksilöllinen erityispedagoginen 
tuki ja toiminta suunnitelmallista 
ja systemaattista, yksilöidyt 
materiaalit ja välineet 

-vasuun tukitoimet tavoitteineen, 
veo kirjaa asiantuntijalausuntojen  
pohjalta

- veo vastaa toiminnan 
suunnittelusta, arvioinnista ja 
seurannasta sekä toteuttamisen 
seurannasta

- veo ohjaa tiimin henkilöstöä ja 
henkilökohtaista ohjaajaa-
yhteistyö moniammatillisen 
työryhmän ja huoltajien välillä 
erityisen tärkeää
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Lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan kaikki lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpi-

teet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako. Tavoitteiden toteutumista 
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seurataan ja tukitoimien vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin (vähintään kahdesti vuo-

dessa) ryhmän palavereissa ja/tai vasukeskusteluissa, joissa varhaiskasvatuksen erityisopettaja on 

mukana.  

2.4 Siirtymäkäytännöt 

Lapsen varhaiskasvatuksen polulla voi olla useita siirtymävaiheita lapsen vaihtaessa ryhmää tai päi-

väkotia sekä aloittaessa esiopetuksen. Tällöin yhteistyön merkitys korostuu. Siirtotilanteissa salassa 

pidettävät asiakirjat, kuten lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sekä muut lapsen varhaiskasvatuk-

sen järjestämisen kannalta välttämättömät asiakirjat, luovutetaan salassapitovelvollisuuden 

estämättä uuteen varhaiskasvatusryhmään tai -yksikköön. 

Lapsen siirtyessä uuteen ryhmään Kittilän kunnan sisällä järjestetään tiedonsiirtopalaveri, johon 

huoltajien on halutessaan mahdollista osallistua. Tiedonsiirtopalaveriin osallistuvat uuden ja vanhan 

ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat sekä lapsen tuen tarpeen mukaan muut moniammatillisen tii-

min jäsenet. Tiedonsiirtopalaverissa siirretään salassa pidettävät asiakirjat sekä keskustellaan 

lapsen tavoista toimia ja hänen mahdollisista tukitoimistaan. 

Ennen uuteen ryhmään siirtymistä lapsen kanssa vieraillaan uudessa ryhmässä. Jos siirto tapahtuu 

talon sisällä, lapsi voi vierailla ryhmässä aikuisen kanssa ja yksin useita kertoja. Mikäli varhaiskasva-

tusryhmä vaihtuu kunnan toiseen yksikköön, käyvät vanhemmat tutustumassa uuteen ryhmään 

halutessaan sekä ilman lasta että lapsen kanssa niin monta kertaa, kuin on tarpeen. 

Lapsen siirtyessä toiselle paikkakunnalle lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja muiden mahdollis-

ten lasta koskevien asiakirjojen kopiot annetaan perheelle mukaan, jotta he voivat siirtää ne uuteen 

varhaiskasvatusyksikköön. Varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi mukaan kirjoitetaan vanhasta yksi-

köstä saatekirja ja yhteystiedot, jotta yhteistyö on tarvittaessa mahdollista. Mikäli vanhemmat 

estyvät toimittamasta lasta koskevia välttämättömiä tietoja uuteen varhaiskasvatusyksikköön, toi-

mitetaan pyynnöstä kopio lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä muista varhaiskasvatuksen 

järjestämisen kannalta välttämättömistä asiakirjoista.  
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2.5 Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön 

huoltajien, esi- ja alkuopettajien sekä tarvittaessa muiden moniammatillisten yhteistyötahojen vä-

lillä. Lapsiryhmän siirtyessä esiopetukseen järjestetään tiedonsiirtopalavereita varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen henkilöstön kesken. Palavereissa kartoitetaan lasten tuen tarpeita sekä muita asi-

oita, jotka vaikuttavat lapsiryhmien muodostamiseen. Lisäksi keskustellaan lasten tavoista toimia 

sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousseista asioista. Mikäli on tarpeen, järjestetään lap-

sen asioissa siirtopalaveri, jossa ovat mukana lapsen huoltajat sekä moniammatillinen 

yhteistyöverkosto. 

Keväällä ennen esiopetuksen alkua järjestetään lapsille ja huoltajille tutustumispäiviä/-käyntejä, jol-

loin pääsee tutustumaan omaan esiopetusryhmään, henkilöstöön ja tiloihin. Tavoitteena on, että 

siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on sujuvaa ja mahdolliset varhaiskasvatuksessa 

aloitetut tukitoimet jatkuvat ilman katkosta. Siirtovaiheessa pyritään huomioimaan myös syntyneet 

kaverisuhteet.  
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3 Varhaiskasvatuksen tehtävä ja paikalliset tavoitteet 

3.1 Lapsi- ja oppimiskäsitys 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 

lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön 

kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat 

synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonais-

valtaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, 

keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja 

tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liik-

kuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa 

toiminnassa. 

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiin-

non kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten 

kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuriseen taustaan. Lapset oppivat 

parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuo-

rovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat 

lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön 

ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppi-

maan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä 

itsestään oppijana. 

Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa 

tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasva-

tuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja 

lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. 
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3.2 Laaja-alainen osaaminen 

Ajattelu ja oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa 

ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon han-

kinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa 

luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten ajattelun ja oppimi-

sen taitoja. 

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ih-

mettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on mahdollisuus 

käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten tai-

toja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan lasten iän ja kehityksen 

mukaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistu-

misista ja opetellaan kannustamaan toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan 

lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaa-

maan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus tukee lasten 

ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi sekä yhteinen pohdinta auttavat lap-

sia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin 

kykyihinsä. 

Kittilän varhaiskasvatuksessa panostetaan siihen, että lapsilla on mahdollisuus ihmetellä, kysyä, ko-

keilla, ja epäonnistuakin. Toiminnassa painotetaan aikuisen läsnäolon sekä vuorovaikutuksen 

merkitystä lapsen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle. Toiminnassa pyritään kiireettömyy-

teen, jotta aikuisten läsnäolo mahdollistuu paremmin. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä ko-

rostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen 

kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja 

asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys 
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identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katso-

mustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen 

taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista 

osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. 

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina 

lapsille toisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myöntei-

sessä kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Yhteistyöhön perustuva 

toiminta luo mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten 

ihmisten kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastele-

maan asioita eri näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa 

lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuk-

sessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, 

käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa 

kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moni-

naiseen ympäristöön. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Varhaiskasvatuksessa lapsia kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman 

elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja luottaen tulevaisuuteen. Lapsia ohjataan tunnistamaan 

omia ja toisten tunteita, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti. Lapsia kasvatetaan kunnioitta-

maan muita ihmisiä ja noudattamaan hyviä tapoja. Ohjaaminen oman ja toisten kehon 

suojelemiseen ja kunnioittamiseen on tärkeää. Tavoitteena on, että lapsi pystyy luomaan ja ylläpi-

tämään ihmissuhteita. Lasten kanssa pohditaan eri tilanteissa esiintyviä tunteita ja eettisiä 

kysymyksiä. Ryhmän sääntöjen pohtiminen on tärkeää pienempienkin lasten kanssa. Lasten osallis-

tuminen sääntöjen laadintaan auttaa lapsia ymmärtämään sääntöjen merkityksen. 

Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan antamalla lapselle mahdollisuuksia harjoi-

tella arjen taitoja kuten pukemista, riisumista, syömistä ja hygieniasta huolehtimista. Itsenäisyyteen 

opetellaan lempein keinoin. Pienet työtehtävät ja toisten auttaminen kuuluvat myös lapsen päivään. 
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Leikeistä, omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen opettaa ekologisesti kestävään ja vastuulli-

seen toimintaan. 

Henkilöstö huolehtii lapselle sopivasta päivärytmistä. Lapsilla on oltava mahdollisuus riittävään le-

poon, monipuoliseen ravintoon sekä leikkiin ja ulkoiluun. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti ja 

heidän kanssaan harjoitellaan laitteiden turvallista käyttöä. 

 

Henkilöstö huomioi arjen toiminnassa ja tilanteissa myös kehotunnekasvatuksen, jonka avulla tue-

taan lapsen itsearvostuksen ja myönteisen minäkuvan kehitystä. Lapsella on oikeus kehittyä 

turvassa, omassa tahdissa ja häiritsemättä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten turvallisuuden tun-

netta sekä luodaan luottamuksellinen ilmapiiri avun pyytämiselle ja hakemiselle. Lasten kanssa 

opetellaan turvataitoja ikätason mukaisesti. Lapsia tuetaan ymmärtämään oman ja toisten kehon 

tärkeys. Heille opetetaan koskettamisen säännöt ja rajat sekä ohjataan kunnioittamaan ja suojele-

maan omaa ja toisten kehoa. Aikuisien tulee vastata lasta askarruttaviin seksuaalisuutta ja kehoa 

koskeviin kysymyksiin asiallisesti ja suhtautuen niihin normaaleina asioina, ilman outoutta tai hä-

peän tunnetta. Lapsella tulee olla mahdollisuus kääntyä aikuisen puoleen kaikissa mieltä 

askarruttavissa kysymyksissä. 

 

 

 

 

 

 

”Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, 
vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä.” 

(Maria Jotuni) 
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Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito 

sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista 

tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä. Monilukutaito on 

kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen 

näkökulmasta keskeinen perustaito. 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon 

perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoite-

tussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja 

kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy 

kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan 

erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, 

myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mal-

lia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia 

kulttuuripalveluja.  

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tu-

tustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista 

dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa 

ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa 

käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan 

taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja tur-

valliseen käyttöön 

Monilukutaidon avulla lapsille annetaan valmiuksia toimia muuttuvassa maailmassa, jossa viestimi-

sen tavat muuttuvat koko ajan. Yksinkertaisesti sanottuna monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten 

viestien tutkimisen ja käyttämisen taitoa. Kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoja 

erilaisissa muodoissa ja erilaisilla välineillä. Näitä viestejä voivat olla esim. kirjat, lehdet, lorut, laulut, 

videot, elokuvat, äänimaailmat, teatteriesitykset, sovellukset ja pelit.   
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Monilukutaidossa oleellisinta on nähdä lapsi tieto- ja viestintäteknologian toimijana, tulkitsijana ja 

tuottajana, jolle lähtökohdat ovat lapsen omat mielenkiinnonkohteet. Innostus löytyy lapsiryhmän 

yhteisistä tekemisistä, ympäröivän maailman tutkimisesta tai lapsille tärkeistä mediahahmoista. Ja 

kun yhdessä tehtyä dokumentoidaan ja tallennetaan kuvin, äänin ja videoin, opitaan samalla digi-

taalisesta dokumentoinnista, joka on myös tärkeä osa monilukutaitoa. Yhdessä tutustutaan eri 

välineisiin (erilaiset digitaaliset laitteet, sovellukset, pelit ja tiedonhankinta menetelmät) ja käyte-

tään niitä yhdessä aikuisen kanssa, lasten ikä, kehitystaso, mielenkiinnon kohteet sekä turvallisuus 

huomioiden. 

 

 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kes-

tävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä 

luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja 
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osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demo-

kratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä 

osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. 

Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vah-

vistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat 

toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten 

sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella 

on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itses-

tään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. 

Kittilän varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsen osallisuutta: mahdollisuutta vaikuttaa, osallistua, 

tulla kuulluksi ja nähdyksi omista lähtökohdistaan, tarpeistaan, kiinnostuksistaan ja vahvuuksistaan 

käsin. Kun lapsi tuntee osallistuvansa ja vaikuttavansa ympäristöönsä, hän kokee tulevansa hyväk-

sytyksi kokonaisuudessaan ja se luo pohjaa lapsen oppimisen, tutkimisen ja ilmaisun eri muotoihin. 

Nämä osatekijät johtavat myös lapsen vahvempaan toimintaan sitoutumiseen. 

Tavoitteena on varmistaa jokaisen lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koske-

viin asioihin, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja 

kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Varhaiskasvatuksessa lapsen osallisuuden toteutumisen mahdollistavat turvallinen päiväjärjestys, 

henkilöstön pysyvyys, myönteinen ilmapiiri ja tapa, jolla luodaan lasten keskinäisiä suhteita. On tär-

keää, että huomioidaan lasten omat ideat ja aloitteet jokapäiväisessä elämässä. Osallisuuden 

kokeminen on yksilöllistä, ja osallisuuden tukemisessa onkin hyvä huomioida lasten tarpeet, taidot 

ja vahvuudet. Kun nähdään lasten hyvä ja luonteenpiirteet voimavarana, lapsi kokee myönteisyyttä 

ja tuntee, että hänestä välitetään.  

Lapsilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, päätöksentekoon ja ar-

viointiin aktiivisina ja aloitteellisina toimijoina. Lapsen osallisuus alkaa mukana olosta muiden 

suunnittelemassa toiminnassa ja laajenee lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Lasten yrittäjyyttä kan-

nustetaan antamalla heille kokemuksia siitä, että heitä kuunnella ja että heidän ideoihinsa, 
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ajatuksiinsa ja aloitteisiinsa suhtaudutaan vakavasti. Henkilöstöltä vaaditaan uskallusta heittäytyä 

kokeilemaan uusia asioita yhdessä lasten kanssa. 

Lapsia kannustetaan myös pyytämään apua sekä auttamaan toisiaan. Toteutuessaan osallisuus lisää 

myös ryhmän yhteisöllisyyttä. Tarvittaessa osallisuutta voidaan edistää esimerkiksi ympäristön esil-

lepanoilla ja toimintaa dokumentoimalla sekä kuvakommunikaation ja viittomien avulla. On hyvä 

pohtia esimerkiksi sitä, mitkä tavarat ja materiaalit ovat lasten saatavilla. 

Lasten osallisuuden tärkeydestä ja siihen liittyvistä toimintatavoista keskustellaan yhdessä lasten 

huoltajien kanssa. Näin rakennetaan jatkumo kodin ja varhaiskasvatuksen välille. Lapsen osallisuus 

ei ole lapsen omaa päättämistä, vaan se perustuu yhteisiin neuvotteluihin. 

Anne Ollilan (2019) opinnäytetyö ”Lasten osallisuus Kittilän varhaiskasvatuksessa” tulosten mukaan 

Kittilän varhaiskasvatuksessa lasten osallisuus on nostettu keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lasten osallisuuden toteutumista Kittilän varhaiskasva-

tuksessa. Tiimeille suunnatun kyselyn perusteella voitiin todeta, että vuorovaikutuksen 

merkitykseen perustuva näkemys lasten osallisuudesta on Kittilän varhaiskasvatuksessa melko yh-

tenäinen. Kittilän varhaiskasvatuksessa on aloitettu toiminnan kehittäminen lasten osallisuutta 

mahdollistavaan suuntaan ja sen toivotaan kyselyn tulosten perusteella jatkuvan edelleen. 

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166132/Ollila_Anne.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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4 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

4.1 Toimintakulttuuri 

Kittilän varhaiskasvatuksessa lapsi on yhdenvertainen toimija ja osallistuja, yhdessä aikuisten 

kanssa. Kiinnitämme lapsessa huomion vahvuuksiin ja kokonaiskehityksen ja oppimisen tukemiseen. 

Emme puhu heikkouksista vaan taidoista, joita harjoitellaan.  Lapsen oppimisen lähtökohtana ovat 

hänen aiemmat kokemukset ja taidot. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja kiinnittyy lapsen senhet-

kiseen kokemusmaailmaan, jossa korostuu leikin merkitys. 

Tavoitteena on oppia yhdessä lasten kanssa.  Kaikki toimintatavat tukevat lapsen kehitystä ja oppi-

mista ja ne täytyy pystyä pedagogisesti perustelemaan. Yhteisössä rohkaistaan uudenlaisten 

toimintatapojen kokeiluun ja sallitaan myös erehtyminen. Pedagoginen tietoisuus kasvaa, kun yh-

teisössä käydään keskustelua pedagogiikasta. Yhteisössä näkyy sekä lasten että aikuisten ilo! 

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on levollinen, kiireetön ja myönteinen. Henkilöstö kiinnittää 

huomiota omaan toimintaansa ja vuorovaikutukseen, jotta ympäristö on lapselle turvallinen ja 

toista kunnioittava. Henkilöstö toimii mallina lapsille.  

Kittilässä kiinnitetään huomiota erityisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Huoltajien ja henkilöstön 

yhteinen näkemys kiusaamisen ehkäisystä on tärkeää löytää. Joka syksy Kittilän varhaiskasvatusyk-

siköissä pohditaan kiusaamisen ehkäisyä huoltajien kanssa ja laaditaan ryhmäkohtainen 

suunnitelma. 

Tavoitteena on kehittää toimintakulttuuria vielä lapsilähtöisemmäksi. Leikkiin ja sen havainnointiin 

kiinnitetään huomiota. Lasten osallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä ja varhaiskasvatussuun-

nitelmien tavoitteet viedään arkeen. 

4.2 Pienryhmätoiminta 

Laadukas varhaiskasvatus koostuu pienryhmissä tapahtuvista toiminnoista, leikistä ja siirtymätilan-

teista. Pienryhmätoimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon mm. lapsen kehitysvaihe, kaveri- ja 

leikkisuhteet sekä yksilölliset tuen tarpeet. Pienryhmässä lapsen havainnointi ja yksilöllinen huomi-

oiminen on helpompaa, ja myös henkilöstön läsnäolo mahdollistuu paremmin. Toiminta rakentuu 
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havainnoinnin pohjalta ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan luodaan ryhmän toimintaa kuvaa-

vat käytännöt. 

Pienryhmätoimintaa voidaan toteuttaa useilla eri malleilla. Ryhmä voidaan jakaa esimerkiksi kah-

teen tai kolmeen pienryhmään. Näitä ryhmiä voidaan jakaa vielä pienemmiksi, ottaen huomioon 

esimerkiksi lasten tuen tarpeet. Ryhmät voivat olla kiinteitä, jolloin pienryhmä koostuu samoista 

lapsista päivittäin. Vaihtelevissa pienryhmissä lapset vaihtuvat useammin. Kiinteiden pienryhmien 

merkitys korostuu erityisesti pienillä lapsilla: pienryhmä takaa sen, että lapsen vuorovaikutussuhtei-

den määrä ei ole niin iso päivän aikana. 

Myös henkilöstön osalta pienryhmät voivat vaihdella: varhaiskasvattaja voi olla päivittäin, viikoittain 

tai kuukausittain eri ryhmän kanssa toiminnassa. Tärkeintä on, että koko henkilöstö tuntee lapset ja 

osaa toimia heidän kanssaan.  

Pienryhmäjakoa suunniteltaessa otetaan aina huomioon koko ryhmän tarpeet ja siten jokainen 

ryhmä löytää heille toimivimman pienryhmämallin. Koko ryhmässä tapahtuvia toimintoja ovat yh-

teiset tapahtumat, retket ja juhlat.  
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4.3 Pienten pedagogiikka 

Varhaiskasvatuksen aloituksella on suuri merkitys pienen, alle 3-vuotiaan, lapsen elämään ja siihen 

on haluttu Kittilässä panostaa. Pienten lasten varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus muo-

dostavat kokonaisuuden, joka on läsnä kaikissa tilanteissa. Perushoidon lisäksi lapsen päivään 

kuuluu varhaiskasvatuksessa olennaisesti leikki. Myös lyhyitä ohjattuja tuokioita järjestetään sään-

nöllisesti osana arkea. Tärkeintä on kuitenkin, että toiminta on konkreettista, mielenkiintoista ja iloa 

tuottavaa sekä lapselle mielekästä. Päivän kulussa on hyvä muistaa sääntö ”iältään nuorimmat en-

sin” kaikissa muissa tilanteissa paitsi päiväunilta heräämisessä. Lasten yksilölliset tarpeet otetaan 

huomioon kaikessa toiminnassa. 

Kolmena ensimmäisenä vuonna kehitys on nopeaa, ja silloin kehittyvät perusluottamus ja perusop-

pimismotivaatio. Henkilöstön tehtävänä on luoda rohkaiseva ilmapiiri, jossa lapset voivat leikkiä, 

liikkua, tutkia, kokeilla ja harjoitella sosiaalisia taitojaan turvallisesti.  Aikuisen kuuntelevalla, läsnä 

olevalla ja näkevällä vuorovaikutuksella on tässä keskeinen merkitys.  

Pieni lapsi oppii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Varhaiskasvatuksessa tärkeintä ovatkin 

ihmisten väliset suhteet. Alle 3-vuotiaiden lasten kanssa toimittaessa on osattava kuunnella ja pu-

hua lasten kieltä, joka on usein sanatonta tunteiden ja kehon kieltä. 

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lapsen kehitystaso ja tarpeet. Pienemmässä ryhmässä 

lapsella on mahdollisuus leikkiä rauhassa, sillä myös pienimmät tarvitsevat keskeytyksetöntä leikki-

aikaa. Hyvin suunnitellussa toiminnassa henkilöstön on helpompaa huomioida jokainen lapsi sekä 

hänen aloitteensa ja tarpeensa paremmin. 

Pienten lasten varhaiskasvatuksessa tärkeitä piirteitä ovat pysyvyys, ympäristön tapahtumien tois-

tuvuus ja säännönmukaisuus. Niiden toteutuessa lapset voivat tuntea olonsa turvallisiksi, 

kuuluvansa jonnekin ja olevansa tärkeitä. Siksi on tärkeää turvata vertaisryhmän ja henkilöstön py-

syvyys. Varhaiskasvatuslain yhtenä tavoitteena on mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 

lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, ja tähän myös Kittilässä pyritään. 

Miten pieniä pitäisi hoitaa?: 
 ”Leikkiä, syöttää… Vaikeaa on nukuttaminen kun ne aina herrää. Juottaa, sylissä pitää.” ” Silittää.” 
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4.4 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 

Varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuu-

desta. Varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, lähiympäristö sekä toiminnallisesti eri 

tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet. Kun ym-

päristö suunnitellaan joustavaksi, sitä voidaan muuttaa ajan tarpeiden mukaan. Tilojen 

suunnittelulla voidaan edesauttaa erilaisten ja erikokoisten vertaisryhmien toimintaa. Henkilöstö 

ottaa huomioon ympäristön suunnittelussa lasten kiinnostuksen kohteet, lasten omat ideat sekä 

mahdollistavat lasten oman osallistumisen oppimisympäristöjen rakentamiseen. 

Monipuolinen, joustava ja kiireetön ympäristö he-

rättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja 

uteliaisuutta. Oppimisympäristöt kannustavat joka-

päiväiseen riittävään liikuntaan sisällä ja ulkona. 

Kittilän kaunis luonto, vaihtuvat vuodenajat värei-

neen ja tunnelmineen tarjoavat lapselle 

mahdollisuuden elämyksiin ja kokemuksiin. Hyvin 

suunniteltu ympäristö kannustaa lasta leikkimään ja 

oppimaan, tutkimaan ja toimimaan sekä ilmaise-

maan itseään.  

Pienemmissä ryhmissä toimiminen edistää lasten ja 

kasvattajien keskittymistä sekä lapsilähtöistä toi-

mintaa. Rikasta leikkiympäristöä rakennettaessa henkilöstö ottaa huomioon lasten leikin eri 

kehitysvaiheet sekä ajankohtaiset kiinnostuksen kohteet. 

Turvalliset ihmissuhteet ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perusta. Hyväksy-

vässä, rauhallisessa ilmapiirissä lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Hän tulee kuulluksi ja nähdyksi 

omana itsenään. Henkilöstön vastuulla on kannustavan ja muita kunnioittavan ilmapiirin luominen 

ja ylläpito ryhmässä sekä ikä- ja kehitysvaiheiden huomioonottaminen. Läheisessä vuorovaikutuk-

sessa aikuisten ja toisten lasten kanssa opetellaan kantamaan vastuuta omista teoista, hyväksymään 

ympärillä erilaisuutta ja toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä.  

”En täälä pelkää mittään. Joku saattaa täälä pelätä minun tekemää krokotiiliä.” 
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4.5 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Lapsen huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on keskeisellä sijalla varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena 

on toimia yhdessä lapsen huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hy-

vinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. Huoltajille 

annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutta-

miseen ja arviointiin. 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tarkoittaa henkilöstön ja lapsen huoltajien tietoista sitoutu-

mista ja toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Tavoitteena on tuoda koti 

ja päivähoito lähelle toisiaan. Huoltajilla on lapsensa ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus, ja yh-

teistyössä henkilöstö asettuu huoltajien rinnalle. Yhteistyö perustuu kuunteluun ja toisen 

kuulemiseen.  Hyvän yhteistyön edellytys on huomioida perheiden erilaisuus ja erilaiset arvovalin-

nat. 

Yhteistyö lähtee aina lapsen tarpeista ja sitä ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen. Tavoit-

teena on, että lapsi toimijana ja oman elämänsä kokijana tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, 

ymmärretyksi ja kannatelluksi. Lapsen leikin, toiminnan, kokemusten, tarpeiden ja toiveiden havain-

nointi ja havaitseminen ovat keskiössä, ja merkityksellistä on myös se, mitä ja miten lapsen kanssa 

puhutaan. Yhteistyössä henkilöstö sitoutuu vahvistamaan lapsen ja huoltajan välistä vuorovaiku-

tusta ja kiintymyssuhdetta. 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on ammatillista toimintaa, jossa huoltajille järjestetään mah-

dollisuuksia osallistua omaa lastaan sekä koko päiväkotia/lapsiryhmää koskeviin 

kasvatuskeskusteluihin. Keskusteluissa huoltajien ja henkilöstön tiedot ja kokemukset yhdistyvät 

lapsen hyvinvointia kannattelevalla tavalla. Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen 

ja vastuun jakamiseen, ja edellyttää henkilöstön ja huoltajan keskinäistä luottamusta ja huolen ja-

kamista arjen kasvatuskysymyksistä. Huoltajilla on oikeus tehdä yhteistyötä omalla äidinkielellään, 

joten mahdollisuus tulkin käyttöön on olemassa. 
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Yhteistyö alkaa aina tutustumisella. Se korostuu aloituksen lisäksi myös erilaisissa siirtymävaiheissa, 

kuten ryhmästä tai hoitopaikasta toiseen siirryttäessä. Siirtymävaiheissa huoltajien ajatuksia ja toi-

veita kuullaan ja ne otetaan huomioon siirtymiä toteutettaessa. 

Yhteistyössä on keskeistä tehdä tilaa lapsen ja huoltajien näkemysten ja kokemusten sekä arvioinnin 

kuulemiselle. Yhtenä yhteistyön tavoitteena on myös tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen 

tuen tarve ja yhdessä huoltajien kanssa etsiä siihen sopivat toimintatavat lapsen tukemiseksi. Ta-

voitteena on, että kuulemiseen, kunnioitukseen ja luottamukseen perustuvassa yhteistyösuhteessa 

sekä henkilöstö että huoltaja voivat ilmaista välittömästi myös mahdollisen huolensa lapsesta. 

Yhteistyön kehittyminen vaatii aikaa, keskusteluja ja vastavuoroisuutta. Yhteistyön muodot sovelle-

taan kullekin perheelle sopiviksi. Esimerkiksi tiedon siirto on mahdollista mm. kasvotusten, 

sähköisesti, Daisyn (päivähoidon sähköinen järjestelmä) välityksellä, puhelimitse tai reissuvihkolla. 

Yhteistyö vahvistuu päivittäisissä kohtaamisissa, joihin on tärkeää ottaa myös lapsi mukaan kerto-

maan omia ajatuksiaan ja kuulumisiaan. Lisäksi vuoden aikana järjestetään vanhempainiltoja ja 

muita perheille suunnattuja tapahtumia, jotka osaltaan vahvistavat yhteistyön toteutumista. Näiden 

yhteisten tapahtumien kautta myös perheiden välinen yhteistyö mahdollistuu. 

Kati Hakalan (2018) opinnäytetyön ”Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja vanhempien osalli-

suus; Kehittämistyö Kittilän kunnan sesonkiluonteisessa varhaiskasvatuksessa” tulosten perusteella 

vanhemmat kaipaavat tiedonsaannin kehittämistä, jotta sujuva yhteistyö ja osallisuus mahdollistui-

sivat. Kehittämiskohtia huomattiin olevan useampi, joista tärkeimmiksi työntekijät nostivat 

tiedonsaannin, tutustumis- ja siirtymätilanteet sekä koko kunnan varhaiskasvatuksen käytäntöjen 

kehittämisen yhtenäisemmäksi. Näihin tarpeisiin pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tämä päivitetty 

Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. 

Monialainen yhteistyö 

Kittilässä varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston 

kanssa, jossa on mukana ammattilaisia sekä opetus- että sosiaali- ja terveystoimesta. Yhteistyö ra-

kentuu lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi ja sen merkitys korostuu, mikäli herää 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157304/Oppari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157304/Oppari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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huoli lapsen kehityksestä ja/tai kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työtä toteutetaan jatkuvan ke-

hittämisen periaatteella noudattaen lakeja, asetuksia, vaitiolovelvollisuutta, luottamuksellisuutta, 

lapsen etua sekä perheen kunnioitusta. Yhteistyömuotoja ovat mm. konsultaatiot, työryhmät, neu-

vottelut ja koulutukset. 

Kittilän kunnassa on käytössä Lapset puheeksi -keskustelumenetelmä. Varhaiskasvatuksessa se käy-

dään jokaisen 3 vuotta täyttävän lapsen perheen kanssa. Lisäksi keskustelu voidaan käydä perheen 

muutostilanteissa tai milloin vain, kun lapset halutaan ottaa puheeksi.  Keskustelua voivat pyytää 

myös lapset huoltajat. Menetelmä on käytössä varhaiskasvatuksen lisäksi kouluilla sekä sosiaali- ja 

terveystoimella. 

Neuvolan kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi lapsen täyttäessä 4 vuotta, jolloin lapsen koko-

naiskehitystä arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa. Tällöin sekä huoltajat että henkilöstö täyttävät 

oman osuutensa arviointikaavakkeesta, jonka huoltajat toimittavat neuvolaan. 4 -vuotiaan neuvo-

lakäynnistä saadaan palaute myös varhaiskasvatukseen. 

Kittilän varhaiskasvatuksessa on vakiintuneena käytäntönä moniammatillinen lapsiperhetiimi, joka 

on matalan kynnyksen luottamuksellinen keskustelupaikka kaikille lapsen kanssa toimiville. Mo-

niammatillista osaamista tarvitaan usein varhaiskasvatuksessa lapsen kehityksen, oppimisen ja 

kasvun tukemiseen, samoin suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsiperhetiimissä voidaan myös kar-

toittaa vanhemmuuteen tarvittavaa tukea ja perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Moniammatillisen lapsiperhetiimin kokoonkutsuja on tavallisimmin varhaiskasvatuksen erityisopet-

taja. Lapsiperhetiimissä on mahdollista saada hyvinkin nopeasti huoltajien ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstön lisäksi saman pöydän ääreen lastenneuvolan terveydenhoitaja, psykologi, erilaiset tera-

peutit (puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti) ja/tai sosiaalityöntekijä sekä perhetyöntekijä. Huoltajien 

kanssa sovitaan, ketä paikalle kutsutaan. Aloite yhteiseen neuvonpitoon voi tulla keneltä tahansa 

edellä mainitulta ammattilaiselta. Lapsiperhetiimissä sovitaan lapselle ja perheelle tarvittava tuki. 

Samalla sovitaan myös siitä, että kuka seuraa ja arvioi tuen toteutumista. Tarvittaessa lapsiperhe-

tiimi voidaan kutsua koolle uudestaan, mikäli tapaamista ei ole sovittu aikaisemmin. 
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Muita merkittäviä varhaiskasvatuksen yhteistahoja Kittilässä ovat Revontuliopisto, liikunta- ja kult-

tuuritoimi, kirjasto, poliisi, seurakunta, eri järjestöt ja paikalliset yritykset. Esimerkiksi kulttuuritoimi 

järjestää koko kunnan lapsille taide- ja kulttuurielämyksiä ja tukee lasten osallisuutta taiteen teke-

miseen ja kokemiseen sekä paikalliseen taiteen ja kulttuuriin tutustumiseen. Kirjasto järjestää 

satutuokioita säännöllisesti, joihin kaikki lapset voivat osallistua. Myös järjestöt, oppilaitokset ja seu-

rakunta järjestävät erilaisia tempauksia, joihin varhaiskasvatuksen toimijat ja lapset voivat 

osallistua. Lisäksi voidaan järjestää tutustumisia huoltajien työpaikkoihin ja paikallisten yritysten toi-

mintaan lasten kanssa. Yhteistyö kaikkien näiden tahojen kanssa lisää oppimisympäristöjen 

monipuolisuutta ja tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista. 
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5 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen  

5.1 Pedagoginen viitekehys 

Varhaiskasvatuksen suunnittelu perustuu henkilöstön tietoon varhaispedagogiikasta sekä lapsen ja 

lapsiryhmän havainnointiin. Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa 

kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaa-

mista (kuvio 2). Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa 

ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henki-

löstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen 

toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. 

 

 

Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys 
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5.2 Pedagoginen johtajuus 

Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa on valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman johtamista sekä toteutumisen seurantaa ja kehittämistä. Pedagoginen johtajuus 

toteutuu yhtenäistämällä eri lapsiryhmien varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisia käytänteitä ja ke-

hittämällä yhdessä uusia toimintatapoja. Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkotien johtajat vastaavat 

varhaiskasvatushenkilöstön kouluttautumisesta ja uuden tiedon osaamisesta sekä käyttöönotosta. 

On tärkeää ylläpitää pedagogista keskustelua tiimien välillä koko vuoden ajan, sillä tämä takaa yh-

tenäisen toiminta- ja kasvatuskulttuurin sekä mahdollistaa turvallisen ja pysyvän kasvuympäristön 

eri ikävaiheissa. 

Varhaiskasvatuksen palaverikäytännöillä turvataan pedagoginen suunnitelmallisuuden toteutu-

mista ja kehittämistä sekä tiedonkulkua ja henkilöstön kuulemista. Tiimien, toimintayksiköiden ja 

ammattiryhmien säännölliset palaverit ovat osa Kittilän varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Li-

säksi järjestetään koko varhaiskasvatushenkilöstön yhteisiä suunnittelu-, arviointi- ja 

koulutuspäiviä. Esimiehen tulee myös tiedostaa työntekijöiden koulutustarpeet ja huolehtia, että 

tieto täydennyskoulutuksista saavuttaa henkilöstön. 

Päiväkodin johtaja on pedagoginen johtaja, joka vastaa kehittämistyöstä vastuualueellaan. Myös 

varhaiskasvatuksen opettajan rooli on olla oman tiiminsä pedagoginen johtaja. Varhaiskasvatuksen 

opettajat, lastenhoitajat ja ohjaajat ovat yhdessä vastuussa lapsiryhmässä toteutettavasta pedago-

giikasta. Varhaiskasvatuksen opettajat (myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja) toimivat yksikön 

esimiehen työparina pedagogisessa kehittämistyössä yhdessä koko työtiimin kanssa. Perhepäivä-

hoidossa pedagoginen ohjaus tapahtuu sekä perhepäivähoidosta vastaavan päiväkodin johtajan 

että varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta. 

5.3 Havainnointi, dokumentointi ja suunnittelu 

Lapsen toimintaa havainnoimalla saadaan ymmärrystä ja tietoa lapsen kehityksestä, tiedoista ja tai-

doista. Lasta voidaan havainnoida tarkkailemalla eri tilanteita, kuuntelemalla lapsia, mukana 

leikkimällä tai keskustelemalla lasten kanssa. Lapsen leikit, piirrokset, kiinnostuksen kohteet ja tapa 
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toimia ryhmässä (mm. asenteet, itsesäätely) kertovat myös paljon lapsesta. Havainnot kirjataan ylös 

paperille, vihkoon tai havainnointilomakkeisiin.   

Havaintojen pohjalta dokumentoidaan tietoa, jotta saadaan mahdollisimman hyvä tuntemus lap-

sesta. Havaintojen dokumentointi mahdollistaa sen, etteivät merkitykselliset asiat unohdu ja niihin 

on helppo palata tarvittaessa. Dokumentoitua tietoa voidaan hyödyntää siirtymävaiheissa ja käyttää 

vuorovaikutuksen tukena niin huoltajien kanssa kuin moniammatillisessa yhteistyössä. 

Pedagogista dokumentointia ovat kirjattujen havaintojen lisäksi myös lasten kasvunkansio, valoku-

vaaminen, videointi, äänittäminen, sadutus ja piirustukset. Pedagogisella dokumentoinnilla tehdään 

myös toiminta näkyväksi. 

Kittilän kunnan varhaiskasvatuksessa dokumentoinnin ja suunnittelun yhtenä välineenä on sähköi-

sen Daisy-järjestelmän varhaiskasvatussuunnitelma-lomake. Huoltajien kanssa tehtävän lapsen 

yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman avulla henkilöstö ja huoltajat sopivat yhteisistä asioista ja 

jakavat ymmärrystä lapsen tiedoista ja taidoista. Lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat 

muodostavat yhdessä perustaa koko ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmalle, joka luo edelleen poh-

jaa toiminnan suunnittelulle. Kontekstianalyysia puolestaan käytetään lapsiryhmän toiminnan 

arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi ryhmissä voi olla käytössä myös muita havainnoinnin, dokumen-

toinnin ja suunnittelun menetelmiä. 

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu perustuu lasten havainnointiin ja tiedon dokumentoin-

tiin. Tavoitteena on, että lapset tunnetaan yksilöinä: heidän tarpeensa, kiinnostuksen kohteensa, 

kaverisuhteensa sekä kasvuympäristönsä tulevat tutuksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja toimin-

taa suunnitellaan ottaen nämä huomioon.  

Lapsen osallisuus toimintaan ja sen suunnitteluun, kuten keskustelut tai muunlaiset ilmaisut, kerto-

vat henkilöstölle mitä lapsi tarvitsee tai haluaa toiminnalta. Osallistuminen on myös sanatonta 

vaikuttamista kuten tunnetilojen ja mielialan ilmaisuja tai lapsen tekemien valintojen seuraamista. 

Pedagogisesti taitava henkilöstö kykenee hyvän havainnoinnin pohjalta suunnittelemaan kaikille 

lapsille mielekästä ja tarpeenmukaista toimintaa, jossa jokainen lapsi kokee osallisuuden tunteen. 
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Toimintaa suunnitellaan lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa sekä lasten omaehtoi-

sena toimintana, lasten ja henkilöstön yhdessä ideoimana tai henkilöstön suunnittelemana 

toimintana.  

Suunnittelun tavoitteena on, että ryhmän toiminta on mielekästä ja tarpeenmukaista. Toiminnassa 

tulee huomioida lasten osallisuus, tiedot ja taidot mahdollistaen lasten laaja-alainen ja leikinomai-

nen oppiminen. Näin lapsiryhmä on osallisena toiminnan suunnittelussa, joko suoraan tai 

henkilöstön havaintojen pohjalta. Suunnitelmia ja havaintoja arvioidaan, jotta toimintaa voidaan 

kehittää, työtapoja monipuolistaa sekä oppimis- ja kasvuympäristöä muuttaa. Arviointi on henkilös-

tön työväline, johon osallistuvat myös lapsi ja huoltajat. 

 

5.3 Monipuoliset työtavat 

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään monipuolisia työtapoja, joiden valintaa ohjaavat varhaiskasva-

tukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen 

kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia op-

pimisen tapoja. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset 

työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Siksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa 

lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työs-

kenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan 

ongelmia yhdessä. 

 

 

”Mistä asiasta haluaisit oppia lisää?”:  

”Semmoisista mikä on minulle vaikeaa.” 

”Avaruudesta ja raketeista.”                  

”Saksaa haluaisin oppia.”                        

”Kuperkeikan.” 
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Pedagogiikka on läsnä kaikissa tilanteissa. Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä 

tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita 

lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pie-

nempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin 

vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista. 

Kittilän varhaiskasvatuksessa lapset osallistuvat työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edel-

lytystensä mukaisesti. Lapsilla on mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan 

sekä kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppi-

ville lapsille onnistumisen kokemuksia. Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten 

osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään yhdessä uusia työtapoja. 

Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä, joita löytyy varhaiskasvatuk-

sen ympäristöjen lisäksi esimerkiksi luonnosta tai lähiympäristöstä. Kittilän varhaiskasvatuksessa 

hyödynnetään esimerkiksi kunnan liikunta-alueita (urheilukentät, jäähalli, urheiluhalli, hiihtoladut 

ym.) sekä kirjaston palveluita. 

5.4 Leikki  

Leikki on lapselle ominaisin tapa toimia; se on lapselle tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa.  

Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. Lapsi osallistuu leikkiin koko per-

soonallaan, tahdon, tunteen ja ajattelun voimalla. Leikin kautta lapsen oppimisen kannalta tärkeät 

kyvyt ohjata ja säädellä omaa toimintaa vahvistuvat.  

Leikin aiheet kumpuavat lapsen omasta elämästä ja kokemuksista sekä ympäröivästä yhteiskun-

nasta. Lapsi käy leikin kautta läpi erilaisia tunteita ja harjoittelee sosiaalisia taitoja. Leikkiessään 

lapset voivat käsitellä itselleen tärkeitä, myös vaikeita asioita ja kokemuksia. Lapsille annetaan mah-

dollisuus leikkiä oman kiinnostuksensa mukaan kaikenlaisia leikkejä jaottelematta niitä erikseen 

tyttöjen ja poikien leikkeihin. Lapset ottavat leikkeihinsä mallia aikuisten tavasta toimia. Leikki toimii 

vahvana vuorovaikutuksen ja ystävyyssuhteiden rakentamisen keinona. Vuorovaikutuksessa tapah-

tuva leikki vahvistaa myös lapsen kielen kehitystä.   
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Henkilöstön on tärkeää huomioida, milloin leikkiä 

voidaan rikastuttaa ja tukea sen kehittymistä. Henki-

löstön läsnäolo leikissä tukee lasten välistä 

vuorovaikutusta ja ehkäisee kiusaamista.  Leikin ha-

vainnointi onkin tärkeä osa varhaiskasvatuksen 

henkilöstön työtä. Havaintoja käytetään leikin ja 

muun toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.  

Leikkiympäristöä suunniteltaessa huomioidaan leik-

kivälineiden helppo saatavuus, monipuolisuus ja 

esteettisyys. Leikkivälineille on omat paikkansa, 

jonne lapset itse pystyvät ne leikin jälkeen palautta-

maan. Hyvässä leikkiympäristössä lapset voivat 

hyödyntää tilaa ja leikkivälineitä luovasti. Leikkiväli-

neiden tulee antaa lapselle mahdollisuus oman 

mielikuvituksen käyttöön leikkiä rakentaessaan 

(esim. palikat, peitot, tyynyt). Leikkiympäristö on joustava ja sitä muokataan yhdessä lasten kanssa. 

Leikeissä näkyy myös kulttuurillinen kasvatus ja paikallisuus. Sukupolvia yhdistävien perinneleikkien 

lisäksi muuttuva maailma tuo mukanaan uusia ulottuvuuksia leikkiin. Sen vuoksi lapsen omalle te-

kemiselle ja kokemiselle on annettava tilaa. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää 

on kuitenkin aikuisen herkkä läsnäolo. Pienen lapsen ensimmäiset leikit leikitään usein yhdessä ai-

kuisen kanssa sylissä lorutellen. Henkilöstön läsnäolo auttaa lasta keskittymään ja laajentamaan 

leikkiä. Henkilöstön tehtävänä on tukea lasten välistä vuorovaikutusta sekä osallistua leikkiin tavoit-

teita tukien ja leikkiä rikastaen.  

Henkilöstön on turvattava lapsille leikkirauha; leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskit-

tyminen leikkiin. Yhteisössä kannustetaan luovuuteen ja kekseliäisyyteen; lasten ilo saa näkyä ja 

kuulua. Aloitteille ja elämyksille annetaan tilaa. Lisäksi on tärkeää mahdollistaa leikkien jatkuvuus ja 

pitkäkestoisetkin leikit sisällä ja ulkona.  
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Luonto on tärkeä osa kittiläläistä varhaiskasvatusta, ja ulkoleikit ovat keskeinen osa varhaiskasva-

tuksen arkea Kittilässä. Ulkoleikeissä näkyy vahva paikallinen luontoon ja ulkoiluun liittyvä 

harrastuneisuus (esim. metsästys, kalastus, retkeily). Ulkoleikeissä lapsen mielikuvitukselle on tilaa, 

kun käytettävissä ovat luonnon omat materiaalit ja ympäristö ojineen, kantoineen ja mäkineen. 

”Mikä on tärkeää hoidossa?”: 
 ”Legoleikki ja ulkoilu. Piirtäminen, askartelu, leikkiminen kavereitten kaa.” 

 

5.5 Oppimisen alueet 

Kielten rikas maailma 

Kielen kehittyminen ja kielelliset taidot ovat olennainen osa varhaiskasvatusta, koska kieli kehittyy 

eniten juuri varhaiskasvatusikäisellä. Kieli on erityisen tärkeä vuorovaikutuksen ja itseilmaisun kan-

nalta, sillä se mahdollistaa lapsen osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden. Kielen avulla jäsennetään 

koko ympäröivää maailmaa, kuten tutustutaan toisiin, hankitaan tietoa ja vaikutetaan. Sosiaalinen 

vuorovaikutus takaa onnistuneita kiintymyssuhteita, jotka vaikuttavat koko lapsen kehitykseen. Kie-

len kehityksen tukemisella on tarkoitus vahvistaa lapsen uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, 

teksteihin ja kulttuureihin sekä monilukutaidon kehittymistä. 

Lapsen kielellisyys on aina sidoksissa kotikulttuuriin. Perheissä kieltä voidaan käyttää eri tavoin ja 

kieliä voi myös olla useita. Lapsen omaa äidinkieltä tuetaan ja siihen tutustutaan yhdessä koko ryh-

män kanssa. Lapsen kielellinen identiteetti kehittyy näin vahvimmin. Perheiden kanssa tulee aina 

keskustella kotona käytetyistä kielistä ja tavoitteista lapsen kielelliseen osaamiseen. Tavoitteiden 

asettamisessa voidaan käyttää apuna varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. 

Kielen kehittymisellä on erilaisia vaiheita lapsuudessa. Pienellä lapsella korostuvat kielen kehityk-

sessä toistot, ilmeet, eleet, lorut, laulut ja kuvat. Tällöin henkilöstön on tärkeää jäsentää ympäröivää 

maailmaa lapselle. Pikkuhiljaa lapsi alkaa toistaa sanoja perässä ja ensimmäiset sanat liittyvät välit-

tömään kasvuympäristöön. Kolmivuotiaan lapsen puhe on jo ymmärrettävää. Ensimmäiset kolme 

vuotta ovatkin kielen kehityksen tärkeimmät vaiheet. Esiopetukseen mennessä lapsi on jo kiinnos-

tunut kielen lisäksi kirjaimista, numeroista ja erilaisista äänteistä ja tavuista. Kielen kehitystä tuetaan 

mm. lastenkirjallisuuden avulla, rohkaisemalla lasta keksimään itse tarinoita ja leikillisesti lukemaan 
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ja kirjoittamaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasvatuksessa puheen rinnalla käytetään myös 

visuaalisia, audiotiivisia ja audiovisuaalisia materiaaleja. 

Saman ikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa kielen kehityksen eri osa-alueilla, joita ovat: Vuorovai-

kutustaidot (vuorovaikutus lasten ja aikuisten kanssa, kuulluksi tuleminen, myös non-verbaalisten 

viestien huomioiminen), Kielen ymmärtämisen taidot (sanoittaminen ja kuvaileva kieli, kuvat, esi-

neet ja tukiviittomat apuna), Puheen tuottamisen taidot (rohkaistaan lapsia puhumaan eri 

tilanteissa aikuisten ja toisten lasten kanssa, äänensävyjen ja -painon huomioiminen), Kielen käyt-

tötaidot (kertominen, selittäminen, puheen vuorottelu, eläytyminen, huumori ja hyvät tavat), 

Kielellinen muisti ja sanavarasto (lorut, laululeikit, kielellä leikittely, nimeäminen ja kuvaaminen, kir-

jojen lukeminen), Kielitietoisuus (herättää lasten kiinnostus suullista ja kirjoitettua kieltä sekä myös 

lukemista ja kirjoittamista kohtaan, kielten muotojen ja rakenteiden huomioiminen) 

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien 3-vuotiaiden puheen ja kielenkehitystä arvioidaan Kettu -arvi-

ointimenetelmällä. Tätä arviointimenetelmää voidaan käyttää myös suomen kielen taitojen 

arviointiin yli 3-vuotiaille lapsille, joiden toinen tai kotona käytetty kieli on joku muu kuin suomi. 

Riittävän varhaisella tuella ja kielellisten taitojen harjaannuttamisella voidaan estää mahdollisia 

myöhempiä oppimisen pulmia, onhan kieli tärkeä ajattelun ja oppimisen väline. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan jokaisen lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistetaan myös oppimaan op-

pimisen taitoja. 4 – 5 -vuotiaat ovat otollisessa iässä lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien 

harjoitteluun. Kaikkien 5 -vuotiaiden kanssa tehdään LuKiva -arviointi, jonka avulla arvioidaan luke-

mista edeltäviä taitoja ja kartoitetaan, ovatko lapsen lukemisen valmiudet ikätasoisia vai vasta 

kehittymässä. Lukemisen pulmia voidaan nykytietämyksen mukaan ehkäistä ja lievittää taitoja har-

joittavien leikkien ja pelien avulla. 

Ilmaisun monet muodot 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanalli-

sen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja 

kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muoto-

jen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten 
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oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsen-

tää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat 

ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on 

keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun 

eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja 

vaikuttamisen osa-alueilla. 

Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia 

nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja muuta kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät koke-

mukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapset oppivat 

ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa. 

Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja 

innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja 

luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia 

työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympä-

ristöjen esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä 

ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutustuttaessa. 

Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja oppimisen 

prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumen-

tointi. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille luoville prosesseille annetaan 

riittävästi aikaa ja tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntä-

minen rikastuttaa taidekasvatusta. 

Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia 

sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntele-

miseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, 

tasoa, sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kans-

saan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin 

mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia roh-

kaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita 
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esimerkiksi kertoen, kuvallisesti ilmaisten tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin te-

kemisestä yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja 

esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta. 

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta 

kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuu-

riperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien 

tekemisestä sekä saada esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia 

taiteen äärellä. Lapset harjoittavat kuvallista ajatteluaan, ha-

vainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun 

avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti 

sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lapset 

kokeilevat erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja ma-

teriaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla 

ja mediaesityksiä tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan 

heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, 

esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. 

Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan ku-

vallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään 

huomiota esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, 

tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin. 

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta 

harjoitellaan käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla. 

Käsityöllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille tekemisen, kokemisen ja oivalta-

misen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan 

mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä ope-

tella työskentelyssä tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja 

esineitä. Lasten käsityöllisessä toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin 

liittyviä että paikallisia käsityöperinteitä. 
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Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin kei-

noin. Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen 

kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten mielikuvituksesta nousevia 

tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä 

spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta proses-

sista. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, 

teatterin eri muotoja, tanssia ja sirkusta. 

Kittiläläinen varhaiskasvatus yhdessä kulttuuritoimen kanssa järjestää lapsille tilaisuuksia vierailla 

ammattilaisteatterien näytöksissä ja erilaisissa konserteissa. Vierailut paikallisiin taidegallerioihin 

ovat myös osa varhaiskasvatusta. Lasten omat työt ovat esillä näyttelyissä varhaiskasvatuksen ti-

loissa. Myös Kittilän kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä näyttelyiden muodossa. 

Kittiläläisten lasten ilmaisua inspiroi ympäröivä luonto selkeine vuodenaikoineen läpi vuoden.  Esi-

merkiksi työstettävät luonnonmateriaalit ovat käden ulottuvilla ja metsäretket tarjoavat 

ihmeteltävää kaikille aisteille. Talvisin lumi ja jää ovat myös ehtymättömiä materiaaleja taiteelliseen 

ilmaisuun. 

Aikuisen rooli eri ilmaisumuotojen mahdollistajana on kokonaisuudessaan merkittävä. Henkilöstö 

on omalla toiminnallaan rohkaisemassa lasta itseilmaisuun. Monipuolinen välineistö ja toimiva es-

teettinen ympäristö ovat lähtökohtia laadukkaan taidekasvatuksen toteutumiselle. 
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Minä ja meidän yhteisömme 

Eettiset kysymykset nousevat esille varhaiskasvatuk-

sessa, jossa lapset kohtaavat erilaisia tapoja ajatella ja 

toimia. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lähiympäris-

tön moninaisuuteen ja tuodaan esille sitä, että 

erilaiset tavat ajatella ja toimia ovat osa ympäristöä.   

Eettisessä kasvatuksessa pyritään pohtimaan lapsia 

askarruttavia kysymyksiä oikeasta ja väärästä sekä 

miettimään erilaisia aihealueita ja niihin liittyviä tun-

teita kuten ystävyys, kiusaaminen, yhdessä tekeminen 

tai leikin ulkopuolelle jääminen. Eettisen kasvatuksen 

tehtävänä on myös opettaa lasta hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, sillä positiivinen minä-

kuva mahdollistaa toisenkin kunnioittamisen juuri sellaisena kuin hän on. Eettistä kasvatusta 

voidaan toteuttaa esimerkiksi draaman, leikin, satujen tai musiikin kautta.   

Katsomuskasvatus on erilaisten katsomuksien ja uskontojen tarkasteluja. Ryhmässä voi olla useista 

erilaisista uskonto-, katsomus- tai ideologia- ja aatetaustoista olevia lapsia ja perheitä. Tarkoituk-

sena on, että lapsiryhmässä opitaan arvostamaan niin omaa kuin muiden katsomusta. Toisen 

uskontoon/katsomukseen voidaan tutustua esimerkiksi erilaisten juhlapyhien avulla. Tärkeintä on, 

että lapsen omaa identiteetin kasvua ja kehitystä tuetaan ja jokaisella itsellään arvokas olo juuri 

sellaisena kuin hän on.   

Katsomuskasvatukseen liittyvät asiat sovitaan huoltajien kanssa ja otetaan toiminnassa huomioon. 

Erilaisiin katsomuksiin sekä niihin liittyviin perinteisiin ja tapoihin tutustuminen liitetään arjen asioi-

hin. Katsomuskasvatuksen keskeisiä sisältöjä ovat juhlapyhät ja niiden perinteet sekä lapsen 

kysymykset ja pohdinta. Kirkolliset juhlapyhät huomioidaan toiminnassa huoltajia kuunnellen ja hei-

dän näkemyksiään kunnioittaen.  

 Ystävyys ei tunne rajoja, se on maailmankokoinen. 
Jokainen ihminen täällä on toinen toisensa kaltainen. 

(Kiitos – sanoi leijona: loruja lasten arkeen) 
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Katsomuskasvatukseen kuuluu lapsen oman uskonnon tapoihin, traditioihin ja sisältöihin tutustu-

minen. Varhaiskasvatuksessa toimintamuotona ovat esim. sadut, musiikki, kuvataide, draama ja 

vierailut. Katsomuskasvatuksen tavoitteena on kaikkien katsomusten kunnioittaminen, tasavertai-

suus ja tasa-arvoisuus. Huoltajia myös rohkaistaan kertomaan omista näkemyksistään ja tuomaan 

esille omia katsomuksiaan.   

Kittilän varhaiskasvatus tekee yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa. Yhteistyöstä kerrotaan 

vanhemmille aina lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen. Kittilän seurakunta järjestetää päiväko-

deillla kirkkomuskari-tuokioita, joissa on ideana kertoa pyhistä ja kristillisestä uskosta tarinoiden ja 

laulujen avulla. Kirkkomuskarin lisäksi vieraillaan kirkossa muutaman kerran vuodessa kirkollisten 

juhlien aikaan. Huoltajat saavat päättää, osallistuvatko heidän lapsensa tapahtumiin ja toimintaan, 

joita seurakunta järjestää. Mikäli perhe ei halua lapsen osallistuvan näihin, järjestetään lapselle en-

nalta tiedossa olevan teeman mukaista toimintaa (Katsomuskasvatus). 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Lapsi on luontainen tutkija. Hän ihmettelee, tutkii ja oppii kokeilemisen ja oivaltamisen kautta. Oma-

kohtaiset elämykset, havainnot ja kokemukset auttavat lapsia kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. 

Osa kokemuksista jää yhden lapsen ja aikuisen väliseksi pohdinnaksi, osa saa koko ryhmän innostu-

maan ja pohtimaan. Henkilöstön suhtautumistavalla lasten kysymyksiin ja selityksiin on lasten 

oppimisen ja toiminnan kannalta suuri merkitys. Henkilöstön on tärkeää pysähtyä kuuntelemaan 

lasten ihmettelyjä ja pohdintoja ja keskustella lasten kanssa heitä kiinnostavista asioista. Tutkiva 

oppiminen on parhaimmillaan ja merkityksellisimmillään osallisuuteen perustuva yhteisöllinen tut-

kimusprosessi. Oppiminen ei ole vain tietojen ja taitojen oppimista, vaan myös emotionaalisesti 

virittävää: tutkiessamme myös koemme ja teemme, elämme ja olemme olemassa. 

http://www.katsomuskasvatus.fi/
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Innostava, joustava ja monipuolinen varhaiskasvatusympäristö lähiluontoineen mahdollistavat kaik-

kien aistien ja koko kehon käytön tutkimisen, kokeilemisen ja oivalluksen välineinä. 

Ympäristökasvatuksella vahvistetaan lapsen luontosuhdetta ja opetetaan lapsille vastuullista toimi-

mista ja kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatukseen sisältyvät oppiminen ympäristössä ja 

ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Luonnossa retkeillään ja tutkitaan, havainnoi-

daan eri vuodenaikoja ja tutustutaan eri kasvi- ja eläinlajeihin.  

 

 

 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle. Samalla herä-

tetään kiinnostusta matematiikkaa kohtaan. Tavoitteena on antaa oivaltamisen ja oppimisen iloa. 

Päivittäisissä toiminnoissa lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota ympäristössä ilmenevään mate-

matiikkaan. Lapset voivat asettaa järjestykseen asioita ja esineitä, laskea, luokitella, vertailla sekä 

löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia. Havaintoja voidaan harjoitella esittämällä kehollisesti sekä 

erilaisten kuvien ja välineiden avulla. Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan leikkien, pelien, riimien ja 

lorujen avulla, käyttäen lapsia kiinnostavia materiaaleja apuna. Lapsia houkutellaan havainnoimaan 

lukumääriä ympäristöstä sekä liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitonsa mukaan. Las-

ten tilan ja tason hahmottamista sekä niihin liittyvien käsitteiden opettelemista voidaan tukea 

Mitä haluat tutkia?  
 ”Suurennuslasilla kaikkea”    

”Avaruutta” 
”Tutkin mitä isi puuhastelee, mie piirustelen” 
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esimerkiksi liikuntaleikkien avulla. Askartelut, muovailut ja rakentelut kehittävät lasten geometristä 

ajattelua ja erilaisten muotojen hahmottamista. 

Teknologiakasvatuksen osalta tutkitaan ja kokeillaan erilaisia laitteita yhdessä lasten kanssa. Lapsille anne-

taan mahdollisuuksia rakennella erilaisista materiaaleista omia laitteita tai tutkia vaikkapa lelujen 

toimintaperiaatteita.  

Kasvan, liikun ja kehityn 

Liikkuminen on luonnollinen ja iloa tuova tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. 

Liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo pienenä lapsena. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on varmistaa, että lapset liikkuvat vähintään kolme tuntia päivässä. Päivittäinen liikunta sisältää ke-

vyen sisäliikunnan ja reippaan ulkoilun lisäksi myös erittäin vauhdikasta menoa. Pienillä lapsilla 

suosituksen mukaiset tunnit täyttyvät heidän liikkuessaan arjen toimissa. 

Liikkuminen on osa päivittäistä toimintaa niin leikeissä kuin taiteellisessa kokemisessa (musiikkilii-

kunta, satuliikunta, draama). Kittilän varhaiskasvatuksessa mukaillaan Kittilän kunnan liikunnan 

opetussuunnitelmaa, joka painottaa laaja-alaista oppimista osana liikuntakasvatusta. Riittävä fyysi-

nen aktiivisuus ja monipuolinen liikunta päivittäin ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnille, kasvulle, 

kehitykselle ja oppimiselle. Ryhmässä toimiminen kehittää lasten vuorovaikutus- ja itsesäätelytai-

toja, ehkäisten samalla syrjäytymistä. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo 

pohjaa terveelle itsetunnolle. Liikunnan avulla kehitetään lapsen kehontuntemusta ja -hallintaa sekä 

motorisia perustaitoja, kuten liikunta-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan säännöllisesti ja monipuolisesti sekä 

nauttimaan liikunnan tuomasta ilosta ja mielihyvästä. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin 

leikkeihin, säällä kuin säällä. Vuodenaikojen mukaan annetaan lapsille mahdollisuus erilaisiin ulko- 

ja pihaleikkeihin, luisteluun, hiihtoon, pyöräilyyn ja retkeilyyn. Samalla harjoitellaan lähiliikenteessä 

liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä tapoja ja sääntöjä. 

Henkilöstön tehtävänä on huolehtia, että hyvin suunnitellun ja ohjatun liikunnan lisäksi lapsilla on 

mahdollisuus myös omaehtoiseen liikuntaan. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia innostetaan liik-

kumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja olosuhteissa. 

https://peda.net/kittila/kkok/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/14-4-13-liikunta/5lookklov36
https://peda.net/kittila/kkok/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/14-4-13-liikunta/5lookklov36
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Ruokakasvatuksen tavoitteena on tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Kittilän var-

haiskasvatuksessa huomioidaan päivittäisessä toiminnassa varhaiskasvatuksen ruokasuositukset 

sekä ruokalistoissa että ruokakasvatuksessa. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuo-

liseen, riittävään syömiseen. Parhaimmillaan ruokailu on virkistyshetki, jolloin lapsi saa ruokailla 

rauhassa yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa. Kiireettömissä ja myönteisissä ateriahetkissä 

lapsi oppii yhdessä syömisen kulttuuria ja hyviä ruokailutapoja.  

Lapsen ruokahalu vaihtelee päivittäin ja kausittain energiantarpeen, terveydentilan ja ruokahalun 

vuoksi. Lapsia kannustetaan maistamaan eri makuja ja tutustumaan kaikkien aistien avulla ruokiin. 

Näin lapsi voi löytää uusia makumieltymyksiä. Lapselle tarjotaan päivittäin juureksia, kasviksia, mar-

joja tai hedelmiä. Tärkeää on ateriakokonaisuuksien terveellisyys ja monipuolisuus. Lapsia innostaa 

myös osallistuminen ruoanvalmistukseen, kattamiseen ja pöytien siistimiseen. Syksyiset marjaret-

ket ja niiden jälkeen leipominen ovat tärkeitä kokemuksia lapsen elämässä. 

5.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 

Monikieliset lapset  

Kieli on ihmisen tärkein työkalu koko hänen elämänsä ajan. Lapset oppivat kieliä, joita tuntevat tar-

vitsevansa, koska heillä on luontainen tarve kommunikoida päivittäin kohtaamiensa aikuisten ja 

lasten kanssa. Oppiakseen kieltä lapsen on kuultava muiden käyttävän sitä ja tuotettava sitä itse. 

Varhaiskasvatus on lapsen tärkeä kielellinen esikuva. Siksi varhaiskasvatuksen henkilöstön asema 

on ensiarvoisen tärkeä. Lapsen tulee omaksua uudet ilmaukset arjen toiminnassa, jotta ne voisivat 

siirtyä osaksi hänen omaa kielenkäyttöään. Henkilöstö on varhaiskasvatuksen toiminnassa vas-

tuussa lapsen rohkaisemisesta puhumaan. 

Kaksi- ja monikielisyys on rikkaus, joka koskettaa yksilöitä ja yhteisöä kokonaisuutena. Useat Kitti-

lässä asuvat lapset elävät monikielisessä ympäristössä. Osa heistä tulee kaksikielisistä perheistä, 

joissa vanhemmat puhuvat heille eri kieliä (esimerkiksi saamea, suomea tai venäjää). Toinen ryhmä 

ovat lapset, joiden molemmat vanhemmat puhuvat heille saamea, mutta jotka oppivat suomea ko-

din ulkopuolella. Lisäksi on lapsia, jotka puhuvat kotona jotakin muuta kieltä ja ovat 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee erityistä osaa-

mista ja ammattitaitoa, jotta he pystyvät tukemaan kaksi- ja monikielisiä lapsia. 

Lapsen mahdollisuus oman kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen toisten lasten kanssa on tärkeä 

osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen arjessa lapset pääsevät ilmaisemaan itseään ja he tule-

vat kuulluksi ao. kulttuurin edustajina. Kasvattajat vastaavat siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja 

nähdyksi tasa-arvoisesti lapsiryhmässä eri kieli- ja kulttuuritaustat huomioiden. Vanhempien kanssa 

käytävissä keskusteluissa painotetaan lapsen oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. Yhteis-

työssä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvamista kahteen kulttuuriin. Osallistuminen 

varhaiskasvatukseen tukee eri kielitaustaisten lasten tasapainoista kehitystä ja integroitumista suo-

malaiseen yhteiskuntaan sekä edistää heidän suomen-/saamenkielen taitonsa kehittymistä ja antaa 

kielellisen valmiuden esi- ja perusopetukseen. 

Kittilän varhaiskasvatuksessa on käytössä Irene Korhosen (2016) laatima opas Suomi toisena kielenä 

(S2) -opetuksen kehittämiseen. Sen mukaan S2-kielen tavoitteena varhaiskasvatuksessa on luoda 

pohja kaksikielisyydelle siten, että lapsi kykenee käyttämään molempia kieliään arjessa. Lapsi tarvit-

see erityisen paljon tukea ja rohkaisua S2-kielen opetteluun varhaiskasvatuksessa: tärkeintä on 

kielen oppiminen arjessa, jotta lapsen innostus ja motivaatio säilyvät. 

Saamelaislasten varhaiskasvatus 

Saamelaisuus ja saamen kieli on osa Kittilän kunnan varhaiskasvatusta. Saamelaislapset ovat suo-

menkielisissä ryhmissä, mutta osallistuvat saamenkieliseen varhaiskasvatukseen. Kaikkien 

saamelaislasten varhaiskasvatuksessa on merkittävää yhteistyö kotien kanssa, saamenkielisten yk-

siköiden kanssa sekä koko saamelaisyhteisön kanssa. Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 

osallistuvien saamelaislasten kulttuurista identiteettiä tuetaan ottamalla saamelaisuus osaksi toi-

mintakulttuuria. Saamen kieli, perheen ja suvun merkitys ovat esimerkkejä saamelaisesta 

kulttuurista.  

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on vähemmistökielen aseman, kielen ja kulttuurin 

tukemisen turvaaminen. Saamenkielistä varhaiskasvatusta toteutetaan suomenkielisissä päiväkoti-

ryhmissä saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan tuella, sekä järjestämällä saamankielisille 
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lapsille omaa pienryhmätoimintaa, jossa kulttuuria ja identiteettiä tuetaan heidän omalla äidinkie-

lellään. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja vanhemmat pohtivat yhdessä kielen merkitystä 

varhaiskasvatuspaikan valinnassa. Varhaiskasvatuskeskusteluissa erityisen huomioin kohteena on 

lapsen kielen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja yhteistyö on tiivistä perheiden kanssa. Esikou-

luun siirryttäessä tavoitteena on, että saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuminen 

mahdollistaa saamenkielisen esiopetuksen jatkumisen. 

Saamenkielisellä varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli niin lasten saamen kielen ja kulttuurin, 

sekä saamelaisen identiteetin vahvistamisessa kuin myös saamelaisten säilymisenä omana kansan-

ryhmänään. Saamenkielen opettamis- ja elvyttämisvastuuta jakaantuu kodin, 

varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuksen kesken. Toiminnassa huomioidaan saamelaisten las-

ten varhaiskasvatuksen ominaispiirteet ja arvot toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa 

tekemällä kiinteää yhteistyötä lasten vanhempien sekä saamelaiskulttuurin edustajien kanssa. Hen-

kilöstö vahvistaa saamen kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Viittomakielisten lasten varhaiskasvatus 

Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryh-

mässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieli voi olla lapsen 

äidinkieli, ensikieli tai toinen kieli. Viittomakieltä käyttävät lapset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuu-

levia. Viittomakielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-

identiteettiä antamalla heille mahdollisuus käyttää ja omaksua suomalaista tai suomenruotsalaista viittoma-

kieltä yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on myös lisätä lasten valmiuksia toimia erilaisissa 

kieliympäristöissä sekä vahvistaa lasten suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakielistä ilmaisua ja viit-

tomavarantoa.  
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6. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa 

Arviointi kannustaa kehittämään, kehittymään ja yrittämään parhaansa. Se on tärkeää lapsen hyvin-

voinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistämiseksi. Arvioinnissa korostetaan hyvien 

käytäntöjen jakamista ja hyödyntämistä, luottamusta ja avointa keskustelua. 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on jatkuvaa työtä. Varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisessa 

työskentelyssä tarkennetaan tehtyjä toimia lapsen kasvun ja kehityksen tueksi. Kontekstianalyysiä 

sekä tiimisopimusta käytetään lapsiryhmän, toiminnan ja oppimisympäristön jatkuvaan arviointiin 

ja kehittämiseen. 

Esimiehen kanssa käydään vuosittain vähintään yksi kehityskeskustelu, jossa varhaiskasvattaja ar-

vioi osaamistaan ja asettaa työlleen yhdessä esimiehen kanssa tavoitteet. Kehityskeskustelu 

voidaan käydä myös tiimin kehityskeskusteluna. Kehityskeskustelun avulla arvioidaan varhaiskas-

vattajan osaamistarpeita sekä työssä tarvittavaa tukea oppimiseen ja kehittymiseen. 

Oppimisympäristön arviointi on jatkuvaa ja tarvittaessa siihen voidaan käyttää oppimisympäristön 

arviointilomaketta (Ediva). Samoin varhaiskasvatuksen erityisopettajilla on oppimisympäristön arvi-

ointiin liittyvää arviointimateriaalia. 

Lapsen ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmat ovat jo sinällään jatkuvan arvioinnin kohteena, kun 

työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lasten osallisuutta voidaan arvioida myös osallisuuden 

arviointilomakkeen avulla. Paikallisen varhaiskasvatuksen arvioinnissa voidaan hyödyntää myös 

kansallista varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaa sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 

(Karvi) arviointimateriaalia ja laadun indikaattoreita. 

Varhaiskasvatuksen kehittämisfoorumeina toimivat yhteiset koulutukset, pedagogiset palaverit ja 

työryhmät. Huoltajat voivat antaa palautetta säännöllisesti järjestettävällä asiakastyytyväisyysky-

selyllä, joiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Myös henkilöstölle järjestetään 

säännöllisesti työtyytyväisyyskysely ja johtamisarviointi. Lisäksi varmistetaan, että täydennyskoulu-

tusta on saatavilla. Varhaiskasvatuksessa sisäiset kehittämisprosessit etenevät tavoitteellisesti ja 

suunnitelmallisesti. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. 

https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf
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Liitteet 

PERUSTIEDOT        
 
Lapsen nimi ja syntymäpäivä:        
 
Äiti (nimi ja nro):        
  
Isä (nimi ja nro):         
 
Lapsen saa luovuttaa:      Äiti    Isä   Varahakijat 
 
Varahakijat (nimi ja nro):        
 
         
 
         
 
Lapsen sairastuessa otetaan yhteyttä:        
 
Lapsen sairaudet, allergiat ja erityisruokavaliot (lääkityksestä täytetään lääkehoidon suunnitelma ja 
erityisruokavalioista ruoka-ainelomake):       
 
         
 
         
 
Lastani saa kuvata ja videoida hoidossa    Kyllä  Ei 
 
Lapseni kuvan saa tulostaa esille päiväkotiin tai reissuvihkoon  Kyllä   Ei 
 
Lapseni kuva saa näkyä yhteiskuvissa esim. toisen lapsen kasvunkansiossa, vanhemmille muistitikulla 
annettavissa kuvissa tai yhteisissä videokoosteissa   Kyllä  Ei  
  
Lapseni kuvan saa julkaista lehdessä    Kyllä  Ei 
 
Lapseni saa osallistua uskonnolliseen kasvatukseen:    Kirkkomuskari          Lähteä mukaan kirkkoon 
 
 
Aika ennen varhaiskasvatusta (esim onko ollut aikaisemmin muiden kuin vanhempien hoidossa, 
vierastaako):  
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Ruokailussa huomioitavaa (Syökö lapsi itse/syötetäänkö, välineet, ruokalappu, mitä juo): 
 
         
 
         
 
 
 
Päiväunet (Miten usein ja pitkään nukkuu päiväunia, missä nukkuu, nukahtamisrutiinit):    
 
         
 
        
      
 
Siisteyskasvatus (vaippa, potta/pytty, pyyhkiminen, käsien pesut):       
 
         
 
        
  
Muuta huomioitavaa (Lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, pelot, pukeminen 
&riisuminen, miten ilmaisee/hallitsee tunteita, puhe, liikkuminen, ulkoilu): 
 
          
 
         
 
         
 
 
Lapsen kasvatuksessa pidämme tärkeänä (perheen arvot, yhteiset kiinnostuksen kohteet ja tavat):  
 
         
 
         
 
         
 
 
Toiveet varhaiskasvatukselle:        
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S2 –OPETUS 

MENETELMIÄ LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN  

 

  

Tähän on kerätty tietoa kuvien, eleiden ja 

tukiviittomien, selkokielen, piirtämisen ja 

pienryhmätoiminnan käyttämisestä S2-

opetuksen tukena, arjen varhaiskasvatus 

työssä. 

Mukana on käytännön esimerkkejä mene-

telmien käytöstä. Lisäksi tässä oppaassa 

on vinkkejä siihen, mistä voit etsiä lisää 

tietoa ja materiaalia työhösi. 

Iloa ja innostusta työhösi! 
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Kasvattajalle 

Jokainen lapsi on yksilö ja oma 

persoonansa. Käytä oppaan eri 

menetelmiä soveltaen, lapsen yksilölliset 

tarpeet ja tilanteen huomioon ottaen.  

S2-opetuksen tavoitteet varhaiskasvatuk-

sessa 

 Saada lapselle suomen kielen 

taito, jolla hän tulee arjessa 

toimeen.  

 Auttaa lasta kehittymään kohti 

toiminnallista kaksikielisyyttä; 

jolloin lapsi pystyy 

kommunikoimaan ympäristönsä 

kanssa, ilmaisemaan itseään, 

ajattelemaan ja ymmärtämään 

kahdella kielellä. 

 Kehittää lapsen monikulttuurista 

identiteettiä ja tietoisuutta myös 

suomalaisesta kulttuurista. 

 Saada lapselle sellainen suomen 

kielen taito, jota hän voi käyttää 

oppimisen välineenä. 

 



57 

 

 
 
 
 

 

 

  

Kaksikielisyydestä 

 Lapsen minäkuvan muodostumiselle 

on tärkeää tulla kuulluksi, ymmärre-

tyksi ja osalliseksi yhteisössä, jossa 

hän elää. 

 Vahva äidinkielen osaaminen on 

avain toisen kielen oppimiselle. 

 Äidinkieli on tunne- ja ajattelukieli. 

 Äidinkielellä lapsi omaksuu 

yhteisönsä arvot, normit ja tavat. 

 Toisesta kielestä voi tulla rikkaus, 

kun se luodaan äidinkielen pohjalle. 

 Lapsi oppii toisen kielen samanai-

kaisesti eli stimultaanisti.  

kaksikielisessä perheessä, jossa 

lapselle puhutaan kahta kieltä syste-

maattisesti.  

 Kun lapsi oppii ensin äidinkielen ko-

tonaan ja sen jälkeen toisen kielen 

esim. päiväkodissa sitä sanotaan 

suksessiiviseksi eli peräkkäin oppi-

miseksi. 

 Lapsen toisen kielen oppimisessa 

on paljon yksilöllisiä eroja. 

 Lapsi tarvitsee tukea, rohkaisua ja 

innostusta kielen oppimiseen. 

 Toisen kielen oppimiseen vaikutta-

vat mm. lapsen äidinkieli, 

maahantuloikä, maassaoloaika, 

muisti, motivaatio. 

 Toisen kielen oppiminen tapahtuu 

luontevimmin lapsen arjen toimin-

noissa. 

 

 Lapsi tarvitsee keskimäärin 60 – 

70 toistoa oppiakseen uuden sa-

nan. 

 Lapsella kestää noin ½ - 2 vuotta 

oppia toinen kieli sellaiselle tasolle, 

että pärjää sen avulla arjessa. 

 Oppimisen alussa lapsi voi 

harjoitella kieltä mielessään, muttei 

vielä välttämättä tuota sitä itse. 

 Lapsi voi sekoittaa erikielisiä 

sanoja keskenään. 

 Lapsi voi oppia toisen kielen ään-

teet ja rakenteet syntyperäisen 

kielenpuhujan tasolle, jos hän oppii 

toisen kielen ennen kuudetta ikä-

vuottaan. 

 Lapsen kokonaisvaltaista kielen 

kehitystä tulee tukea, jotta hän 

pääsee osalliseksi ympäröivää yh-

teisöä. 
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Kielen kehityksen keskeiset saavutukset yksikielisillä ja simultaanisesti kaksi-

kielisillä lapsilla 

7 - 9 kk - 1 v 1.5 v 

 jokeltelu on monipuolista ja siinä saattaa 
ilmetä jonkinlaista suuntautumista eri 
kieliin  

 ilmaisee itseään ääntelemällä, 
jokeltelemalla, ilmeillä, eleillä, toimimalla  

 ymmärtää n. 50 sanaa  

 saattaa tuottaa joitakin sanoja  

 omaksuu sanoja hitaasti  
 
 

 ymmärtää keskimäärin 200 sanaa  

 tuottaa n. 10 - 50 sanaa  

 sanastoon kuuluu sanoja kummastakin 
kielestä, ei ole kaksikielisiä täysin toisiaan 
vastaavia sanoja  

 viestii edelleen myös katsein, äännellen ja 
osoittamalla  

 noudattaa yksinkertaisia ohjeita ja 
kehotuksia  

 sanavarasto substantiivivoittoista  

 sanat rakenteeltaan yksinkertaisia  

 yhdistää sanoja ja eleitä ”lauseiksi”  

 symbolisia leikkitoimintoja 

2 - 2.5 v. 3 - 4 v. 

 on tietoinen kaksikielisyydestään 

 ilmaisee itseään pääasiallisesti sanoin, 
mutta käyttää edelleen myös osoittelua 

 tuottaa keskimäärin 250 - 450 sanaa 
(yksilöllinen vaihtelu on suurta)   

 omaksuu runsaasti kummankin kielen 
sanoja ja uusia muotoja, joita voi 
yhdistellä kielissä ristiin   

 kielten rinnakkaista käyttöä  

 puhe on ääntämyksen osalta puutteellista  

 korjaa omaa puhettaan  

 puhuu pieniä lauseita, käyttää 
taivutusmuotoja 

 ymmärtää puhetta huomattavasti 
enemmän kuin osaa tuottaa sitä 

 puhuu hyvin ymmärrettäviä lauseita  

 tuottaa monipuolisesti eri sanaluokan 
sanoja  

 kielet alkavat olla eriytyneitä ja 
yhdistelmämuodot vähenevät  

 keskustelee sanallisesti  

 tuottaa monimutkaisia lauserakenteita ja 
kertoo tarinoita kummallakin kielellä   

 käyttää verbeistä eri aika- ja 
persoonamuotoja (virheitä vielä esiintyy) 
käyttää kielellisesti monipuolisia ja tarkkoja 
ilmaisuja   

 käyttää käsky-, kielto- ja kysymyslauseita  
 osaa ilmaista esineiden paikan ja sijainnin 

(4) 5 - 6 v. 

 kielet ovat eriytyneitä, yhdistelmiä saattaa esiintyä  

 puhuu sujuvasti ja selvästi, lieviä artikulaatiovirheitä lukuun ottamatta   

 laaja sana- ja käsitevarasto, mikä ei ole välttämättä yhtenäinen kielten välillä  

 hallitsee sanojen yhdistelyä koskevat perussäännöt ja kieliopilliset säännönmukaisuudet  

 käyttää kieltä monipuolisesti: keskustelee, neuvottelee, kommentoi 

 loruttelee, riimittelee ja leikkii kielellä  
 alkaa hallita lukemisen ja kirjoittamisen alkeita 
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 S2-opetus varhaiskasvatuksessa 

 Tulee olla suunnitelmallista, säännöllistä 

ja tavoitteellista toimintaa. 

 Kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunni-

telmaan. 

 Kasvattajalla tulee olla tieto lapsen äidin-

kielestä, kulttuurista ja tavoista. 

o Tärkeä tieto esim. käsitteiden op-

pimisessa -> eri kielissä on 

erilaisia tapoja kuvata asioita. 

 Toteutus tulee olla lapsilähtöistä; lapsen 

tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin 

vastataan. 

 Linkitetään leikkimiseen, liikkumiseen, 

ympäristön tutkimiseen, lapselle 

ominaisiin tapoihin toimia. 

 Opetuksen eteneminen tulee olla 

selkeää, uudet asiat liitetään tuttuihin, jo 

opittuihin asioihin. 

 Onnistuminen luontevassa 

kommunikointitilanteessa innostaa lasta 

käyttämään kieltä ja motivoi oppimaan 

uutta. 

 Kielen oppimisen havainnointi ja arviointi 

tehdään säännöllisesti. 

 Arvioinnissa huomioitava, ettei tuijoteta 

pelkästään lapsen ikään. Kielitason huo-

mioiminen merkitsee enemmän. 

 Havainnointi ja arviointi tehdään arjen ti-

lanteissa.  

 Havainnoidaan ja arvioidaan yksi kielen 

osa-alue kerrallaan. 
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Kasvattajan rooli S2-opetuksessa 

 Toimii lapsen suomen kielen op-

pimisen innostajana, rohkaisijana 

ja tukijana. 

 On turvallisen ja innostavan 

oppimisympäristön luoja. 

 On lapsen osallisuuden mahdol-

listaja. 

 Tukee ryhmän jäsenten ja lapsen 

välistä vuorovaikutusta ja kom-

munikointia. 

 On kielen käytön mahdollistavien 

tilanteiden luoja. 

 On S2-opetusta tukevien 

menetelmien esilletuoja ja 

opettaja. 

 Kasvattaja toimii mallintajana ja 

esimerkin antajana. 

 Lastentarhanopettajalla on peda-

goginen vastuu S2-opetuksen 

suunnittelusta ja arvioinnista, yh-

teistyössä koko tiimin kanssa. 

 Kasvattajan tulee huomioida lap-

sen oma äidinkieli. 

 

 

Kasvattajan rooli S2-opetuksessa 

 Tekee yhteistyötä vanhempien 

kanssa 

o Luottamuksellisen ja tiiviin 

suhteen luominen. 

o S2-opetuksen suunnittelu ja 

arviointi yhdessä, perheen 

toiveet ja mielipiteet 

huomioiden. 

o Antaa vanhemmille tietoa 

äidinkielen merkityksestä 

lapselle ja korostaa 

vanhempien roolia 

äidinkielen opetuksessa. 

o Antaa vanhemmille tietoa 

Suomen 

varhaiskasvatuksesta, 

tavoitteista, toiminnasta jne. 
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S2-opetusta tukevia menetelmiä varhaiskasvatukseen 

 Kielen tukemiseen tarkoitettuja valmiita materiaaleja ja erilaisia menetelmiä, joita voi-

daan hyödyntää myös S2-opetuksessa.  

 Valitaan ja sovelletaan kulloisenkin lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

 Menetelmiä valittaessa tulee huomioida lapsen ikä, kehitys- ja kielitaso. 

 Tässä oppaassa on tietoa ja esimerkkejä kuvien käytöstä, eleistä ja tukiviittomista, 

selkokielestä, piirtämisen mahdollisuuksista suomen kielen oppimisen tukena. 

 Lisäksi mukana on tietoa pienryhmätoiminnasta. 

 

Kuva 1 
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Kuvat S2-opetuksessa 

 Kuvilla tarkoitetaan kaikenlaisia kuvia; valokuvia, piirrettyjä kuvia, lehdistä leikattuja 

kuvia, erilaisilla kuvaohjelmilla tehtyjä kuvia. 

 Vaikkei lapsi vielä osaa suomen kieltä, hän oppii nopeasti hahmottamaan kuvien 

avulla ympäristöään ja toimintaa. 

 Kasvattajan tulisi pitää kuvia aina mukana esimerkiksi kaulanauhassa: 

o  Hän pystyy tilanteen mukaan näyttämään lapsella kuvaa, joka auttaa ym-

märtämään mistä puhutaan.  

o Lapsi pystyy kuvilla ilmaisemaan itseään, jos ei pysty sitä sanoin kertomaan. 

Hän voi itse etsiä kuvista omia tarpeitaan kuvaavan kuvan. 

 Kittilän varhaiskasvatuksessa käytetään paljon PCS-kuvia (Picture Communication 

Symbols). Niillä kuvitetaan esimerkiksi päivä- tai viikkojärjestys. Ne ovat piirrettyjä 

kuvia. 

 Kunnassa on käytössä SymWriter ohjelma, joka on erinomainen työkalu kuvasym-

bolien ja tekstin käsittelyyn. Päiväkodeilta kannattaa kysyä onko heillä ko. ohjelmaa 

ja ohjeita sen käyttöön. Oheisesta linkistä saat lisää tietoa ohjelmasta. 

https://www.compaid.fi/Symwriter_symbolikirjoitus.html  

 Papunet on verkkosivusto, jota kannattaa hyödyntää. Siellä saa tietoa kuvien käy-

töstä sekä valmista materiaalia mm. lorujen ja laulujen kuvittamiseen. Sivustolla on 

myös erillinen kuvatyökalu, josta voi tulostaa valmiita kuvia. Linkki Papunetin etusi-

vulle tässä: http://papunet.net/ ja kuvatyökaluun tässä: 

http://papunet.net/kuvatyokalu/fi  

Esimerkki kuvien käytöstä 

 Päiväkodin pihalla lapsi haluaa pyöräillä, 

mutta aikuinen ei ymmärrä mitä lapsi yrittää 

hänelle kertoa. Tällöin aikuinen voi näyttää 

lapselle mukana olevia kuvia, joista lapsi 

pystyy valitsemaan kolmipyörän kuvan. 

Tästä aikuinen saa vinkin siitä mitä lapsi ha-

luaa tehdä.  

 

https://www.compaid.fi/Symwriter_symbolikirjoitus.html
http://papunet.net/
http://papunet.net/kuvatyokalu/fi
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Ympäristön kuvittaminen 

 Esimerkiksi laatikostoihin, kaap-

pien oviin, eri huoneisiin laitetaan 

kuva kertomaan mitä siellä on tai 

mikä paikka se on. 

 Kuvat auttavat lasta hahmotta-

maan paikkoja ja ymmärtämään 

esimerkiksi mistä esineestä puhu-

taan. 

 Lapsi osaa kuvien avulla vaik-

kapa hakea askartelussa 

tarvittavat välineet. Kasvattaja 

näyttää hänelle kuvien avulla mitä 

tarvitaan ja lapsen on helppo löy-

tää tavarat, kun niiden paikat on 

merkitty kuvilla. 

Kuvitettu päivä- tai viikkojärjestys 

 Toimii kuin lukujärjestys, siinä 

kerrotaan kuvin mitä päivän tai 

viikon aikana tapahtuu.  

 Lapsen on helpompi jäsentää päi-

vän tapahtumat ja hän pystyy 

myös ennakoimaan tulevia tapah-

tumia päivä- tai viikkojärjestyksen 

avulla. 

 Tietoisuus siitä mitä tapahtuu an-

taa lapselle turvallisen olon ja 

helpottaa hänen siirtymistä tilan-

teesta toiseen. 

 

Toiminnan jäsentäminen kuvin 

 Toiminnan jäsentämiseen, etukäteissuunnitteluun 

ja sen toteutumisen seuraamiseen kuvat voivat 

olla lapsen apuna. 

 Kuvittamalla lauluja, loruja, pelejä ja leikkejä anne-

taan lapselle parempi mahdollisuus pysyä 

toiminnassa mukana ja seurata etenemistä.  

 Laulujen ja lorujen avulla erikielinen lapsi oppii 

suomen kielen sanoja, koska niissä on tietty rytmi 

ja usein myös toistoja. 

 Kuvat auttavat lasta muistamaan sanoja ja sitä 

kautta myös oppimaan niitä. 

 Leikin kuvituksella lapsi pääsee osalliseksi yhtei-

sestä leikkihetkistä. 
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Esimerkki Hämä-hämä-häkki laulun kuvituksesta ja sen käytöstä 

 Laulua voidaan lapsen kanssa valmistella yhdessä, rauhallisessa tilassa, jotta lapsi 

voi keskittyä asiaan.  Kasvattaja on valinnut etukäteen muutamia kuvia hämähä-

kistä, joista lapsi saa valita mieleisensä. Mukaan voidaan ottaa hämähäkki lelu, se 

tekee hämähäkistä konkreettisemman.  

 Lapselle osoitetaan lelu hämähäkkiä ja samanaikaisesti kerrotaan ääneen lapselle 

selvästi ”Tämä on hämähäkki.”. Tämän jälkeen voidaan osoittaa kuvaa ja toistaa 

”Tämä on hämähäkki.” Toistoja kannattaa tehdä muutama kerta, jotta lapsi yhdistää 

sanan esineeseen ja kuvaan. Sen jälkeen voidaan pyytää lasta etsimään hämä-

häkki ”Missä hämähäkki?”. Lapsen vireestä riippuen toistetaan näitä asioita.  

 Samalla tavalla otetaan mukaan toiminta; hämähäkki kiipeää, jolloin näytetään 

konkreettisesti, että lelu hämähäkki nousee ylöspäin ja kerrotaan puheella sama 

asia.  

 Tämän jälkeen voidaan ottaa mukaan Hämä-hämä-häkki lauluun tehdyt kuvat ja 

laulaa laulua ja osoittaa samanaikaisesti lapselle kuvista laulun eteneminen.  

 Myöhemmin, kun tätä laulua lauletaan ryhmän kanssa, lapsella on laulun kuvitus 

mukana ja hänen on helpompi seurata laulun etenemistä ja ymmärtää mistä on 

kyse.  

Valmiita materiaaleja 

On olemassa paljon valmiita materiaaleja, joita voidaan käyttää mm. leikin sujumisen 

tukena. Päiväkodeilta voitte kysyä olemassa olevista materiaaleista. Näitä on esimer-

kiksi: 

 Kuttu kuvin tuettu leikki.  

http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kuttu-kuvin-tuettu-leikki  

 Kili-kieli ja liikunta. 

http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kili-kieli-ja-liikunta  

 Jänistarinat - Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma. 

http://kauppa.nmi.fi/product/592/janistarinat---ymmartavan-kuuntelemisen-ohjelma  

 

Kuva 2 

http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kuttu-kuvin-tuettu-leikki
http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kili-kieli-ja-liikunta
http://kauppa.nmi.fi/product/592/janistarinat---ymmartavan-kuuntelemisen-ohjelma
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Esimerkki Kuttu kuvin tuetun leikin käytöstä 

 Pienryhmässä on mukana 3 – 4 lasta, ja kaksi aikuista. Aikuinen valmistelee 

etukäteen esim. kauppa leikkiympäristön valmiiksi. Lasten kanssa sovitaan kuka on 

ensin kauppias ja ketkä ovat ostajia. Tämän jälkeen käydään läpi leikin kulku, jonka 

aikuinen mallintaa; esimerksiksi vuoropuhelun kauppiaan ja ostajan välillä. Riippuu 

lapsista kuinka paljon he tarvitsevat aikuisen tukea leikissä, joskus pelkkä aikuisen 

sanallinen vihje voi riittää viemään leikkiä eteenpäin.  

 Sitten on itse leikin vuoro; kauppias siirtyy omalle paikalleen ja ostajat vuorotellen 

käyvät ostoksilla. Kaupassa on seinällä kuvin myytävät tuotteet ja osa lapsista 

(suomen kieltä osaavat tukilapset) suorittavat ostokset puhumalla ja lapsi, joka ei 

vielä osaa suomen kieltä, voi käyttää kuvia tukena. Kaupassa on paperi, josta lapsi 

pystyy näyttämään kauppiaalle mitä tuotteita haluaa ostaa.  

 Tuotteet voidaan maksaa leikki rahalla. Kauppias näyttää esim. sormillaan kuinka 

monta rahaa mikäkin tuote maksaa tai kuvasta millaista rahaa tarvitaan. 

Asiakkaana toimiva lapsi opettelee leikin myötä löytämään ja laskemaan oikean 

määrän rahaa. 
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Sadut ja tarinat ovat lapsille tärkeitä 

 Kasvattajan täytyy etukäteen suunnitella, miten hän sadun kertoo, että erikielinen 

lapsikin ymmärtää sen. 

 Kuvakirjat ovat erinomainen apu sadun kerronnassa. 

 Kirjan valinnassa täytyy ottaa huomioon lapsen ikätaso ja mielenkiinnon kohteet, 

jotta lapsi kiinnostuu tutkimaan kirjaa.  

 Kirjan valinnassa ei pidä miettiä lapsen kielitasoa, koska kirjat, jotka vastaisivat hä-

nen kielitasoaan, olisivat aihepiireiltään kuitenkin nuoremmille tarkoitettuja. 

Sellainen kirja ei motivoi lasta oppimaan. 

 Aluksi voidaan lapsen kanssa katsella kuvia ja nimetä sieltä asioita yhdessä lapsen 

kanssa. Kielitaidon kehittyessä aletaan lukea kirjan tarinaa. 
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Esimerkkejä sadun lukemisesta ja saduttamisesta S2-opetuksessa 

 Sadun lukeminen eri aisteja käyttäen. Ennen sadun lukemista voidaan käyttää 

”sanapussia”, jossa on satuun kuuluvia esineitä, joita tutkitaan ja nimetään las-

ten kanssa. Katsellaan kirjan kuvat, joista lapset voi itse arvailla sadun kulkua. 

Kun satua luetaan, näytetään samalla kirjasta kuvia.  

 Sadutus: Lapset, joilla on jo jonkin verran suomen kielen taitoa, voivat esim. ku-

vakorteista keksiä omia satuja, joita nauhoittaa ja kuunnella myöhemmin 

yhdessä. 

 Saduttamalla, tietyin väliajoin, kasvattaja voi seurata lapsen kielen kehitystä. 

Esimerkkejä peleistä S2-opetuksen tukena 

 Pelien pelaamisen yhteydessä voidaan lapselle opettaa erilaisia käsitteitä, 

määreitä sekä kielen rakenteita. Samalla hän oppii ymmärtämään pelaamiseen 

liittyviä ohjeita ja sääntöjä. 

 Muistipeli: Kasvattaja nimeää käytettävät kortit lapsen kanssa yhdessä. Tämän 

jälkeen kortit käännetään nurinpäin pöydälle. Aina käännettyään kortin lapsi 

myös nimeää sen. 

 Muistipelejä on erilaisia, joten niitä voi käyttää mm. lajittelun, muotojen, värien, 

samanlainen-erilainen käsitteiden opettelussa. 

 Kim-leikki: Kasvattaja nimeää lasten kanssa kulloisetkin kuvat tai esineet. Lap-

sen on siten helpompi osallistua leikkiin. 

 Laiva on lastattu (helpotettu versio): Kasvattaja valitsee nimettävän ryhmän 

esim. eläimet. Hänellä on mukanaan konkreettinen laiva ja eläinten kuvia. Hän 

nimeää lasten kanssa yhdessä ensin kaikki mukana olevien eläinten kuvat. Ja 

ottaa itse ensin yhden eläimen ja sanoo ”Laiva on lastattu lehmillä.”, sen jäl-

keen hän laittaa lehmän kuvan laivaan. Tämän jälkeen lapset vuorollaan 

nimeävät ja laittavat laivaan mukaan eläimen kuvan kuvia. 

 Kuvasta päättelyt: Tähän kasvattaja pystyy keksimään erilaisia kuvaan liittyviä 

kysymyksiä, joilla hän ohjaa leikin kulkua ja tukee lapsen omaa kerrontaa. 

Esim. Mistä voit tietää, että perheellä on koira? 

 Lotto-pelejä kannattaa hyödyntää myös S2-opetuksessa. 
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Eleet ja ilmeet 

 Ovat luontainen tapa ilmaista itseä. 

 Ovat osa kommunikointia. 

 Alussa voivat olla lapsen tärkein tapa 

tulla toimeen erikielisessä ympäris-

tössä. 

 Lapsi voi ottaa aikuista kädestä kiinni 

ja viedä aikuisen paikkaan, jossa hän 

voi osoittaa mitä haluaa, 

 Lapsi voi kuvaa osoittamalla kuvaa 

kertoa omia ajatuksia. 

 Kasvattajan on tärkeää huomioida 

lapsen keskustelu aloitteet. 

 Kasvattajan tehtävänä on tukea ja 

auttaa lasta saamaan asiansa kerrot-

tua. 

 Kasvattaja antaa myös omilla eleil-

lään ja ilmeillään lapselle uusia 

malleja kuinka voi ilmaista itseään. 

Tukiviittomat 

 Tukiviittomat ovat viittomakielen 

merkkejä, joita käytetään yhtä aikaa 

puheen kanssa. 

 Viitotaan vain avainsanat. 

 Viittoessa puhuminen hidastuu auto-

maattisesti ja se selkeyttää puhetta.  

 Kädet ovat aina mukana. 

 Ovat väliaikainen keino, jolla voidaan 

tukea suomen kielen oppimista. 

 Suomen kielen sanojen oppimisen 

myötä tukiviittomat siirtyvät pois käy-

töstä. 

 Tukiviittomat, yhdessä muiden tuki-

muotojen kanssa, auttavat lapsen 

pyrkimyksessä päästä aktiiviseen 

vuorovaikutukseen ympäristön 

kanssa. 
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 Esimerkkejä tukiviittomien käytöstä 

 Lauseesta viitotaan avainsanat: 

 ”Hei katso tuolla on auto.” Lauseesta viitotaan auto (kuvaa auton rattia), koska halu-

taan kiinnittää huomiota autoon. Tai lauseesta voitaisiin viittoa katso, kun halutaan 

erityisesti, että toinen katsoo. 

 Kuvallista päiväjärjestystä tarkasteltaessa voi rinnalle ottaa mukaan tukiviittomat. Niillä 

voidaan selkeyttää asioita ja samalla myös kaikki lapset oppivat näitä viittomia.  

 Ulkona ollessa voidaan lapselle kertoa viittomalla syödä, kun pitää lähteä sisälle ja 

syömään. Viittoma syödä on hyvin kuvaileva merkki, josta lapsen on helppo ymmärtää 

mitä seuraavaksi tehdään. 

 Mm. täältä löydät tietoa tukiviittomista http://papunet.net/tietoa/tukiviittomat-kommuni-

koinnissa  

 

 

Kuva 3  Kuva 4 

http://papunet.net/tietoa/tukiviittomat-kommunikoinnissa
http://papunet.net/tietoa/tukiviittomat-kommunikoinnissa
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Selkokieli S2-opetuksessa 

 Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja 

rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ih-

misille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. 

 Erikielisen lapsen kanssa puhuttaessa puheen selkeyttämisestä on apua. 

 Kun lapsi oppii suomen kieltä, on muistettava monipuolistaa omaa kieltä kehityksen 

mukaisesti. 

 Lapsi oppii sellaista kieltä mitä hänen kanssaan keskusteltaessa käytetään. 

Selkokieli S2-opetuksessa 

Lapsen kanssa selkokielellä puhuttaessa on muistet-

tava muutamia sääntöjä: 

 Puhu yhdestä asiasta kerrallaan. 

 Puhu mahdollisimman lyhyesti.  

 Puhu lapselle rauhallisesti ja kiireettömästi sekä pidä 

puheenvuorojen välillä pieni tauko. 

 Tee tarkistuskysymyksiä, jotta tiedät, että lapsi on 

ymmärtänyt mistä puhut. 

 Käytä jokapäiväisiä, tuttuja sanoja 

 Harkitse kielikuvien ja sanontojen käyttöä tarkkaan, 

jos käytät sellaisia muista selittää. 

 Korosta viestisi ydinsanoja. 

 Jos lapsi ei ymmärrä jotain sanaa, toista se. Jos hän 

ei vieläkään ymmärrä, keksi kiertoilmauksia. 

 Käytä ilmeitä ja eleitä korostamaan ja tukemaan pu-

hettasi. Osoita ja näytä, mitä tarkoitat, jos se on 

mahdollista. 

 Käytä muita puhetta tukevia menetelmiä puheen ym-

märtämisen tukena. 

 Anna lapselle aikaa kertoa asiansa, häntä ei saa ho-

puttaa. 
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Piirtäminen S2-opetuksen tukena 

 Piirtäminen on spontaania kommunikointia. 

 Ei tarvitse omata taiteellisia lahjoja, jotta voi kommunikoida piirtämällä. Pieni lapsi ei 

arvostele sinun piirtämistaitojasi, vaan hän tykkää, kun sinä piirrät ja juttelet hänen 

kanssaan. 

 Paperilappuihin piirretään nopeasti kuvia asiasta ja samaan aikaa siitä kerrotaan ää-

neen. 

 Paperilappuja ja kyniä kannattaa sijoittaa eripuolille toimintaympäristöä. Tällöin niitä 

on nopeasti saatavilla, kun tarvitaan nopeaa apua kommunikoinnin tueksi. 

 Lapsen huomio keskittyy piirrettyihin kuviin ja puheeseen, samalla hänen tarkkaavai-

suutensa kehittyy ja kuvat auttavat ymmärtämään puhetta. 

 Toiset lapset voivat innostua kommunikoimaan lapsen kanssa piirtämällä, kun näke-

vät aikuistenkin tekevän niin. 

 Esimerkiksi piirtämällä voidaan kysyä lapselta mielipidettä; haluaako hän lähteä met-

sään (piirretään kuva puista) vai haluaako hän jäädä keinumaan (piirretään kuva 

keinusta). Lapsi voi osoittaa näistä kuvista mitä haluaa tehdä. 

 Satujen kerronnassa piirtämistä voidaan käyttää mukana. Monet ehkä muistavat tele-

visiosta tutun Kylli-tädin satuhetket. Kertoessaan satua, hän piirsi samanaikaisesti 

sadun tapahtumia. 
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  Linkkejä opinnäytetöihin ja muutamien kaupunkien S2-opetussuunnitelmiin, joista 

saatte lisää tietoa S2-opetuksesta varhaiskasvatuksessa 

 Erikäinen, V. 2012. Opi Suomea. Kielituokioita päiväkoti-ikäisille maahanmuuttajataustai-

sille lapsille 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/50928/erikainen_veronika.pdf?sequence=  

 Määttä, P. Kuttu-prosessin mallintaminen Raahelaisessa päiväkodissa. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38148/maatta_paivi.pdf?sequence=1  

 Kiiveri, M. & Koho, A. 2014. Kuvapatteristosta virtaa vuorovaikutukseen: työvälineen ke-

hittäminen varhaiskasvatuksen ammattilaisille monikulttuuriseen asiakastyöhön 

http://www.theseus.fi/handle/10024/75035  

 Piirainen, A. 2014. Graafinen kommunikaatio ja tukiviittomat varhaiskasvatuksen S2-ope-

tuksen tukena. http://www.theseus.fi/handle/10024/82590  

 Hallamaa, E. & Sihlman, E. 2013. Selkoa arkeen: sisällön tuottaminen selkokieliseen jul-

kaisuun arjen strukturoimisesta pakolais- ja turvapaikanhakijavanhemmille.  

http://www.theseus.fi/handle/10024/66870  

 Artjeff, M. & Kettunen, P. 2011. Kommunikointia monella tapaa: Selkokielinen opas maa-

hanmuuttajaperheille Oulun kaupungin päiväkoteihin 

http://www.theseus.fi/handle/10024/31212  

 Kangas, K-S. 2013. Päiväkodin pienryhmätoiminta ja lasten osallisuus. Pro gradu-tut-

kielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41305/URN:NBN:fi:jyu-

201305041555.pdf?sequence=1  

 Kotasaari, V. 2015. Pienryhmätoiminnan vaikutus lapsen ja päiväkotiryhmän arkeen 

http://www.theseus.fi/handle/10024/98777  

 Alanoja, H. & Kulju, H. 2012. Monikulttuuristen lasten kielen kehityksen tukeminen suomi 

toisena kielenä -kielikerhossa http://www.theseus.fi/handle/10024/38740  

 Jansson, K. 2014. Kielitietoinen ja monikulttuurinen oppimisympäristö kasvattajan näkö-

kulmasta: erilaisten menetelmien ja materiaalien käyttö arjessa. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/70376  

 Espoon kaupunki: Pienten Kielireppu http://www.espoo.fi/kielireppu  

o Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteishankkeena 

tuotettu materiaali lapsen kielitaidon kehittymisen seurantaan soveltaen eurooppa-

laista viitekehystä suomi toisena kielenä -opetukseen varhaiskasvatuksessa sekä 

esi- ja alkuopetuksessa. 

 Porvoon S2-opetus: http://peda.net/veraja/porvoo/paivahoito/s2/suomi  

 Vaasan kaupunki: S2-opetussuunnitelma varhaiskasvatuksessa. 2012 

http://www.vaasa.fi/sites/default/files/s2_opetussuunitelma_varhaiskasvatus_2012_il-

man_lasten_kuvia.pdf  
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