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Alkusanat 

 

Muonion kunnan varhaiskasvatuksen suunnitelman otsikkona on ”Helmiä Tun-

turin juurella”, tämä ajatus tulee olemaan iskulauseemme läpi varhaiskasva-

tuksen. Helmet ovat meidän varhaiskasvatuksen yksiköt lapsineen ja aikuisi-

neen. Suunnitelman nimessä paikallisuus tulee myös esiin vahvasti. 

Jos Muoniota lähestyy Ruotsin puolelta maantietä pitkin, Muoniovaaran koh-

dalla levittäytyy katsojalle henkeäsalpaava näky. Muonion kirkonkylä näkyy 

sieltä koko kauneudessaan. Kesällä korostuvat hopeisena välkehtivä Muo-

niojoki ja kauas horisonttiin ulottuva loputon metsä. Talvella maisemaa hallit-

sevat komeat valkoiset tunturit, jotka ympäröivät eri suunnista Muoniota. Sekä 

joki, että tunturit ja metsä antavat turismin muodossa monelle paikkakuntalai-

selle elannon.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallinen vasu 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään 

lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. 

Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää. Huol-

tajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta; varhaiskasvatuksen tarkoi-

tuksena on tukea kotien kasvatustehtävää. Varhaiskasvatussuunnitelman teh-

tävänä on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvi-

en lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. 

Varhaiskasvatussuunnitelma luo tavoitteellisen kasvatus-, opetus- ja hoitoko-

konaisuuden, jossa painottuu pedagogiikka. Toteutuakseen suunnitelma tar-

vitsee varhaiskasvatuksen ja huoltajien välistä yhteistyötä sekä monialaista 

yhteistyötä. 

Hyvä hoito ja huolenpito sekä pedagogiikka luovat perustan varhaiskasvatuk-

selle. Varhaiskasvatus on paikka, jonne lapsen on hyvä tulla ja hänen on 

myös siellä turvallista viettää aikaansa. 
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Muoniossa tehdään yksi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka kattaa 

kunnan koko varhaiskasvatuksen. Suunnitelmaan kirjataan ylös, mitkä asiat 

ovat nyt hyvin, mitkä ovat toimivia, mutta osin näkymättömiä toimintatapoja, 

kehittämiskohteet sekä tulevaisuuden tavoitteet ja haasteet. Tarkoituksena on 

yhdistää laatukäsikirja, perehdyttämiskansio ja varhaiskasvatuksen suunni-

telma. Tällöin kaikki oleellinen löytyy ns. yksistä kansista ja suunnitelmaa päi-

vittäessä työ on tehokkaampaa. 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava ja sitä tulee arvioida ja 

kehittää. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet. Var-

haiskasvatussuunnitelma työssä on oltava mukana varhaiskasvatuksen henki-

löstö, huoltajat ja lapset. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä paikallisten 

opetuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten 

kanssa. Muonion kunnan sivistyslautakunta asetti työryhmä ohjaamaan var-

haiskasvatussuunnitelmaa. Työryhmässä oli edustettuna varhaiskasvatus, 

koulu ja vanhemmat. VARKA-työryhmässä (terveydenhuollon ja varhaiskasva-

tuksen yhteiset tapaamiset) keskustellaan jatkuvasti varhaiskasvatuksen ta-

voitteista ja kehittämisestä. 

Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, pe-

dagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arvi-

ointitiedon ja kehittämistyön tulokset. 

Varhaiskasvatuksessa on sovittu yhteisesti arjen toimintatavoista, jotka ovat 

kaikkien tiedossa; myös vanhemmat ovat näistä tietoisia. Varhaiskasvatus-

suunnitelma on yksi tärkeimmistä työkaluista tämän osalta. 
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Muonion kunnan varhaiskasvatuksen tehtävä ja tavoitteet 

 

Arvoperusta ja toiminta-ajatus Muonion varhaiskasvatuksessa 

 

Hyvä lapsuus Muonion varhaiskasvatuksessa koostuu laadukkaasta ja turval-

lisesta palvelurakenteesta ja päivittäisestä yhteistyöstä vanhempien kanssa, 

lapset yksilöinä huomioiden. 

Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa tavoitteellista 

pedagogista toimintaa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa 

ja turvallisessa toimintaympäristössä. 

Jotta tuotetaan laadukasta varhaiskasvatusta, täytyy panostaa johtamiseen 

sekä henkilökunnan jaksamiseen ja voimavarojen ja osaamisen hyödyntämi-

seen. 

Varhaiskasvatuksen perusta on turvalliset ihmissuhteet, ilmapiiri ja ympäristö. 

Lapsen oikeus turvalliseen varhaiskasvatukseen on yksi tärkeimmistä arvoista 

muuttuvassa maailmassa. 

Varhaiskasvatuksen lasten hyvinvoinnin taustalla ovat lisäksi lasten sosiaali-

set taidot, tunteet, itsetunto, kriisit ja niistä selviytyminen. Varhaiskasvatuksen 

arjen rytmi, ravinto, liikunta, lepo ja luova leikki sekä yhdessä toimiminen vai-

kuttavat myös lapsen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Varhaiskasvatukses-

sa luodaan ilmapiiri, jossa lapsen annetaan ilmaista omia tunteitaan ja mah-

dollisia huoliaan sekä kannustetaan luovuuteen. Pyrkimys on kasvattaa lapsia 

niin, että heille muodostuu hyvä itsetunto ja positiivinen minäkuva.  
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Varhaiskasvatuksen järjestäminen Muoniossa 

 

Muonion kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta seuraavasti: 

 

1. Päiväkoti Tunturihelmen ryhmät 

a. Puolukka 1-3 v 

b. Hilla 3-4 v 

c. Vadelma 4-5 v 

d. Eskari, esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, samassa toimii 

myös 1-2 – luokkalaisten AP ja IP – toiminta 

2. Ryhmäpäiväkoti Mansikka (vuorohoito) 

3. Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 

4. Harkinnanvaraisesti järjestettäviä toimintoja ovat kolmi- tai neliperhehoito 

tai hoito lasten omassa kodissa. 

 

Muonion varhaiskasvatus on kunnan tarjoamaa palvelua ja siten kuuluu sivis-

tystoimen alle. Kunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa varhaiskasvatuk-

sesta. Vastaavan lastentarhanopettajan toimenkuvaan kuuluu päiväkodin vas-

taavuus. Vastaava lähihoitaja vastaa ryhmäpäiväkodista. 

Turismi ja autotestaus luovat varhaiskasvatuksen tarpeeseen sesonkiluon-

teen, johon tulee varautua ja sopeutua. Syksyin ja keväisin ryhmät ovat vajaat, 

talvisin loka-marraskuusta maalis-huhtikuulle ryhmät täyttyvät.  

Käytänteet 

Ennen varhaiskasvatuksen alkua lapsen on hyvä käydä vanhempien kanssa 

tutustumassa hoitopaikkaansa ja sen aikuisiin. Kotona on hyvä lisäksi huomi-

oida, että ensimmäisinä päivinä lapsi saattaa olla väsyneempi ja ärtyisempi, 
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koska hän vasta totuttelee päivärytminsä muutokseen, uusiin aikuisiin ja ryh-

mässä olemiseen. Lisää tietoa käytänteistä löytyy Tervetuloa Muonion var-

haiskasvatukseen – esitteestä. 

Tiedottaminen      

Vanhempia informoidaan varhaiskasvatuksen asioista vuosittain esitteellä, jo-

ka löytyy Muonion kunnan nettisivulta. Daisy Net – palvelun avulla vanhemmil-

le voidaan lähettää viestejä ja ilmoituksia. Ryhmissä opastetaan vanhempia 

käyttämään sähköistä Daisy Net – palvelua. Lisäksi ryhmittäin on käytössä 

tiedottamiseen perinteinen ilmoitustaulu sekä osalla ryhmistä sähköposti.  

Ruokailu 

Varhaiskasvatuksessa syödään monipuolisesti ja terveellisesti (keskuskeittiön 

tarjoaman lounaan puitteissa). Aamu- ja välipaloihin, jotka itse valmistetaan eri 

ryhmissä, liitetään lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan (itsepoimittuja marjo-

ja, paikallisuus ja kestävä kehitys). Aamu- ja välipalassa huomioidaan ennen 

kaikkea terveellisyys. Perhepäivähoidossa lähiruuan merkitys korostuu. Lap-

sia kehotetaan maistamaan tarjolla olevia ruokia ja kokeillaan eri makuja (syk-

syisin vihannesten maistelua ja talvella etelän hedelmät). 

Keskuskeittiön kanssa tehtävää yhteistyötä voisi olla yhteisen ruoka-

työryhmän/-toimikunnan perustaminen (varhaiskasvatus-, koulu- sekä oppilas 

ja kotiedustus). 

 

Yhteistyö eri toimintamuotojen kesken 

 

Muoniossa ihmiset tuntevat toisensa ja yhdessä tekeminen on luontevaa. 

Myös lapset tuntevat aikuiset ja aikuiset lapset. Täällä toimii periaate: ”Koko 

kylä kasvattaa”.  

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen 

kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon. 
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Varhaiskasvatukses-

sa yhteistyö on ollut 

luontevaa eri tahojen 

kanssa esim. vanhus-

työ ja koulu. Kaikki 

toimijat ovat Muoni-

ossa fyysisesti lähel-

lä; tämä luo hyvät 

edellytykset vierailuil-

le. Liikkumalla lasten kanssa lapset oppivat tuntemaan/hahmottamaan kylän 

ympäristön. Yhteistyötä tiivistävät vierailut eri ryhmien välillä sekä vierailut esi-

kouluun ja peruskouluun. 

Pitkään toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri tahojen kanssa 

(VARKA-työryhmä) luo varhaiskasvatuksesta vaikuttavampaa. Lisäksi kaikista 

neljä vuotta täyttävistä lapsista täytetään yhteistyölomake, joka toimitetaan 

vanhemman suostumuksella neuvolaan. Tämä edesauttaa lapsen kokonais-

valtaisen kehityksen tukemista. Yhteistyötä voidaan tehdä myös lähikuntien 

kanssa, esim. yhteisten koulutusten myötä. 

Yhteistyö kirjaston/kulttuuritoimen kanssa näkyy vuoden aikana esim. lasten 

töiden näyttelyinä kirjastossa. Kirjastossa järjestetään kaksi kertaa kuussa sa-

tutunti, vuosittain lasten talvipäivä ja muita lapsille suunnattuja tapahtumia. 
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Juhlapyhien aikaan käydään esim. kirkossa mahdollisuuksien mukaan ja seu-

rakunnan lapsityöntekijä käy muutaman kerran vuodessa pitämässä hartauk-

sia päiväkodilla. Lasten huoltajilta kysytään vasu-lomakkeessa uskontokasva-

tuksesta ja elämänkatsomuksesta toiveet. Toisaalta on myös toivottu, että 

varhaiskasvatuksen arjessa tutustutaan eettisiin arvoihin laajasti mahdolli-

suuksien mukaan.  

 

Kehitettävää yhteistyössä 

Yhteistyökumppaneista on hyvä ylläpitää perinteisiä (seurakunta, MLL, van-

hustyö, eri yritykset, kädentaitajat, kunnan päättäjät, lautakunta, viranhaltijat), 

mutta samalla etsiä uusia. Yhtenä uutena yhteistyötahona ovat Käsivarren 

seniorit. Tavoitteena on vierailla myös toimintakeskus Naalossa tulevana kau-

tena. Koulun kanssa eri toiminnoista ja koulutuksissa tiedottaminen vaatii pa-

nostusta. Lisäksi kummiluokka-toiminta (esim. 2. luokka) varhaiskasvatuksen 

ja peruskoulun kanssa voisi olla toimiva yhteistyömuoto. 

 

Siirtymäkäytännöt Muoniossa 

 

Keskustelu huoltajien kanssa alkaa jo varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa. Huol-

tajia kehotetaan käymään lapsensa kanssa tutustumassa tulevaan varhais-

kasvatuspaikkaan paria viikkoa ennen hoidon alkamista. Lapsen varhaiskas-
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vatuspaikassa vanhemmat saavat lisää tietoa hoidon käytänteistä ja lapsen 

vasu-lomakkeen täyttämisen aloittamisesta. 

Syksyisin lasten siirtyessä ikäkautensa ryhmään, myös osa henkilökunnasta 

siirtyy (näin toteutuvat saattaen siirtäen – periaate ja työnkierto). 

On tärkeää, että varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat 

lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuu-

den. Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että opettajat sekä muu 

henkilöstö tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden keskeiset tavoitteet, 

ominaispiirteet ja käytännöt. Lasten kasvun tukemisen ja oppimisen sujuvuu-

den vuoksi siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä arvioidaan yhdessä. 

Esikouluun siirtyvästä lapsesta ryhmän henkilökunta täyttää keväällä lomak-

keen, joka annetaan esikoulun opettajille ja erityisopettajalle käyttöön. Lomak-

keen on myös nähnyt lapsen huoltaja ja allekirjoittanut sen. Tulevien eskarei-

den osalta pidetään lisäksi siirtymäpalaveri keväällä esikoulun, neuvolan ja 

varhaiskasvatuksen kesken. Tarvittaessa lapsista voidaan pitää yksittäisiä siir-

topalavereja, joissa myös lapsen huoltajat ovat läsnä. Lisäksi tulevat eskarit 

käyvät tutustumassa esikouluun kevään aikana. 
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Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

 

Oppimiskäsitys ja oppiva yhteisö Muoniossa 

 

Eri varhaiskasvatuksen ryhmien 

toiminnan suunnittelussa ja toteu-

tuksessa tunnistetaan sekä hyödyn-

netään kaikkien, niin lasten kuin ai-

kuisten, omia vahvuuksia ja mielen-

kiinnonkohteita enemmän ja moni-

puolisemmin. Tavoitteena on myös 

vahvuuksien vahvistaminen ja haas-

tavien osa-alueiden kehittäminen. 

Lisäksi tehdään yhteistyötä läpi var-

haiskasvatuksen (esim. ryhmien keskinäinen yhteistyö, minimuskarit kuukau-

sittain). Kaikille annetaan kuitenkin mahdollisuus kokeilla eri toimintoja. Anne-

taan tilaa myös itsensä kehittämiselle, esim. muutkin voivat vetää musiikkihet-

keä kuin musikaalinen. Eri toiminnoista vastuut (esim. metsämörri, liikunta) 

ovat jaettu eri työntekijöille, joiden tehtävänä on ylläpitää tarvittavaa materiaali 

aiheesta, arvioida koulutustarvetta ja pitää toiminnot ns. ajan hermoilla. 

 

Työyhteisön ilmapiiri heijastuu lapsiin. Varhaiskasvatukseen luodaan ilmapiiri, 

jossa uskalletaan tuoda esille omia ajatuksia, mielipiteitä, ideoita. Hyväksy-

tään avoin keskusteleva ilmapiiri. Kehittäminen lähtee siitä, että pystytään ot-

tamaan esille hyviä ja kehittäviä puolia sekä arvioimaan myös omaa toimintaa 

ja antamaan rakentavaa palautetta toisille. Lisäksi palautteen vastaanottami-

nen luo puitteet oppivalle yhteisölle. Arviointi kohdentuu läpi varhaiskasvatuk-

sen. 

Oppivan yhteisön perusta on kiireetön ja kannustava ilmapiiri, jossa hyväksy-

tään erilaisuus ja huomioidaan vahvuusalueet; yhdessä ollaan vahvempia. 

Tietoa ja taitoa jaetaan ryhmissä toisille – jaettu ilo. 
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Jokainen varhaiskasvattaja työskentelee omalla persoonallaan ja jokaista tar-

vitaan ja kaikilla on annettavaa. Varhaiskasvattajat ovat kaikki samanarvoisia 

ja kunnioitetaan toisten tekemää työtä koulutustaustasta riippumatta. 

Yhteistyön lähtökohta on lapsen hyväksi tehtävä työ. Yhdessä luodaan mie-

lenkiintoisia, kokeilevia ja kannustavia oppimisympäristöjä, jotka osallistavat 

lapsia toimintaan.  

Perhepäivähoitajat sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja tapaavat toisiaan kerran 

kuussa vanhustyön yksikössä, jolloin hoitajat pääsevät jakamaan kokemuksi-

aan ja ajatuksiaan keskenään sekä samalla pidetään vanhustyölle pieni mus-

kari. Varhaiskasvatuksen yksiköissä järjestetään kerran kuussa minimuskari, 

johon perhepäivähoitajat osallistu-

vat hoitolapsineen. Tämä mahdol-

listaa perhepäivähoitajien ja var-

haiskasvatuksen muun henkilökun-

nan kohtaamisen. Perhepäivähoi-

don lapset pääsevät myös tutustu-

maan muihin varhaiskasvatuksen 

ryhmiin (varahoitopaikat tulevat 

lapsille tutuiksi). 

Lapset opettavat myös toisiaan (mallioppiminen). Lapset oppivat huomioi-

maan ja auttamaan toisiaan (vastuuntuntoisuus). Lapsille voi antaa myös 

mahdollisuuden auttaa aikuisia. 

Yhteiselle toiminnalle suunnitellaan hyvä runko, josta voidaan ryhmittäin hyö-

dyntää, painottaa eriasioita ryhmän lähtökohdista käsin. Lastentarhaopettajille 

taataan työvuorosuunnittelussa aika suunnitteluun; muille aikaa suunnitteluun 

saadaan työvuorosuunnittelulla myös (esim. lepohetkien ja ulkoiluajan hyö-

dyntäminen). 

Ryhmissä painottuu pedagoginen keskustelu, jota johtaa ryhmän lastentar-

hanopettaja/vastaava; unohtamatta sitä, että jokaisella kasvattajalla on vastuu 

laadukkaasta toiminnasta. Henkilökunnan ryhmittäin pitämät viikoittaiset tiimin 
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palaverit luovat tulevalle toiminnalle perustaa ja antavat mahdollisuuden käy-

dä työarkea läpi; kuukausittain pidetään varhaiskasvatuksen ohjaajan vetämä 

kuukausipalaveri ryhmien vastaavien kesken. Lisäksi tarvittaessa pidetään 

koko henkilöstön yhteisiä palavereja eri teemojen yhteydessä. Lisäksi sään-

nöllinen työnohjaus koettiin ennaltaehkäisevänä tukitoimintana työssä jaksa-

misen kannalta (työnohjausta ei ole tällä hetkellä). 

Muoniossa varhaiskasvatuksen ohjaaja laatii varhaiskasvatushenkilöstön 

kanssa täydennyskoulutussuunnitelman. Tietyt koulutukset toistuvat säännöl-

lisesti, kuten ensiapu- ja alkusammutuskoulutus. Henkilöstö saa esittää myös 

toivomuksia koulutuksiin liittyen. Lisäksi työntekijä voi itse valita vuosittain yh-

den alaan liittyvän koulutuspäivän, missä voi käydä työaikana. 

Koulutuksiin osallistuminen koetaan mielekkääksi ja motivoivaksi. Henkilökun-

nan koulutukset ja taitojen ja tietojen päivittäminen luo laatua varhaiskasva-

tukseen. Esim. lisää koulutusta kaivataan liikunnan ja luonnon saralta (esim. 

nassikkapaini, vekaravipellys tai metsämörrin jatkokoulutukset). Koulutusta voi 

olla enemmän myös yhteisesti koulun kanssa, etenkin esi- ja alkuopetuksen 

kanssa. 

 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

 

Leikin merkitys korostuu läpi varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatuksessa on 

monia hyviä käytäntöjä, jotka ohjaavat lapsia leikkiin ja antavat vuorovaikutuk-

seen mahdollisuuden. Leikille on annettava oma aika päivittäin, tila ja välineet, 

lapsen leikkiä pitää kunnioittaa ja tehdä tilaisuus leikkiin houkuttelevaksi. 

Yleensä yksi päivä viikossa on leikki – ja pelipäivä, tällöin lapset saavat tuoda 

varhaiskasvatukseen kotoa oman lelun. Luonnollisesti jokaiseen varhaiskas-

vatuspäivään varataan aikaa lapsen vapaaseen/ohjattuun leikkiin. 

 

Tärkeää on opetella myös yhdessä leikin siivous, kuitenkin niin, ettei aina hy-

vää leikkiä pidä korjata pois, vaan sitä voi jatkaa seuraavalla kerralla. Tarvitta-



14 
Muonion kunta 
VASU 
 

 

essa aikuinen rikastaa ja edistää leikkiä ja aikuisen on hyvä olla joustava leik-

kien etenemisessä. Leikin ideat voivat syntyvät lapsilta itseltään, ja niitä voi-

daan kehittää teemaksi asti aikuisen ohjauksella isommissa ryhmissä tai yksi-

lötasolla. Myös ohjatut tuokiot voidaan liittää leikin teemaan. Leikki voi olla ko-

keilua, tutkimista. 

 

Leikin kautta lapset oppivat sosiaalisia taitoja lähes itsestään. Aikuinen ohjaa 

ja kannustaa sopimaan lapset keskenään mahdolliset erimielisyydet, jaka-

maan esim. leikkivälineet ja -tilan. 

 

Muonion varhaiskasvatuksen mielestä leikki läpivalaisee kaiken lapsen oppi-

misen. Leikki luo aitoa yhteistyötä varhaiskasvatuksen eri yksiköiden välille 

esim. yhteisten pihaleikki- ja perinneleikkipäivien muodossa. Lapset saavat 

leikkiä isommissa ryhmissä, eri tiloissa ja eri-ikäisten lasten kanssa. Eri ryhmi-

en lapset sulautuvat paremmin yhteen, kun ei toimita oman ryhmän tilassa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadut, kertomukset, metsäretket, pöytäteatteri antavat ideoita lasten leikkei-

hin. On myös tärkeää, että työntekijä osaa olla aidosti leikkimielinen ja heittäy-

tyä leikkiin; tällöin lapset nauttivat ja kaikilla on hauskaa. Varhaiskasvatukses-

sa kaikki leikkivät kaikkien kanssa, näin ehkäistään syrjintää ja kiusaamista. 
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Osallisuus (lapset ja huoltajat), yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

 

Lasten ideat, toiveet ja ajatukset otetaan huomioon päivittäisessä suunnitte-

lussa ja eri toiminnoissa mahdollisuuksien mukaan esim. keskustelujen avulla 

ja pitämällä säännöllisesti lastenkokouksia. Esimerkiksi saduttaminen on 

konkreettinen toiminta, jonka kautta saadaan lapsen osallisuus esille. Lapsia 

haastateltiin vasu-työn puitteissa niin yksittäin kuin pienryhmissä.  

 

Perheet huomioidaan varhaiskasvatuksessa tasa-puolisesti. Vanhempien 

osallistaminen on haastavaa. Vanhempien osallisuutta toivotaan lisää var-

haiskasvatuksen arjessa, esim. vanhemmat voisivat osallistua yhteisiin tem-

pauksiin (tästä esimerkkinä leikkimökin siirto – iltamat). Suunnitelmaa tehtä-

essä laadittiin vanhemmille perinteinen kysely. Kyselyyn vastasi 26 perhettä, 

joka on noin 40 % varhaiskasvatukseen osallistuvista perheistä. Kyselyn tar-

koituksena oli saada huoltajien näkemys esiin Muonion varhaiskasvatuksesta 

ja sen tulevaisuudesta. Lisäksi VASU-työryhmään kuului vanhempi yhtenä jä-

senenä. 

 

Vasu-keskusteluihin toivotaan molempien vanhempien osallistumista. Lasten 

vanhempien ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus on kaiken hoito- ja kas-

vatustyön perusta. Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin, vaihdetaan 

kuulumisia, kuunnellaan toiveita, huolia, arvoja. 

 

Vanhempainilta järjestetään varhaiskasvatuksessa vähintään yhden kerran 

toimintakauden aikana, yleensä syksyllä. Vasu-työryhmä pohti vanhempainil-

lan roolia. Toisia vanhempia kiinnostaa iltojen eri teemat esim. kutsutaan eri 

alojen asiantuntijoita paikalle; toiset vanhemmat haluavat nähdä muita van-

hempia ja keskustella keskenään. Lisäksi toivottiin oman ryhmän vanhem-

painiltaa, ei koko varhaiskasvatuksen, jolloin lapset voisivat esittää jotain omil-

le vanhemmilleen. Kutsut vierailemaan varhaiskasvatukseen koettiin hyviksi 

käytänteiksi esim. äitienpäivä – ja isänpäiväkahvit ja isovanhempienkahvitus 

(tai jonkun muun lapselle tärkeän aikuisen kutsuminen varhaiskasvatuspaik-

kaan). 
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Vanhempaintoimikunta varhaiskasvatuksessa on toiminut jokunen vuosi sit-

ten, sen viriäminen olisi toivottavaa.  Esimerkiksi yhteistä toimintaa varhais-

kasvatuksen ja peruskoulun kanssa voisi olla yhteinen vanhempaintoimikunta.  

Eri ryhmät voivat halutessaan perustaa What’s up –ryhmän. Tämä tarkoituk-

sena on tiivistää yhteistyötä vanhempien kanssa. Ryhmän lasten huoltajilta 

kysytään kirjallinen lupa ryhmään liittymisestä ja siitä, että lapsi saa ryhmässä 

jaettavissa kuvissa näkyä. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat Muoniossa. Varhaiskasvatuksessa 

eri-ikäiset tytöt sekä pojat leikkivät yhdessä paljon ja tähän annetaan mahdol-

lisuus lapsille (esim. roolileikit). Pyritään välttämään stereotyyppisiä roole-

ja/odotuksia, esim. kiinnittämällä huomiota luettaviin kirjoihin, leikin ohjauk-

seen, toiminnan ja henkilökunnan avoimuuteen. 

Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää lapsilähtöisyys eli 

huomioidaan lapsen ikä ja taidot. Tasapuolisuuteen kiinnitetään huomiota eri 

tilanteissa varhaiskasvatuksen arjessa. 

Varhaiskasvatuksessa lapset saavat leikkiä luovasti, vapaasti sukupuolesta 

ym. taustasta riippumatta. Varhaiskasvatuksessa vältetään jakamista lapsia 

esim. eri toiminnoissa ryhmiin sukupuolen mukaan. 

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 

Muoniossa monikulttuurisuus on 

arkipäivää, joka huomioidaan 

varhaiskasvatuksen arjessa. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan 

äidinkielenä suomea sekä huo-

mioidaan mahdollinen lapsen 

kaksikielisyys. Jos eri kieliin tu-
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tustutaan varhaiskasvatuksessa, voi se madaltaa kynnystä käyttää vieraita 

kieliä tai opiskella niitä.  Lasten kanssa keskustellaan avoimesti erilaisuudesta 

ja kannustetaan siihen, että on erilaisuutta ja yksilöllisyyttä. Avointa keskuste-

lua käydään vanhempien kanssa päivittäin. Vasu-keskusteluissa tuetaan kult-

tuurista moninaisuutta ja kielitietoisuutta. 

 

Varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä tutustumista Suomen, Lapin sekä 

Muonion kulttuuriin ja historiaan lapsilähtöisesti. Saamelaisuus huomioidaan 

mm. saamenpäivänä järjestämällä saamen kulttuuriin liittyvä teemapäivä ja 

saamelaisia satuja lukemalla, vierailijoiden avulla. Varhaiskasvatuksessa ol-

laan aidosti kiinnostuneita muista kulttuureista/kielistä. Kulttuurinen avoimuus 

on voimavara.  

Sesonkiluonteisuus (tu-

rismi ja autotestaus) on 

osa Muoniota – tämä tulisi 

nähdä voimavarana. Kun-

taan tulee eri alan osaajia, 

eri puolilta Suomea ja 

maailmaa, joita voi hyö-

dyntää varhaiskasvatuk-

sessa esim. vierailujen 

avulla. Kansainvälisyys 

näkyy lapsissa ja Muonion kyläkuvassa.  

Lisäksi hyvät käytöstavat arjessa kuuluvat varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, 

niiden avulla lapsi tulee pärjäämään jatkossa missä päin maailmaa vain. 

 

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan pohjana on lapsen kokonaisvaltainen hyvin-

vointi. Yhteisesti sovitut säännöt ja toiminnot luovat toimintaan turvallisuutta. 
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Aamupiirissä luodaan päivä- ja vuorokausi- sekä viikkorytmiä, käymällä läpi 

päivän tapahtumia. 

 

Varhaiskasvatus arjen perusta on kiireettömyys. Tämä luo mahdollisuuden 

huomata lapsi yksilönä, tällöin lapsilähtöisyys korostuu. Lapsihavainnointi on 

jatkuvaa; lapsen tarpeet huomioidaan ja niihin vastataan. Lasten leikki antaa 

oivan mahdollisuuden lapsihavainnointiin. 

 

Lapsen luovuudelle annetaan mahdollisuus myös askarteluissa, malliaskarte-

lut ovat pienemmässä roolissa. 

Tunteiden käsittelyyn meillä on käytössä Lapsen mieli – materiaalikokonai-

suus, jonka tarkoituksena on edistää lasten mielenterveyttä. Lisäksi Askeleit-

tain-materiaali on myös tunteiden käsittelyn työväline varhaiskasvatuksessa ja 

osin koulussa. Askeleittain tuokiossa voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, 

itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. 

Kiusaamiseen puututaan heti keskustelemalla lasten kanssa ja ohjaamalla 

leikkimään kaikkien kanssa; ja näin ennalta ehkäistään isompia pulmia.  

 

Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan kestävää elämäntapaa. Kierrätystä (to-

teutetaan mahdollisuuksien mukaan – esim. pihakirppispäivä); kierrätys näkyy 

esim. kirjastosta saaduilla poistokirjoilla. Kirjaston ja kirjastoauton (auto yksi 

pysäkeistä sijaitsee päiväkodin läheisyydessä) palveluja käytetään runsaasti. 

Tavoitteena on kierrätyksen lisääminen. Tämä toteutuu esim. seuraavasti: 

Viedään lasten kanssa kierrätykseen (kirpputoreille, kunnan kierrätyspisteisiin) 

kierrätettävää tavaraa. Mietitään yhdessä, olisiko meillä mahdollisuus laittaa 

päiväkodille oma komposti ja näin kierrättää biojäte.   

 

Liikenneturva 

Varhaiskasvattaja on monen muun roolin lisäksi liikennekasvattaja – varhais-

kasvatus on tärkeä osa elinikäistä liikennekasvatusta. Aikuinen on malliesi-
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merkkinä tässäkin toiminnassa. Tavoitteena on, ettei yksikään lapsi tai henki-

lökuntaan kuuluva loukkaannu vakavasti liikenteessä. 

Varhaiskasvatuksessa kuljetaan osana muuta liikennettä (luonnolliset oppi-

mistilanteet) ja samalla harjoitellaan liikenteessä kulkemisen valmiuksia (ta-

voitteena myöhemmin itsenäinen kulkeminen) ja havainnoidaan yhdessä arjen 

ympäristön vaaratilanteita. Liikkumalla lähiympäristössä opetellaan samalla lii-

kennesääntöjä. Esimerkiksi liikennemerkeistä havainnoidaan muotoja ja väre-

jä, mitä ne meille kertovat. Lapset käyttävät pyöräilykypärää liikkuessaan päi-

väkodin pihalla erilaisilla pyörillä. Suosittelemme myös pitämään kypärää, jos 

lapsi tuodaan hoitoon pyörällä. Lisäksi käytämme heijastinliivejä liikkuessam-

me liikenteessä; ja kävelemme aina mahdollisimman kaukana ties-

tä/liikenteestä (ojan puoleista reunaa). 

Muistutamme vanhempia käyttämään turvaistuimia autossa lasten kanssa. 

Lasten kuljettaminen varhaiskasvatuksessa hoituu tilausliikenteen voimin ja 

vanhempia pyydetään toimittamaan tarvittavat turvaistuimet matkoja varten. 

Liikennekasvatusta suunniteltaessa eri ryhmissä meillä on apuna vuosikello; 

meidän selkeät vuodenajat antavat mahdollisuuden eri liikenteeseen liittyvien 

asioiden käsittelyyn (pimeä aika, lumi, liukkaus jne.). 
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Pedagogiset painotukset Muonion varhaiskasvatuksessa 

 

Muonion varhaiskasvatuksen toiminnassa painottuvat luonto, liikunta ja leikki. 

Toiminnan painopisteet ovat Muonioon sopivia. Luonto, liikunta ja leikki on 

myös helppo yhdistää yhdeksi toiminnaksi, ja ne tukevat toinen toisiaan. 

Leikki 

 

Leikin tärkeyden taustaa avattiin jo aikaisemmin tässä vasussa. Seuraavaksi 

pohdintaa siitä, miten leikki näkyy ja voi näkyä varhaiskasvatuksen arjessa 

enemmän. Leikki nousi myös lasten haastattelujen perusteella tärkeimmäksi 

toiminnoksi. 

Lapsi oppii monipuolisesti leikkien. Leikin varjolla lapsi saa tehdä ja kokeilla eri 

asioita. Leikkiä voi eri ympäristöissä sisällä, ulkona. Leikki voi olla ohjattua tai 

vapaata leikkiä. Vapaan leikin aikana lapsille annetaan välineitä saataville 

esim. liikuntavälineitä, leluja, pelejä, askartelutarvikkeita. Muonion varhaiskas-

vatuksessa annetaan tilaa ja aikaa vapaalle leikille, mutta aikuinen on läsnä ja 

ohjaa tarvittaessa. Näin luodaan samalla lasten omalle mielikuvitukselle (luova 

ilmapiiri) tilaa kehitellä eri leikkejä. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten 

omat ideat leikkiin. 

Varhaiskasvatuksessa pyritään turhat rajoitteet (aika, tila, liiallinen ohjaus) 

karsimaan pois. Päivän aikana annetaan mahdollisuus pitempiaikaiseen leik-

kiin niin sisällä kuin ulkona esim. rakennelmaleikkejä ei tarvitse heti siivota tai 

annetaan lapsille majanrakennustarpeet käyttöön, kankaita, telttoja, roolivaat-

teita jne. Toimitilat (etenkin Puolukassa) rajoittavat isompien leikkikokonai-

suuksien säilyttämistä. 

Leikin kautta lapsi oppii huomaamattaan eri asioita. Leikkiin voidaan yhdistää 

eri toiminta-alueita kuten askartelua (esim. maitotörpöistä taloja ja pahvista 

tiet, tuloksena kaupunki, jossa voi ajella pikkuautoilla ja leikkiä). Yhdessä te-

kemisen ilo voi yhdistää esim. yhteisiin askartelu – ja maalausprojekteihin, 
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isoihin kierrätysmateriaalirakenteluihin (kestävä kehitys ja toisen huomioimi-

nen). 

Leikin osittaiseen ohjaamiseen on välineitä esim. leikkikansio (kuvitettu), lelu-

päivä (oma lelun tuominen varhaiskasvatukseen on lapselle tärkeää) tai val-

miit leikkinurkkaukset. Lelupäivän lelun tulee olla kestävä ja pestävä. 

 

Liikunta 

 

Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat osa varhaiskasvatuksen arkea, ”Ilo 

kasvaa liikkuen”. Liikkuminen on tärkeää lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille 

sekä oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Muonion var-

haiskasvatuksessa on tavoitteena ylläpitää ja lisätä lasten liikkumista eri kei-

noin. 

 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien mukaan lasten tulisi liikkua 

monipuolisesti vähintään kolme tuntia joka päivä. Tavoitteena on ohjata per-

heitä kohti liikkuvaa elämäntapaa yhteistyössä (”Koko kylä liikuttaa” – periaat-

teella). Lisäksi lapsilla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa, miten liikutaan. Lasten 

kasvuympäristö tulisi olla liikuntaan 

haastava ja hauska, jossa liikuntavälinei-

tä on lasten saatavilla, turvallisuutta 

unohtamatta. Liikkuminen tulisi olla osin 

ohjattua, onnistumisen elämyksiä tuotta-

vaa. Varhaiskasvatuksessa liikunta tulee 

olla lasten oikeus. Liikunnan tavoitteita 

varhaiskasvatuksessa ovat seuraavien 

taitojen kehittäminen huomioiden eri ikä-

kaudet: tasapaino-, liikkumis- ja käsitte-

lytaidot, minäkäsitys, yhteis- ja ajatus-

toiminta. 



22 
Muonion kunta 
VASU 
 

 

Aikuisen rooli on merkittävä arjen toiminnoissa, esim. sallitaan liikkuminen ra-

joittuneissa tiloissa, luodaan siihen edellytykset. Tavoitteenamme on oman 

asenteemme muokkaaminen ja turhista rajoitteista irti pääseminen. 

Varhaiskasvatuksessa liikutaan kävellen paikasta toiseen lähes päivittäin 

(esim. kirjastoon, koululle, Ratsutielle). Lapset ulkoilevat päivittäin liikkuen; pi-

halla voi pelata esim. jalkapalloa, sählyä tai laskea mäkeä. Perinteiset liikunta-

leikit ja – pelit sopivat hyvin niin ulko- kuin sisätiloihin.  Lähiympäristö tarjoaa 

monipuoliset liikuntamahdollisuudet niin talvella kuin kesällä. Tavoitteenamme 

on hyödyntää entistä enemmän olemassa olevia tiloja ja välineitä.  

Talvisin luistellaan ja hiihdetään, tehdään las-

ten kanssa retkiä lähimaastoon. Viskareiden 

kanssa tehdään syksyisin isompi retki (vaellus-

retki) esim. Pallaksen tai Särkitunturin maas-

toon. 

Varhaiskasvatuksessa luodaan kaikille lapsille 

sama mahdollisuus liikkua ja tutustua eri lii-

kunnallisiin toimintoihin. Liikkua voi myös sisäl-

lä, omassa ryhmässä, varhaiskasvatuksen ar-

jessa; esim. aamupiiriin voidaan ottaa liikunnal-

lisia osioita. 

Liikkumisessa kieltojen 

sijaan sallitaan. Tavoit-

teena on karsia pois 

turhat rajoitteet, turval-

lisuus huomioiden. Liik-

kumisen aikana ilmapii-
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ri on kannustava ja innostava. Ulkoiluun on laadittu yhteistyössä pihasäännöt 

luomaan virikkeellinen ja turvallinen liikkumisympäristö päiväkodin pihamaalla. 

Ulkoilussa tulee huomioida eri-ikäiset lapset.   

Liikkumisen avulla voi oppia eri asioita, esim. toiminnalliset laulu- ja loruleikit. 

Liikkuminen luo omalta osaltaan mahdollisuuden sosiaalisten taitojen harjoitte-

luun – opitaan toisten huomioimista ja erilaisia sääntöjä. Lasten luovuus ja 

osallisuus saa näkyä myös liikunnassa, lapset voivat olla esim. ohjaajia. 

Tarkoituksena on lisätä tiloihimme erilaisia liikunnallisia ratkaisuja (esim. puo-

lapuita eri ryhmiin). Liikuntahallia toivotaan enemmän käyttöön varhaiskasva-

tukseen. Iso tila, eri välineet luovat liikkumisen iloa. Varhaiskasvatuksessa 

hyödynnetään leikkipuistoja (esim. Kiela, yhtenäiskoulun piha-alueet); ja per-

hepäivähoitajat ja Mansikan väki ovat tervetulleita leikkimään päiväkodin pi-

halle. Varhaiskasvatus toivoo päiväkodin pihalle lisää liikuntamahdollisuuksia, 

etenkin kiipeilyyn sopivia telineitä. 

Liikuntatoimen kanssa järjestetään syksyisin ja keväisin yhteisiä liikuntatapah-

tumia, joissa on tarkoitus ilolla liikkua ja saada onnistumisen kokemuksia. 

Liikkumisen välineitä ovat esim. joka syksyiset uudet ”Varpaat vauhtiin” – kor-

tit. Varhaiskasvatukseen on tietoisesti lisätty pikkuhiljaa liikuntavälineitä osin 

ryhmiin ja osin kaikille käytettäväksi Lappian liikuntasaliin. 

Liikunta nähdään osana lasta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys tarvitsee 

liikkumista. Liikkuminen on osa terveellistä elämäntapaa, josta jatkumo luo-

daan aikuisuuteen – ”lapsena aktiivinen aikuisena aktiivinen”. 

 

Luonto 

 

Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa oleva lapsi kasvatetaan kunnioit-

tamaan luontoa. Lapsille opetetaan, mikä kuuluu ja ei kuulu luontoon (esim. 

roskaaminen).  Varhaiskasvatusikäisille lapsille voi opettaa oikeuksia, velvolli-

suuksia luontoa kohtaan ja näin käydä luonnonsuojelun periaatteita läpi. 
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Muonio tarjoaa lapselle monenmoista ihmeteltävää. Sääolosuhteet ovat hyvin 

vaihtelevat, joten vaatetuksen suhteen saa varautua kaikkeen. Lasten kanssa 

tehdään säännöllisiä luontoretkiä, joiden lomassa tarkastellaan eläimiä, kasve-

ja, ilmiöitä ja vuodenaikoja (kahdeksan vuodenaikaa).  

Paikallisuuteen kuuluu oman elinympäristön havainnointi ja arvostaminen 

(luonnonrauha, turvallisuus, selkeät vuodenajat, kauneus ja puhtaus). Paikalli-

suuteen lasten kanssa voi tutustua esim. käymällä poroaidalla, koirasafareilla, 

käsityöperinteeseen tutustumalla, paikallisiin ammatteihin tutustumalla ja hei-

dän tuottamiin tuotteisiin (vierai-

lemalla yrityksissä ja kutsumalla 

heitä kylään). Lasten kanssa tu-

tustutaan Muonion historiaan ja 

tarinoidaan menneestä elämästä 

(esim. kesäiset museovierailut). 

Paikallisuus voi näkyä ja kuulua 

kertomuksissa sanoin ja kuvin, 

ruokailussa tai kutsumalla esim. 

isovanhempia kylään.  

Muoniossa lähimetsät ovat kaikkien käytettävissä. Retket ovat osa arkea ja 

lasten kasvattaminen luonnon (ihmiset, luonto, eläimet ja kasvit) kunnioittami-

seen toteutuu tätä kautta. Luonnossa liikutaan kävellen, retkeillen. Eri-ikäiset 

lapset huomioidaan jo retkien suunnitteluvaiheessa. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on nähdä Muonio, lähiympäristö osana suu-

rempaa kokonaisuutta. Lasten kanssa hahmotellaan myös käsitystä maapal-

losta, avaruudesta. 

Muoniossa puhdas, osin koskematon luonto on mahdollisuus ja vahvuus, koko 

kunnan voimavara. Vaikka luontoa hyödynnytetään monin eri tavoin, voisi se 

näkyä enemmän varhaiskasvatuksen arjessa. 
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Luonto ei näy pelkästään retkeilynä Muo-

nion varhaiskasvatuksessa, vaan luonto 

on osana jokapäiväistä toimintaamme 

(esim. hankitaan askartelumateriaaleja 

luonnosta, tutustutaan säähän ja vuoden 

kiertoon, liikutaan vuodenaikojen mu-

kaan: hiihto, luistelu ja lumikävely). Lä-

hiympäristöön ja -kohteisiin tutustuminen 

on helppoa, mutta eri toimintojen avulla 

lapsille kerrotaan luonnosta myös muual-

la Suomessa ja maailmalla. Aina ei tarvit-

se lähteä kauas luontoon, piha-alueelta 

löytyy paljon mahdollisuuksia, joita voi 

hyödyntää lapsiryhmän kanssa. 

Luonnossa voi leikkiä ja tutkia, ihmetellä. Esim. kasvin istuttaminen siemenes-

tä, seurataan kasvua. Tavoitteeksi varhaiskasvatuksen kierrätyksen osalta 

voidaan asettaa esim. oma mullan tuottaminen kompostoimalla. Luonnon an-

timiin tutustutaan esim. marjoja poimimalla, joista yhdessä voidaan leipoa. Eri 

satuja, leikkejä, lauluja voi yhdistää luontoteemoihin tai pitää em. tuokioita 

luonnon keskellä. 

Lapsille voi tuoda paikallista suhdetta luontoon esiin myös metsästyksen, ka-

lastuksen avulla. Esimerkiksi vanhemmat tai muut 

vierailijat voivat tulla kertomaan lapsiryhmille metsäs-

tyksestä, marjoista, sienistä ja vaikkapa Martat ruuan 

valmistamisesta. Yhteistyö Lappian luontomatkailu-

opiskelijoiden (LUMO) kanssa on ollut antoisaa.  

Muonion varhaiskasvatuksessa luonnon tutkimisen 

työvälineen toimii Metsämörri (Suomen latu). Metsä-

mörri-satuhahmo innostaa lapset lähiluontoon leikki-

mään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Muonion varhaiskasvattajia on 

koulutettu metsämörritoimintaan. 
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Luonnossa liikkumisessa on täällä Muoniossa vain oma mielikuvitus rajoittee-

na, esim. kevään hankikelien hyödyntäminen tai kesällä heinäpellolla retkeily 

on mahdollista ja turvallista. Hiihtomaan metsään voi esim. rakentaa majan. 

Varhaiskasvatuksessa on tarkoitus lisätä lähiretkeilyä, siihen antaa mahdolli-

suuden esim. laavun rakentaminen läheiseen hiihtomaahan. Hiihtomaa on 

tärkeä kohde varhaiskasvatuksessa koko vuodenkierron ajan liikkumisen ja 

luonnossa retkeilyn kannalta. Hiihtomaa on lähellä ja se on turvallinen kohde 

varhaiskasvatukselle. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Jokaiselle lapselle varhaiskasvatuksessa laaditaan oma varhaiskasvatuksen 

suunnitelma (vasu) lapsen oman edun ja tarpeiden lähtökohdista. Vasu on 

lapsen omista asiakirjoista tärkein, jota päivitetään vuosittain sekä tarvittaes-

sa. Sen toteutumista myös arvioidaan. Näin turvataan varhaiskasvatuslain 

edellyttämä oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, ope-

tusta ja hoitoa. 

Lapsen vasuun kirjataan perusasiat, tuentarpeet ja tukimuodot; konkreettiset 

tavoitteet. Suunnitelma laaditaan lapsen aloitettua varhaiskasvatuksen yhteis-

työssä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Uuden lapsen ensimmäisessä vasu-

keskustelussa on mahdollisuuksien mukaan kaksi työntekijää ryhmän henkilö-

kunnasta. Ryhmän vastaava huolehtii siitä, että jokainen ryhmän työntekijä on 

tietoinen ryhmänsä lasten vasujen keskeisimmistä sisällöistä. Vasuun kirja-

taan myös lapsen omat mielipiteet ja toiveet. Lasten vasujen tavoitteet huomi-

oidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittä-

misessä. 

Lasten vasusta vastaa henkilö, jolla on lastentarhaopettajan kelpoisuus. Per-

hepäivähoito saa tukea kiertävältä lastentarhanopettajalta (keltolta) vasu-

työhön. Muonion kunnassa otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen toiminnan-

järjestelmän sähköinen lapsen vasu-lomake (Daisy). Lomake on selkeä ja 
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vanhemmat pystyvät täyttämään sitä kotoa käsin sähköisesti ja varhaiskasva-

tuksen henkilöstö pystyy myös kirjaamaan lasta koskevat tiedot lomakkee-

seen sähköisesti.  

Lisäksi lapsesta kerätään kasvunkansiota varhaiskasvatuksen ajalta (pedago-

gista dokumentointia). Ryhmiin toivotaankin lisää välineitä (tabletti) dokumen-

tointia varten. 

 

Kehityksen ja oppimisen tuki 

 

Lasten tukeminen toteutuu ensisijaisesti lapsen omassa hoitopaikassa var-

haiskasvatuksen perustoiminnan yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa painote-

taan varhaista puuttumista. Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppi-

miseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tuki koostuu yksilöllisistä, yhteisöllisis-

tä sekä oppimisympäristöön liittyvistä ratkaisuista. Tuki muodostaa johdonmu-

kaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiope-

tuksen. Tuki sisältää lapsen kehitykseen, oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liit-

tyvät vastuut, työnjaon, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistavan ja arvi-

oinnin. 

Päivähoitoasetuksen mukaan, kun päiväkotiin otetaan lapsi, joka on erityisen 

hoidon tai kasvatuksen tarpeessa, on hänestä hankittava alan erikoislääkärin 

tai muun asiantuntijan lausunto.  

 

Yhteistyö  

 

Tuen tarpeen havainnointi, tuen suunnittelu ja toteuttaminen sekä arviointi 

tehdään yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa muiden lapsia ja perheitä kos-

kevien palvelujen kanssa. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti 

huoltajien suostumuksella lapsen edun ensisijaisuus huomioon ottaen. Lapsel-
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le annetaan tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, 

vaikka huoltajat eivät sitoutuisikaan yhteistyöhön.  

Kelto (kiertävä lastentarhanopettaja) huolehtii monialaisen yhteistyön toimi-

vuudesta varhaiskasvatusalueella ja konsultoi henkilöstöä säännöllisesti ja 

tarpeen tullen tiheämmin ja myös huoltajia. Kelto huolehtii, että mahdollisten 

terapeuttien ohjeet tulevat lapsen ryhmän käyttöön. Kelto pitää tarvittaessa 

KILI-ryhmää, joka keskittyy lapsen kielellisen ja motoriikan kehittymiseen. 

 

Lapsen varhaiserityiskasvatussuunnitelma  

 

Toiminnan tavoitteiden saavuttamista, annetun tuen toteutumista sekä vaikut-

tavuutta arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelmaa muutetaan tarpeen mu-

kaan.  

Lapsen vasu-lomakkeeseen kirjataan seuraavat asiat: 

Pedagogiset ratkaisut 

(oppimisympäristö, pedagogiset järjestelyt ja työtavat) 

Rakenteellinen tuki 

(varhaiskasvatusohjaajan kohdentama tukitoimi) 

Yhteistyö ja palvelut 

(mm. vastuut, yhteistyö huoltajan ja sote-asiantuntijoiden kanssa, kuljetukset) 

Tuen seuranta ja arviointi 

(tavoitteiden toteutumisen seuranta, tukitoimien vaikutusten arviointi sekä ar-

viointiajankohdat, suunnitelmaan kirjataan, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat 

päättyneet) 

Sovitut ja kirjatut asiat integroidaan ryhmän pedagogisen toiminnan suunnitte-

luun ja toimintaan. 
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Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

 

Pedagoginen tuki 

 suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen 

 ryhmien joustava muuntelu 

 oppimisympäristöjen muokkaaminen 

 selkeä päiväjärjestys 

 päivittäisten toimintojen rytmittäminen 

 kelton konsultoiva tuki 

 lapsikohtainen ohjaaminen 

 

Rakenteellinen tuki 

 avustajan tuki 

 ryhmäavustajan tuki 

 apuvälineet 

 kommunikaation tukeminen (kuvat, viittomat) 
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Vanhempien kyselyn tulokset 

Hyvä päivä varhaiskasvatuksessa 

 

”Hyvä mieli lapsella”  ”Kiireetön aamu” ”Annetaan lasten olla lapsia” 

”Positiivinen mieli kaikilla” ”Leikki ja toiminta sopusoinnussa” 

 

Vanhemmat toivoivat hyvään varhaiskasvatus -päivään kuuluvan riittävästi ai-

kaa vapaaseen leikkiin kavereiden kanssa (yhdessä tekeminen). Vanhemmat 

toivoivat lisäksi, että lasten päivässä on selkeä rytmi, se on johdonmukainen 

ja säännöllinen. Hyvään päivään kuului vanhempien mielestä perusasiat, rutii-

nit: syöminen, riittävästi lepoa/rauhoittumista sekä rajat.  

 

Henkilökunnan suhteen vanhemmat toivoivat turvallisia, huolehtivia ja välittä-

viä aikuisia omia lapsiaan kasvattamaan sekä syliä tarpeen tullen. Tuttuja, 

läsnä olevia aikuisia, joihin lapsi voi luottaa. Vuorovaikutukselta vanhemmat 

odottivat positiivista ilmapiiriä, joka kannustaa sosiaalisten taitojen kehittämi-

seen ja ottaa kaikki tasavertaisesti huomioon. 

 

Toiminnan vanhemmat toivoivat olevan aktiivista, monipuolista ja lasten mie-

lestä mielenkiintoista; sopivassa suhteessa ohjattua toimintaa ja vapaata leik-

kiä lapset huomioiden. Ulkoilu nousi tärkeäksi toiminnaksi päivän aikana. Lii-

kunnan osalta vanhemmat pitivät hiihtoa, retkeilyä, liikuntasalilla käymistä tär-

keinä, sekä aivojumppaa. Välineistöä vanhemmat toivoivat löytyvän sopivasti 

niin leikkiin, peleihin kuin liikuntaakin. 

 

Lasten mielestä mukavinta varhaiskasvatuksessa 

 

”Hyvä apinakirja” ”Pienempi lapsi, jota saa hoitaa” ”Hauska syödä pastilleja” 

”Saa rauhassa nukkua” ”On uusia poneja” ”Ottaa leluja mukaan” 
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Vanhempien kysyessä lapsiltaan, mikä varhaiskasvatuksessa on mukavaa, 

nousi yksi ylitse muiden toimintojen – leikkiminen kavereiden kanssa. Yleen-

säkin lapset mainitsivat kaverit useissa vastauksissa. Lelut ja lelupäivä olivat 

lapsille myös mieluisia toimintoja. Ulkoilu koettiin myös mukavaksi ja siinäkin 

painottui kavereiden kanssa leikkiminen, kuorma-autoilun, keinumisen, ruutu-

hyppelyn, mäenlaskun ja kävelyn ohella.   

 

Piirtäminen, värittäminen ja askartelu olivat myös mieluista puuhaa lapsille 

varhaiskasvatuksessa. Liikunta (palloilu, kiipeily, pomppupalloilu ja jumppa), 

kynätehtävät ja kotiinlähtö olivat nekin mukavia hetkiä lapsen päivässä. 

 

Lisäksi lapset olivat vanhemmille maininneet seuraavat mukaviksi koetut toi-

minnot: metsämörrin kohtaaminen, legoilu, palapelit, hammaspastillit, aamupii-

ri, nukkuminen (rauhassa), laulaminen, vierailut toiseen hoitopaikkaan, synttä-

reiden viettäminen, kiipeilyteline, koirat, hoitajat ja ruokailu. 

 

 

Lasten mielestä kehitettävää varhaiskasvatuksessa 

 

”Viedä vankilaan (leikki), ei muuta” ”Jos minua ei oteta leikkiin mukaan”  

”En tykkää pikkulegoista” 

 

Lapset mainitsivat hyvinkin eri asioista, kun vanhemmat kysyivät palautetta 

varhaiskasvatuksesta. Päällimmäiseksi nousivat seuraavat asiat: Ei saa lyödä, 
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töniä, kiusata tai leikkiä liian rajuja leikkejä. Lapset eivät pitäneet siitä, jos hei-

tä toiset lapset matkivat tai ei otettu leikkiin mukaan. Lisäksi mainittiin, ettei 

haluttu olla pienempien hoitolasten kanssa. Kiusaamiseksi lapset olivat koke-

neet lällättelyn tai haukkumisen toisten lasten taholta. 

 

Lapset kertoivat myös, ettei hoitoon ole aina mukava lähteä, kaikista leluista ei 

tykätä, lepohetki ei tuntunut hyvältä tai narun kanssa kävely. Legoista mainit-

tiin, ettei ollut mukavaa, että tytöillä ja pojilla on eri legot. Toisten lasten huu-

taminen ei tuntunut hyvältä, eikä lapsilla aina tuntunut olevan tekemistä. 

 

Huoltajille tärkeitä asioita varhaiskasvatuksessa 

 

”Leikki on lapsen työtä” ”Syliä, kun tarvitaan” ”Rajat tuo turvallisuutta”  

”Ettei lastani kiusata, ettei lapseni kiusaa” ”Lapsella tulee olla turvallinen olo” 

 

Lapsen viihtyminen varhaiskasvatuksessa ja lapsen tarvitseman hoidon ja 

huolenpidon tärkeys korostui vanhempien valinnoissa. Vanhemmat kokivat, 

että on helppoa olla töissä tai opiskella, kun tietää, että lapsella on hyvä olla 

hoitopaikassaan; on turvallinen aikuinen läsnä. Hoitopaikassa on hyvä ilmapii-

ri, siellä on kavereita, lasten konfliktit selvitellään tarpeen tullen ja on eri-

ikäisille sopivaa tekemistä ja leluja. 

 

Hoidon ja huolenpidon osalta painottuivat turvallisuutta luovat rajat, monipuo-

linen ruoka, lepo- ja satuhetket ja se, että autetaan isompaakin lasta tarvitta-

essa esim. pukemistilanteissa. Hoidon ja huolenpidon osalta henkilökunta sai 

erityistä kiitosta; aikataulut joustavat lapsilähtöisesti. 

 

Lasten ja henkilöstön välinen lämmin vuorovaikutus koettiin tärkeäksi asiaksi. 

Tuttujen aikuisten myötä luodaan lapselle turvallinen olo varhaiskasvatukses-

sa. Vanhemmat pitivät hyvänä lapsen tasoista vuorovaikutusta, ja toivoivat, et-

tä lapsi saa tarvittaessa myös olla sylissä. 
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Vanhemmat toivoivat, että varhaiskasvatuksessa käytetään monipuolisia työ-

tapoja ja -välineitä. Toiminnoista painottui jälleen leikki, sille toivottiin aikaa 

muusta toiminnasta. Toinen tärkeä toiminto oli ulkoilu (ulkoalueet toivottiin 

olevan asianmukainen). Ulko- ja sisätiloista pidettiin tärkeänä kodikkuutta ja 

terveellisyyttä – toisaalta ei toivottu liian kliinistä ympäristöä. 

 

Lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta vanhemmat toivoivat tasa-arvoista 

niin, että kaikilla lapsilla on hyvä olla. Vuorovaikutustaitoja pidettiin tärkeinä ja 

vanhemmat kokivat, että lasten vuorovaikutustaitoja tuetaan hyvin tällä hetkel-

lä varhaiskasvatuksessa. 

 

 

 

Lasten tarpeista lähtevä toiminnan suunnittelu ja toteutus sai kiitosta van-

hemmilta. Toiminnan toivottiin kokonaisuudessaan olevan johdonmukaista, 

lapsen kehitystä tukevaa ja monipuolista. 

 

Lapsen osallisuus koettiin vähiten tärkeäksi kyselyssä olevista vaihtoehdoista, 

vaikkakin todella moni valitsi myös tämän vaikuttavaksi asiaksi. Vanhemmat 

arvelivat, onko edes mahdollista lapsen vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimin-

nan suunnitteluun, mutta toivoivat sen olevan mahdollista keskustelun ja neu-

vottelun kautta. Arkipäivään vaikuttaminen koettiin myös luonnolliseksi lasten 
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ja aikuisten välillä. Kaiken kaikkiaan vanhemmat kokivat lasten mielipiteen ja 

mielenkiinnon kohteiden selvittämisen hienona asiana varhaiskasvatuksessa. 

 

Muita tärkeitä kokonaisuuksia olivat kiusaamisen ehkäisy ja tiedottaminen. 

Kiusaamisen osalta toivottiin, että lasten kanssa keskustellaan, mitä kiusaa-

minen voi olla. Daisyn käyttöönoton jälkeen vanhemmat olivat kokeneet tiedot-

tamisen parantuneen. Lisäksi toivottiin kestävän kehityksen periaatteita var-

haiskasvatuksen arkeen. 

 

Mitä lapsesi kertoo kotona varhaiskasvatuksesta 

 

”Päivän tekemisen huippukohdat” ”Leikimme hoitopaikassa olevia juttuja” 

Lapset kertovat yleensä kotona huoltajilleen, mitä ovat touhunneet, etenkin 

leikkineet varhaiskasvatuspäivän aikana ja kenen kanssa. Yleensä huoltajat 

kertoivat, etteivät lapset juurikaan kerro varhaiskasvatuspäivän tapahtumista, 

osin lapsen iästä johtuvaa. Osa vanhemmista toivoi lisää vasukeskusteluja 

tästä syystä. Toisaalta osa vanhemmista totesi, ettei tarvita sanoja, hän näkee 

lapsesta sen, että viihtyy hoidossa. 

Eniten yksittäisistä toiminnoista lapset ker-

toivat eri retkistä ja vierailuista, mitä oli tehty 

varhaiskasvatuksen toimesta; esim. vanhus-

vierailut, kirjastossa käynnit ja hiihtäminen. 

Positiiviset asiat olivat jääneet mieleen ja 

niistä kerrottiin, jos ne olivat olleet lasten 

mielestä erityisiä tai vaikkapa hassuja. 

Myös erilaiset harmitukset kerrottiin kotona 

(hyvä niin). Näitä olivat mm. jos ei ollut otettu 

leikkiin mukaan, oli ollut erimielisyyksiä tai 

jos jotain ikävää oli sattunut päivän aikana. 
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Lisäksi lapset mainitsivat seuraavia asioita varhaiskasvatuksesta kotonaan: 

laulut, askartelut, ruoka, mukavat hoitajat ja toiset lapset/kaverit. 

Osallistuminen varhaiskasvatustoimintaan 

 

”Sivusta seuraajan rooli riittää” ”Lapsillemme tulisi opettaa kierrätystä!” 

Vanhemmat halusivat osallistua vanhempainiltojen merkeissä, talkoilemalla ja 

auttamalla varhaiskasvatuksen arjessa. Vanhempainilloista toiminnallisuus ja 

teemat sekä yhteisöllisyys mainittiin myönteisiksi asioiksi. Erilaiset juhlat ja 

kahvitukset olivat myös vanhempien mielestä toimivia toimintoja.  

Osa vanhemmista koki, ettei varhaiskasvatus tarvitse osallistumistaan, toimin-

ta on riittävän hyvää tällaisenaan. 

Lisäksi vanhemmat mainitsivat seuraavat asiat, joiden kautta he voisivat osal-

listua varhaiskasvatustoimintaan: vanhempainyhdistys, kierrätys, kompostoin-

ti, yleinen keskustelu ja tiedottaminen, lahjoitukset ja yrittäjyyskasvatus (lasten 

kioski/kahvila – toiminta).  
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Lasten haastattelujen tulokset 

 

Kun lapsilta kysyttiin, miltä tuntuu olla hoidossa, he vastasivat, että pääasias-

sa hyvältä, mukava tulla (ja lähteä, eräs lisäsi). Yksi lapsi lisää, että varahoi-

dossakin on hyvä olla. 

Lasten mielestä mukavinta varhaiskasvatuksessa on kavereiden kanssa leik-

kiminen. Sen jälkeen tulevat piirtäminen ja värittäminen sekä askartelu. Eri lei-

keistä lapset mainitsevat roolileikit (hienot vaatteet ja korkokengät), palapelit, 

lelupäivän, poliisi-, paloauto- ja barbileikit ja kotileikit (silittäminen).  Ulkoilun 

lapset kokevat myös mielekkääksi. Ulkoiluun liittyvistä asioista lapset mainit-

sevat märän lumen, lumipallot, keinumisen, leikkimökin ja retkeilyn. Eräs lapsi 

lisää, että kesäisin on ulkoilu mukavaa, koska ei tarvitse niin paljon vaatteita. 

Myös lepohetki koetaan mukavaksi toiminnaksi. Liikuntaan liittyen pomppupal-

loilu mainitaan. Lisäksi lapset pitävät laulamisesta, soittamisesta sekä syömi-

sestä. Eräs lapsi lisää vielä, että on mukavaa tulla lomalta takaisin hoitoon 

iloisin mielin. 

Kavereita lapsilla tuntuu olevan vastausten perus-

teella sekä tytöt ja pojat voivat olla kavereita kes-

kenään. Eräs lapsi toteaa saaneensa monta kave-

ria varhaiskasvatuksessa, eräs lisää vielä, että 

monta on ja lisää sopisi. Myös varahoidosta löytyy 

lapselle kavereita. 

Lapset haluavat leikkiä kavereiden (roolileikit, pe-

lata pelejä tai rakentaa palapelejä tai legoilla) 

kanssa ja ulkoilla (laskea mäkeä, tehdä lukiukkoja 

ja kiivetä puuhun). Kavereiden kanssa mielellään 

askarrellaan, lauletaan, piirretään sekä pomppu-

palloillaan, juostaan ja jumpataan. 
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Kun lapsilta kysyttiin, mitä ikävää on sattunut kavereiden kanssa, he eivät 

maininneet pääasiassa mitään. Lapsia häiritsee kova meteli ja joskus kaverei-

den kanssa kolaroidaan. Askartelut koettiin vaikeiksi, jos pitää laskea jotain 

samalla. 

Lapsia ei pelottanut juuri mikään, joskus jännitti varhaiskasvatuksessa olo. 

Kova meteli tai pimeä mainittiin pelottavaksi asiaksi. Vähän kaikki uusi ujostut-

ti lapsia. Lasta voi häiritä, kun hänen asioista puhutaan toisten lasten kuullen. 

Lasten mielipide on, että heitä kuunnellaan pääasiassa varhaiskasvatuksessa 

ja lapset uskaltavat kertoa asioitaan. Lasten mielestä heitä autetaan tarpeen 

tullen. Joskus lapset kokevat, että aikuiset juttelevat vain huoltajille. 

Lapset haluaisivat varhaiskasvatukseen kiipeilypaikan, lukemista, orffit lasten-

lauluja, hoidettavan vauvan – ei oikeaa ja lapioimista lisää. Joidenkin lasten 

mielestä kaikkea on tarpeeksi. 

Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

 

Varhaiskasvatuslaki antaa puitteet varhaiskasvatuksen arvioinnille. Arviointi 

tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista, ja sille on varattava oma aikansa. 

Lähtökohtana on arvioida, miten asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Arvioinnin 

avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuk-

sia ja löydetään kehittämisalueita. Arvioinnin avulla niin kunnan kuin lapsen 

vasua myös päivitetään.  

Arvioinnissa osallistetaan niin lapset kuin heidän perheensäkin sekä henkilös-

tö. Arvioinnin osalta vanhemmille tehdään keväisin kysely VASU tavoitteiden 

pohjalta. Vanhemmilta pyydetään Daisyn kautta palautetta vasu-

keskusteluista. Myös lasten oman vasun arviointi on tärkeää. Lapsen vasun 

arvioinnin yhteydessä pohditaan yhdessä (lapsi, huoltaja ja henkilöstö), onko 

tavoitteisiin päästy ja miten sekä mihin tulisi tulevaisuudessa toimintaa painot-

taa.  
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Arviointi on osin päivittäistä esim. lasten kanssa keskustelun myötä ja van-

hempien kohtaamisten avulla. Arviointia työntekijöiden kesken tapahtuu viik-

kopalavereissa ja teemoittain kuukausipalavereissa. Henkilöstön oma itsear-

viointi kouluttautumisen ohella on keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksen 

laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin tuloksista tehdään yh-

teenveto ja siitä pidetään purku henkilöstölle, lisäksi vanhemmille informoi-

daan vasusta saatu palaute joko koonnilla Daisyn kautta tai vanhempainillas-

sa. 

Mitä muuta suunnitelma, varhaiskasvatus voi pitää sisällään? 

 

Tässä poimintoja henkilökunnalta, mitä vasu voi vielä olla. Vasussa voisi olla 

jatkossa entistä enemmän lasten kädenjälki näkyvissä, valokuvia, videoita 

(hoitopaikoista, hoidossa olemisesta, viihtymisestä) musiikkiakin (sähköinen 

vasu). Suunnitelma tulisi olla sellainen, mikä pistää kiinnostumaan lisää var-

haiskasvatuksesta. 

Sivistyslautakunnan jäseniltä toivotaan enemmän kiinnostusta näkemään ja 

kokemaan, mitä varhaiskasvatuspäivä oikeasti pitää sisällään. Uudet lauta-

kunnan jäsenet kutsutaan viettämään päivä eri yksiköihin, teemalla: mitä vasu 

käytännössä on (jokainen saa valita yhden työvuoron valitsemassaan ryh-

mässä). Syksyllä voitaisiin pitää yhteinen Vasu-ilta vanhemmille sekä kunnan 

viranomaisille ja kuntapäättäjille. 

Lisäksi nykyinen kasvunkansio voisi olla osin ryhmäkohtaisesti sähköinen päi-

väkirja, johon voi liittää kuvia tapahtumista ja tuotoksista sekä lasten tarinoita 

ja kommentteja. Sen voi joko siirtää sähköisesti huoltajille tai tulostaa varhais-

kasvatuksen päätyttyä. 

Kaiken arvioinnin ja kehittämistyön keskellä on toisaalta hyvä keskittyä arjen 

toimintaan – huomata se hyvä, mitä jo on. 
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Lähteet 

 

Muonion kunnan esiopetuksen OPS 1.8.2016 

Muonion kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2013 

Muonion varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 2016 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21 

Varhaiskasvatuslaki ja päivähoitoasetus 
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Liitteet 

 

KYSELY VANHEMMILLE 

MUONION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN VARTEN 

 

HEI! 

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada vanhempien/huoltajien näkemys Muonion var-
haiskasvatuksesta ja sen tulevaisuudesta. 

Voit jatkaa vastaustasi tarvittaessa myös erilliselle paperille, liitä siinä tapauksessa pa-
perit yhteen. Palauta kysely nimettömänä 28.4.2017 mennessä lapsesi hoitopaikkaan 
tai kirjastolle. Kiitos vastauksestasi! 

 

1. Mistä mielestäsi rakentuu hyvä päivä varhaiskasvatuksessa? 
 
 
 
 
Huoltaja kysyy lapselta seuraavat kaksi kysymystä: 
 

2. Mikä varhaiskasvatuksessa (selvitä lapselle mitä tarkoitetaan eli oma hoitopaikka) 
on mukavinta? 
 
 
 

3. Onko jotain, mistä lapsesi ei tykkää varhaiskasvatuksessa? 
 
 
  

4. Mikä sinulle on huoltajana tärkeää, kun viet lapsen hoitoon? Valitse rastittamalla si-
nulle tärkeät asiat. Voit kommentoida eri kohtia. 

 
Lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa. 

  

 

 

Lapseni saa hoitoa ja huolenpitoa (mm. ruokailu, lepo, turvallisuus) tar-
peitaan vastaavasti. 
 
 

 

 
Varhaiskasvatus on suunniteltu ja toteutettu lapsen tarpeista käsin. 
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Lasten keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan monipuolisesti. 

  

 

 

Lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus-
suhde on kiinteä ja lämmin. 
 

 

 

Lapsellani on mahdollisuus olla mukana toiminnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä. 
 

 

 

Varhaiskasvatuksessa käytetään monipuolisia työtapoja (esim. leikki, 
liikkuminen, tutkiminen, ulkoilu) ja välineitä. 
 

 

 

Varhaiskasvatuksen ulko- ja sisätilat ovat asianmukaiset, terveelliset ja 
turvalliset. 

  

 

 

Jokin muu, mikä 
 

  

 

5. Millaisia asioita lapsesi kertoo varhaiskasvatuksesta kotona? 

 

 
6. Miten haluaisit osallistua varhaiskasvatuksen toimintaan? 

 

Kiitoksia vastauksestasi! 
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Lapsiryhmän nimi:  

Lapsen ikä:  

Lapsen sukupuoli:  

 

Lapsen näkemykset: 

 

1. Miltä sinusta tuntuu olla ryhmässäsi? 

 

 

2. Mikä on varhaiskasvatuksessa mukavaa? 

 

 

3. Onko sinulla kavereita varhaiskasvatuksessa? 

 

 

4. Mitä haluat tehdä kaverien kanssa? 

 

 

5. Mitä ikävää on sattunut kaverien kanssa?  

 

 

6. Onko täällä jotain, mikä sinua pelottaa? Jos on niin, mikä?  

 

 

7. Kuuntelevatko varhaiskasvatuksen aikuiset, kun sinulla on asiaa?  

 

 

8. Mitä uusia juttuja haluaisit varhaiskasvatukseen?  

 

 

9. Mitä haluaisit sanoa varhaiskasvatuksen aikuisille?  

 


