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SAATTEEKSI 

 

Tuusulan kunnan ensimmäinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistui 14.6.2005. 

Lähtökohtana kunnan omalle varhaiskasvatussuunnitelmalle oli kehittää laadullisesti ja 

sisällöllisesti kunnan varhaiskasvatuspalveluja. Kuntatason varhaiskasvatus-

suunnitelman (jäljempänä kuntavasu) päivittäminen aika ajoin on tarkoituksenmukaista, 

koska varhaiskasvatuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä muuttuvat 

yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Päivähoidon sisällöllisiin alueisiin ei päivitystyössä 

ole tullut muutoksia.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jatkaa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen Stakesin tehtävää. THL:n vastuulla on päivittää Stakesin tuottamia 

valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (jäljempänä vasu) perusteita. Tämä 

asiakirja ohjaa suomalaisen varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista.  

 

Tuusulan kunnassa varhaiskasvatuspalvelut liittyivät vuoden 2009 alusta kasvatus- ja 

sivistystoimen toimialaan. Kuntavasun hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunta. Uusi 

lastensuojelulaki edellyttää, että varhaiskasvatuspalvelujen työotteessa näkyy 

ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Kuntavasun päivittämisessä on huomioitu 

lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevät tahot. 

 

Kuntavasun päivitystyöhön koottiin työryhmä, jossa ovat mukana varhaiskasvatus-

päällikkö Leo Pietarinen pj., ja jäseninä Kellokosken alueen erityislastentarhanopettaja 

Kristiina Grönroos, päiväkodinjohtaja Eija Lehtinen, varhaiskasvatuksen ohjaaja Vesa 

Joronen ja lastenhoitaja Eila Nieminen. Kuntavasu on ollut kommentoitavana keväällä 

2011 varhaiskasvatuksen yksiköissä. Päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat 

päivitetään kuntavasun päivityksen valmistuttua.  
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1 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN STRATEGIA  
 

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on, että kaikissa Tuusulan kuntakeskuksissa on 

tarjolla monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita.  

 

Varhaiskasvatuspalveluiden lähtökohtana on luottamus perheen omiin voimavaroihin. 

Ammattitaitoinen henkilöstö on vanhempien kumppanina ja tukee lapsen 

kokonaisvaltaista kehittymistä. Perheiden kanssa yhteistyössä laaditaan jokaiselle 

lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (myöhemmin lapsen vasu). 

Monikulttuuriset ja maahanmuuttajaperheet huomioidaan varhaiskasvatuspalvelujen 

järjestämisessä. Vastuu lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta on aina 

ensisijaisesti kodilla.  

 

Tulevaisuudessa keskeisiä varhaiskasvatuspalveluiden painopistealueita ovat 

kasvatuskumppanuuden vahvistaminen, mahdollisten huolitilanteiden varhainen 

havaitseminen ja niihin puuttuminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Tuusulan kunta on 

kasvava ja kehittyvä kunta. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on monesti ensimmäinen 

taho, johon perhe ottaa yhteyttä uudella paikkakunnalla. Uusien perheiden juurtumista 

Tuusulaan tuetaan. 

 

Varhaiskasvatuksen arvot, toiminta-ajatus ja visio 

Moniarvoisessa yhteiskunnassa arvot muuttuvat. Varhaiskasvatuksen arvokeskustelua 

käydään jatkuvasti. Varhaiskasvatuspalveluiden arvot lähtevät lapsen oikeudesta 

turvalliseen, hyvään lapsuuteen. Lapsella on oikeus saada tasa-arvoista kohtelua, lapsen 

etu tulee huomioida ja lapselle tulee suoda mahdollisuus täysipainoiseen kehittymiseen. 

Lapsen mielipiteet tulee ottaa huomioon.  

 

Tuusulassa varhaiskasvatuspalvelut ovat organisaatiomuutoksessa yhdistyneet 

kasvatus- ja sivistystoimeen. Näin ollen varhaiskasvatuspalveluita ohjaa kasvun ja 

oppimisen tulosalueen arvot, toiminta-ajatus ja visio (liite 1). 
  



6 

2 VARHAISKASVATUSPALVELUT TUUSULASSA  

2.1 Varhaiskasvatustoiminnan taustaa 

Lapsille järjestettävän kokopäiväisen päivähoidon laajeneminen lähti Suomen kunnissa 

liikkeelle päivähoitolain (1973) säätämisen jälkeen. Laki edellytti kuntia järjestämään 

päivähoitoa siinä laajuudessa kuin kunnissa oleva tarve vaati. Päivähoitoon valittiin 

lapset sosiaalisin ja kasvatuksellisin perustein. Myöhemmin lakiin sisällytettiin 

päivähoidon sisällölliset tavoitteet, joilla turvattiin päivähoidon laadullinen kehittäminen. 

 

Tuusulassa kunnallinen päivähoitotoiminta aloitettiin 1972. Ensimmäiset kunnalliset 

päiväkodit rakennettiin Kellokoskelle ja Hyrylään. Myöhemmin 1990-luvulla tulivat 

voimaan lait perheille kuuluvasta subjektiivisesta oikeudesta kunnalliseen 

päivähoitopalveluun. Lait säätelivät päivähoidon määrällistä kasvua niin kunnallisella kuin 

yksityisellä sektorilla. Samalla kehitettiin yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen turvin 

erilaisia päivähoidon vaihtoehtoja. Uutta varhaiskasvatuslakia on valmisteltu usean 

vuoden ajan valtiohallinnossa ja sen voimaantuloa odotetaan lähitulevaisuudessa. 

2.2. Varhaiskasvatuspalvelut  

 

Tuusulassa on haluttu panostaa varhaiskasvatuspalveluiden vaihtoehtoihin. Perusrungon 

muodostavat kunnalliset päiväkodit. Sitä täydentävät sekä kunnallinen ja yksityinen 

perhepäivähoito että yksityiset ja ostopalvelupäiväkodit. Kotihoidontuki ja kuntalisä 

antavat mahdollisuuden lasten hoitamiseen kotona. Perhekeskustoimintaa on saatavilla 

kaikissa kuntakeskuksissa. Perhekeskuksissa järjestetään lasten kerhotoimintaa. 
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3 KASVATUSKUMPPANUUS  

 

Vanhempien ja kasvatushenkilöstön kasvatuskumppanuus edellyttää vanhempien 

ensisijaisen kasvatusoikeuden ja –vastuun tunnistamista ja hyväksymistä sekä 

kasvatushenkilöstön sitoutumista kiinteään yhteistyöhön. Kasvatuskumppanuus on 

kuulemista, vuorovaikutusta, molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta. 

Kasvatuskumppanuuden rakentaminen on henkilökunnan vastuulla. Se on myös lapsen 

tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimaan ohjaamisen kannalta mielekkään 

kokonaisuuden rakentamista. 

 

Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää lapsen tarpeiden, edun ja oikeuksien 

toteuttaminen. Yhdessä vanhempien ja lähipiirin kanssa rakennetaan lapsen arkea, 

kokemuksia ja tapahtumia kodin ja päivähoitopaikan välillä luontevana osana lapsen 

varhaiskasvatusta.  

 

Yhteisen kasvatustehtävän pohjana ovat hyvin suunniteltu päivähoidon aloitus ja 

vanhempien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) -

keskustelut. Näissä keskusteluissa yhdistyvät vanhempien ja henkilöstön tiedot ja 

kokemukset lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Etenkin pienten lasten ryhmässä 

käytössä oleva omahoitajuus-toimintatapa antaa hoitajalle mahdollisuuden tutustua hyvin 

lapseen ja perheeseen, olla tuttu ja läheinen aikuinen lapselle sekä herkistyä oman 

pienryhmänsä lasten tarpeille. Koko lapsiryhmän toiminta suunnitellaan lasten vasujen 

pohjalta.  

 

Kasvatuskumppanuutta on myös perheiden keskinäinen yhteistyö, vuorovaikutus ja 

verkostoituminen asuinalueella. Perheillä on mahdollisuus tavata toisiaan päivähoidon 

arjessa sekä erilaisissa tilaisuuksissa. 

 

Tuusulan kunnassa järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle kasvatuskumppanuus-

koulutusta. Koulutus sisältää kahdeksan kokonaista päivää noin puolen vuoden aikana 

sekä sen jälkeen vuoden työmenetelmäohjauksen. Koulutusta järjestetään vähintään 

yksi kurssi vuodessa joko oman kunnan työntekijöille tai yhteistyössä jonkun 

naapurikunnan kanssa. Kasvatuskumppanuutta tukee myös koulutus omahoitajuuden 

perusteista sekä Varhainen vuorovaikutus (Vavu) –koulutus, joka toteutetaan 

moniammatillisena ryhmänä. 
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4 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on Tuusulan kunnassa lapsen, perheen 

ja päivähoitohenkilöstön yhteinen prosessi. Prosessin osina ovat muun muassa lapsen 

päivähoidon aloittaminen, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut sekä lapsen 

siirtymät päivähoidossa ja päivähoidosta kouluun. 

 

Päivähoidon aloitusvaiheessa päivähoitoyksikön esimies käy uuden perheen kanssa 

lapsen päivähoitoon liittyvän palvelukeskustelun. Aloitusvaiheeseen kuuluu myös 

aloituskeskustelu, jonka lapsen omahoitaja/vastuuaikuinen käy vanhempien kanssa. 

Keskustelussa kuullaan vanhempia, käsitellään perheen muutostilannetta sekä pyritään 

saamaan kaikin tavoin päivähoidon aloittaminen tuntumaan turvalliselta. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) tehdään jokaiselle Tuusulan kunnan 

päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsen vasun 

tekeminen perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma tehdään 1-3 kuukauden sisällä hoitosuhteen alkamisesta.  

 

Lapsen vasussa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämänhetkiset tarpeet, 

tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnonkohteet, vahvuudet sekä lapsen yksilölliset 

tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa pohditaan vanhempien ja päivähoidon yhteisiä 

tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja 

hyvinvointia tuetaan. Lapsen vasun laatimisessa hyödynnetään myös muiden tahojen 

asiantuntemusta. Keskustelussa läpi käydyt asiat kirjataan lapsen vasu-lomakkeeseen. 

Suunnitelma on käytössä lapsen päivähoidon ajan ja seuraa mukana lapsen siirtyessä 

päivähoitoryhmästä ja/tai -paikasta toiseen. 

 

Laadittu lapsen vasu on vanhempien, lasten ja päivähoidon henkilöstön käytössä. 

Päivittäiset keskustelut lapsesta kannattelevat yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia. 

Keskustelujen avulla voidaan myös seurata yhteisesti asetettujen tavoitteiden ja 

sopimusten toteutumista. Lapsen vasun seurantaa ja arviointia on myös tärkeä tehdä 

säännöllisesti. Mikäli lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa on tapahtunut 

sellaisia muutoksia, etteivät lapsen vasuun kirjatut tavoitteet ja sopimukset ole enää 

ajankohtaisia, pidetään uusi keskustelu. Uudessa lapsen vasu-keskustelussa palataan 

aina edelliseen vasuun ja arvioidaan sen toteutumista. Lapsen vasu päivitetään 1-2 

kertaa vuodessa. 

 

Seudullisessa yhteistyössä lähikuntien kanssa on sovittu lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelman rakenteelle samanlainen toimintaprosessi (kuvio 2). 
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5 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

5.1 Kasvatuspäämäärät 

Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsuuden itseisarvoista luonnetta, vaalitaan 

lapsuutta ja ohjataan lasta ainutlaatuisena yksilönä. 

Varhaiskasvatuksen kasvatuspäämäärät ovat: 

 

- henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen 

- toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen 

- itsenäisyyden asteittainen lisääminen  

 

Lapsen kehityksellisiin tarpeisiin vastataan siten, että henkilöstö tuntee lapsen 

kulloisenkin ikäkauden tarpeet. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 

edistetään lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tuetaan hänen 

esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatustaan. 

5.1.1 Tavoitteena hyvinvoiva tuusulalainen lapsi 

Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite. 

Lapsen terveyden ja toimintakyvyn vaaliminen sekä perustarpeista huolehtiminen 

edistävät hänen hyvinvointiaan. Hyvinvoiva lapsi tuntee saavansa arvostusta ja uskaltaa 

olla omanikäinen itsensä. Lapsella on tilaisuus olla luova. Lapsella tulee olla pysyvät ja 

turvalliset ihmissuhteet. Aikuisen avulla lapsi oppii tunnistamaan, nimeämään ja 

hallitsemaan tunteitaan. Turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä lapsi voi ilmaista 

tunteensa sekä kokea oppimisen ja toimimisen iloa.  

 

Päivähoitoa aloittavan lapsen ja hänen vanhempiensa tukemiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota. Omahoitaja vahvistaa lapsen ja vanhempien välistä suhdetta lapsen 

hoitopäivän aikana puhumalla äitiin ja isään liittyvistä asioista. Lapsi kohdataan 

yksilöllisten tarpeittensa, persoonallisuutensa ja perhekulttuurinsa mukaisesti. 

5.1.2 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen kokonaisuutena 

Varhaiskasvatuksella, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudella, edistetään 

lapsen myönteistä minäkäsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun 

kehitystä. Eri-ikäisillä varhaiskasvatuksen ulottuvuudet painottuvat eri tavoin ja niiden 

merkitys vaihtelee eri tilanteissa. Mitä pienempi lapsi on, sitä suuremman osan 

kokonaisuudesta muodostavat hoitotilanteet. Kaiken toiminnan perusta on hyvä hoito ja 

lapsen perustarpeista huolehtiminen.  

 

Kasvattaja tuo arjen tilanteisiin opetuksen ulottuvuuden. Lapsen päivä muodostuu 

erilaisista arkeen liittyvistä tilanteista, jotka luovat selkeän ja tarvittaessa joustavan 
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päivärytmin. Lapsen ja kasvattajan väliset vuorovaikutustilanteet ovat tärkeitä kasvun ja 

oppimisen tilanteita. 

5.1.3 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa 

Kasvattajan on tärkeää työssään tiedostaa oma kasvattajuutensa ja sen taustalla olevat 

arvot sekä eettiset periaatteet. Kasvattajayhteisön keskustelu toimintatavoista ja arvoista 

luo yhteisen toimintakulttuurin. Kasvattajan osaamisen perustana on ammatillinen sekä 

koulutuksen tuottama tieto ja kokemus. Kasvattajan osaamista on herkkyys kuunnella 

lasta, lapsen maailmassa mukana oleminen sekä lapsen osallisuuden mahdollistaminen. 

Yksittäisen kasvattajan ja koko kasvattajayhteisön tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa 

arvioimalla ja dokumentoimalla työtään. 

 

Kasvattajan tehtävä on toiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä ympäristön 

rakentaminen siten, että hoito, kasvatus ja opetus toteutuvat kokonaisuutena. Toimintaa 

suunnitellessaan kasvattajan ja kasvatusyhteisön tulee jatkuvasti pohtia, mitä lapsi 

tarvitsee ja miten lapsi voi hyvin. Tietoinen ja tavoitteellinen kasvatus ja opetus 

merkitsevät kasvattajalle ja kasvatusyhteisölle valintojen tekemistä. Henkilökunnan 

sitoutuminen työhön välittyy näiden valintojen kautta. 

 

Kasvattajan tulee toimintaa ja varhaiskasvatusympäristöä suunnitellessaan ottaa 

huomioon sisällölliset orientaatiot ja lapsille ominaiset tavat toimia. Orientaatiot 

valmistavat lasta esiopetuksen sisältöalueisiin ja perusopetuksen sisältöihin. 

 

Joustava, monipuolinen ja turvallinen ympäristö innostaa lasta oppimiseen ja kannustaa 

lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseänsä. Kasvattajan tulee kannustaa lasta 

omatoimisuuteen ottaen huomioon lapsen ikätaso ja tarpeet. Lapsen omaa ajattelua 

tulee arvostaa ja hänelle tulee antaa mahdollisuuksia tutkia ja valita toimintojaan sekä 

tehdä johtopäätöksiä. Lapselle tulee antaa mahdollisuudet kehittää 

kotiseutuidentiteettiään, missä käytetään hyväksi Tuusulan rikasta kulttuuri- ja 

historiaperintöä. 

5.1.4 Varhaiskasvatusympäristö 

Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuus muodostaa 

varhaiskasvatusympäristön.  

 

Hyvä varhaiskasvatusympäristö:  
 

- on esteettinen ja viihtyisä sekä lasten että aikuisten näkökulmasta 

- on ääniympäristöltään rauhallinen 

- tuo toimintaan tiedollisia, taidollisia ja kokemuksellisia aineksia 

- on oppimiseen innostava 

- on monipuolinen ja joustava 

- herättää lasten mielenkiinnon, kokeilunhalun ja uteliaisuuden 
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- kannustaa lapsia leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan 

itseään 

- muodostaa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkumon 

- mahdollistaa lasten tarpeiden ja ikätason mukaiset päiväunet tai satuhetket 

- antaa mahdollisuuden toimia pienissä ryhmissä, joissa jokaisella on tilaisuus 

osallistua vuorovaikutukseen ja keskusteluun 

- luo edellytykset lasten ja kasvattajien väliselle hyvälle vuorovaikutukselle 

- ottaa huomioon lasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät 

- on ilmapiiriltään myönteinen ja turvallisuuden tunnetta lisäävä sekä 

- luo hyvät edellytykset kasvattajien fyysiselle hyvinvoinnille 

5.1.5 Oppimisen ilo 

Varhaiskasvatuksessa luodaan myönteinen asenne oppimiselle. Turvalliset ihmissuhteet 

ovat oppimisen perusta. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa lapsi käyttää 

kaikkia aistejaan opetellessaan ja harjoitellessaan uusia asioita ja taitoja. 

 

Lapsi toimii vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa liittäen asioita ja tilanteita 

omiin kokemuksiinsa ja käsiterakenteisiinsa. Aktiivinen ja innostunut lapsi kokee 

oppimisen iloa toimiessaan mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla.  

 

Kasvatus- ja oppimistapahtumaan sitoutunut kasvattaja on herkkä lapsen tunteille ja 

emotionaaliselle hyvinvoinnille. Kasvattaja hyödyntää lasten kiinnostuksen kohteita ja 

lisää lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

5.1.6 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 

Kieli on ilmaisun ja ajattelun väline. Sen oppimisen perusta on arjen tilanteissa toisten 

ihmisten kanssa. Pieni lapsi ilmaisee aikomuksiaan kokonaisvaltaisesti eleiden, ilmeiden 

ja liikkeiden avulla. Kasvattajan tulee arvostaa lapsen kielellisiä aloitteita ja rohkaista 

lasta ilmaisuun erilaisissa arjen tilanteissa. Lapsen kasvaessa korostuu leikin merkitys 

kielen oppimisessa. Leikkiessä lapsi oppii kuuntelemaan, ilmaisemaan tunteitaan, 

kyselemään ja ihmettelemään. 

 

Kielen avulla lapsi kehittää ja laajentaa vuorovaikutustaan muiden ihmisten kanssa sekä 

rakentaa kuvaa itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Kielen oppiminen avaa lapselle 

mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja jakaa tunteitaan. Kieli 

on lapselle tärkeä maailman haltuunoton väline. 

 

Kielen oppimisen kannalta aikuisen ja lapsen yhteiset luku- ja leikkitilanteet ovat erittäin 

tärkeitä. Varhaiskasvatuksessa tarjotaan kaikenikäisille lapsille mahdollisuus tutustua 

lastenkirjallisuuteen. Lapsen omat kiinnostuksen kohteet tukevat lapsen suhdetta 

kirjoihin. Lapselle luodaan mahdollisuus valita itse kirjoja ja tutustua niihin sekä yksin että 

aikuisen kanssa. Lorut, riimit ja sanaleikit pitävät yllä leikkivää suhdetta kieleen. Lapsen 

omat tarinat, riimittelyt ja runot voidaan tallentaa sadutuksen avulla. Samalla lapset 

voivat jakaa kokemuksiaan ja mielikuviaan toisten lasten kanssa. 
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5.2 Lapselle ominainen tapa toimia 

 

Lapselle ominaiset tavat toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen 

alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Nämä vahvistavat lapsen hyvinvointia ja käsitystä 

itsestään. Kasvattajat tukevat lasten osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla. 

Kasvattajalle avautuu kanava lapsen maailmaan, kun hän keskustelee ja toimii yhdessä 

lasten kanssa. Kasvattajalle on tärkeää havainnoida lasten toimintaa ja tätä kautta 

muokata varhaiskasvatusympäristöä ja kehittää kasvattajayhteisöä vastamaan lasten 

tarpeisiin. 

 

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen on 

jaoteltu kolmeen eri näkökulmaan: 

 

- lapselle merkitykselliset kokemukset eri osa-alueilla 

- kasvattajayhteisön toiminta 

- varhaiskasvatusympäristö 

5.2.1 Leikkiminen 

Leikki koostuu lapselle merkityksellisistä kokemuksista. Lapset käyttävät leikkinsä 

aineksina kaikkea, mitä näkevät ja kuulevat. Lapset luovat uutta ja jäljittelevät 

leikkiessään. Leikin kulkuun vaikuttaa suuresti vertaisryhmä, koska luonteeltaan leikki on 

sosiaalista. Pienimpien lasten leikki toteutuu isompien lasten ja aikuisten kanssa 

vuorovaikutuksessa. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Pienillä 

lapsilla leikki alkaa ympäristön aktiivisena tutkimisena. Kuvitteluleikeissä alkaa kehittyä 

mielikuvitus ja abstrakti ajattelu. Isompia lapsia kiinnostavat sääntöleikit. 

 

Kasvattajayhteisön toiminta vaikuttaa lapsen leikin laatuun. Kasvattajat tukevat lasten 

leikkiä antamalla vapautta, mutta tarvittaessa myös ohjaamalla leikkiä. Leikin tukeminen 

vaatii havainnointia sekä kykyä eritellä leikkitilanteita ja leikkejä myös oppimisen 

näkökulmasta. Kasvattajat tiedostavat vertaisryhmän merkityksen lasten omaehtoisen 

leikin mahdollistajana. Lasten leikit heijastavat nykytodellisuutta, josta kasvattajien tulee 

olla tietoisia ymmärtääkseen lasten leikkiä. Leikillä on merkitystä sosiaalisten taitojen, 

kielen oppimisen, toisen asemaan asettumisen, kuvittelun kyvyn ja liikunnallisten taitojen 

kannalta. 

 

Varhaiskasvatuksen olennainen osa on tietoisesti luoda rikas leikkiympäristö sekä 

ylläpitää ja uudistaa jatkuvasti sitä yhdessä lasten kanssa. Kasvattajien asiantuntemus 

leikin kehitysvaiheista ja leikkikulttuurista sekä lasten ajankohtaisista kiinnostuksen 

kohteista ovat pohjana leikkiympäristön rakentamisessa ja muokkaamisessa. Ympäristön 

suunnittelussa on huomioitava lasten ikä ja kehitysvaihe. Eri leikkien vaatimat tila- ja 

aikaratkaisut otetaan huomioon sekä sisätiloissa että ulkona. Monipuolisia ja 

muunneltavia leikkivälineitä tulee olla riittävästi. 
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5.2.2 Liikkuminen 

Lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä on 

liikkuminen. Lapsi kokee iloa, ajattelee, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta liikkumalla. 

Liikkuminen on vauhtia, elämyksiä ja hengästymistä. Hyvinvoinnin ja terveen kasvun 

perusta on päivittäinen liikkuminen. Terveen itsetunnon pohja on tietoisuus omasta 

kehosta ja sen hallinnasta. 

 

Lapselle annetaan mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen ja ympäristö luodaan 

liikuntaan houkuttelevaksi. Kasvattajat ohjaavat lapsia turvalliseen liikuntaan ja 

kannustavat heitä liikkumiseen. Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys 

lapsen motoriselle oppimiselle ja kokonaisvaltaiselle kehitykselle. 

 

Haasteellinen, liikkumaan ja leikkimään houkutteleva ympäristö vahvistaa lapsen 

luonnollista liikkumisen halua ja innostaa lasta kehittämään omia taitojaan. Muunneltavat 

sisätilat antavat mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen. Keskeinen liikuntapaikka 

lapselle on päiväkodin piha. Myös alueen liikuntapaikkoja ja ympäröivää luontoa voidaan 

hyödyntää. 

5.2.3 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 

Taiteelliset peruskokemukset syntyvät ympäristössä, jossa vaalitaan musiikillista, 

kuvallista, draamallista ja tanssillista toimintaa sekä kädentaitoja ja lasten kirjallisuutta. 

Lapsella on mahdollisuus kokea taiteessa mielikuvitusmaailma, jossa kaikki on 

mahdollista. Lapsen esteettisessä maailmassa on oppimisen iloa, muotoja, ääniä, värejä, 

tuoksuja ja tuntemuksia, kun hän tekee ja kokee taidetta yksin tai yhdessä muiden 

kanssa. Myöhemmät kulttuuriarvostukset rakentuvat osin lapsuudessa koettujen 

taiteellisten elämysten varaan. 

 

Kasvattajat antavat lapselle mahdollisuuden tutustua taiteen eri alueisiin. Lapsi voi toimia 

sekä yksin että yhdessä toisten lasten kanssa monipuolisesti taiteen kaikilla alueilla. 

Kasvattajat ohjaavat lasta harjoittelussa ja tekemisessä sekä dokumentoivat taiteellista 

toimintaa. Lasten taiteellisten tuotosten esittämiseen järjestetään tilaisuuksia. 

Kasvattajien erilaisia taitoja, kuten luovuutta ja uskallusta improvisointiin, tuetaan 

kasvattajayhteisössä. 

 

Ympäristö antaa mahdollisuuden lapselle kokea taiteellisia elämyksiä ja harjoittaa 

monipuolisesti taitojaan. Lapsen taiteellinen ilmaisu ja osaaminen tuodaan ympäristössä 

esille. Kasvattajien luoma innostava ilmapiiri antaa esikuvan suhtautumisesta taiteeseen. 

Ympäristön tulee olla esteettinen sekä lapsen että aikuisen näkökulmasta. 

5.2.4 Tutkiminen 

Lapselle on luontaista tutkiva ihmettely syntymästään saakka. Vuorovaikutus aikuisten, 

muiden lasten ja lähiympäristön kanssa innoittaa lasta tutkimaan. Lapsi saa kokemuksen 

siitä, että hänen kysymyksensä, pohdintansa, toimintansa ja tutkiva ihmettelynsä on 
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merkityksellistä. Oppimisen ilo vahvistuu oivalluksen, yrityksen ja erehdyksen 

kokemuksen kautta. Lapsi voi rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita yksin ja yhdessä 

muiden kanssa. Tutkiessaan lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta 

lähiympäristöönsä. 

 

Kasvattajat ohjaavat ja kannustavat lapsia kokeilemaan ja etsimään selityksiä maailman 

ilmiöihin erilaisissa kasvatuksen, hoivan ja opetuksen tilanteissa. Yhdessä lasten kanssa 

tutkien ja oppien kasvattajat luovat innostavan ja avoimen ilmapiirin sekä antavat aikaa 

tutkimiselle ja ihmettelylle. Kasvattajat mahdollistavat ja kannustavat toiminnallaan lasten 

omaa mielikuvitusta, ajattelua ja ongelmanratkaisua. 

 

Monipuolinen varhaiskasvatusympäristö innostaa tutkimiseen. Se tarjoaa runsaasti 

välineitä ja materiaaleja, jotka herättävät lasten mielenkiintoa. Oleellinen osa tutkimisen 

ympäristöä ovat luonto ja lähiympäristö. Koko kehon ja kaikkien aistien käyttö 

kokeilemisen, tutkimisen ja oivalluksen välineinä mahdollistuu joustavassa ja 

monipuolisessa varhaiskasvatusympäristössä. 

5.3 Sisällölliset orientaatiot 

Orientaatiot muodostavat kokonaisuuden, jonka varaan varhaiskasvatuksen keskeiset 

sisällöt rakentuvat. Orientaatiot ovat 

 

- matemaattinen 

- luonnontieteellinen 

- historiallis-yhteiskunnallinen 

- esteettinen 

- eettinen 

- uskonnollis-katsomuksellinen 

 

Orientaatioiden avulla lapsi aloittaa sellaisten välineiden ja valmiuksien hankkimisen, 

joiden avulla hän vähitellen pystyy ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman 

ilmiöitä. Orientaatiot ovat kasvattajan työväline varhaiskasvatuksessa. Kasvattaja 

valitsee sisältöjä ja avaa lapselle kiinnostuksen kirjoa. Tähän tarjoaa arkielämä aiheita ja 

materiaalia. Lapsi ei opiskele eikä suorita eri orientaatioiden sisältöjä tai oppiaineita. 

 

Kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen väline kaikkien orientaatioiden alueilla. Sen 

vuoksi on tärkeää, että kaikissa varhaiskasvatuksen hoito-, kasvatus- ja opetustilanteissa 

käytetään mahdollisimman hyvää ja tarkkaa kieltä sekä avataan uusia käsitteitä. 

5.3.1 Matemaattinen orientaatio 

Matemaattisen kasvatustoiminnan tavoitteena on opettaa lasta vertailemaan, 

päättelemään ja laskemaan. Lapsi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin. Näitä ovat 

esimerkiksi iso, isompi, pieni, pienempi, yhtä suuri, lukujono ja ajanmääreet. Lapsen 

sana- ja käsitevarasto kasvaa ja hänen ajattelunsa kehittyy. Matemaattinen välineistö on 

lapsen ympärillä, ja sitä käytetään jokapäiväisessä konkreettisessa toiminnassa.  
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Matemaattisia käsitteitä nousee helposti esiin muun muassa peleissä, urheilussa, 

musiikissa ja arjen askareissa esimerkiksi leipomisessa. Koko ympäristö on 

matemaattista käsittämistä tukevaa: lasten lukumäärä, pituuserot, perheiden koko, 

ikkunoiden määrä, parilliset ja parittomat vaatekappaleet ja niin edelleen. 

5.3.2 Luonnontieteellinen orientaatio 

Lapsi havainnoi, tutkii ja kokeilee. Vuoden kierto on aina antanut varhaiskasvatukselle 

paljon toiminnan aihetta. Sää, kasvit ja eläimet sekä niiden erilainen ilmeneminen eri 

vuodenaikoina ihmetyttää lasta. Omassa lähiympäristössä riittää tutkittavaa. 

 

Tuusula on maaseutumainen kunta, joten metsä ja luonto on lähellä. Retket 

lähiympäristöön antavat kokemuksia ja materiaalia luonnon tutkimiseen. Niillä tuodaan 

esille myös luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Retket antavat myös hyvän kunnon, ja 

erilaisissa maastoissa liikkuminen parantaa kehon hallintaa. 

 

Alle kouluikäinen lapsi kehittyy fyysisesti koko ajan. Hän omaksuu uusia motorisia taitoja, 

joiden harjaannuttamiseen lapselle pitää tarjota paljon tilaisuuksia sekä sisällä että 

ulkona. Oma keho ja sen hyvinvointi ovat myös havainnoinnin kohde. Asianmukainen 

pukeutuminen, ravinto, hygienia ja lepo ovat asioita, joita lapsi alkaa aikuisen avulla 

pohtia ja opetella. 

5.3.3 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 

Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa luodaan lapselle käsitys ajan kulumisesta. 

Kaikilla tutuilla ja vierailla asioilla on oma menneisyytensä. Kuvaa menneisyydestä 

tehdään konkreettiseksi erilaisten vanhojen esineiden, havainnointiesitysten ja 

museovierailujen avulla. Kotikunnan kulttuurihistoriaan ja siinä vaikuttaneisiin 

merkkihenkilöihin tutustuminen lisää kotiseutuhenkeä ja arvostusta omaan 

kasvuympäristöön. 

 

Lasten mummot, vaarit ja vanhemmat voivat tulla kertomaan lapsille entisajan 

elämäntavoista, ammateista ja kotioloista. Vierailut vanhempien työpaikoilla 

mahdollistavat tutustumisen nyky-yhteiskunnan toimintaan. Kotiseudun ja lähiympäristön 

kohteiden ja nähtävyyksien näkeminen auttavat lasta hahmottamaan aikaulottuvuuden 

menneisyydestä tähän päivään. Tuusulassa Rantatien kulttuuriperintö, Jokelan tiilitehdas 

ja Kellokosken ruukin alue tarjoavat tutkimusaiheita kuntamme lapsille. 

5.3.4 Esteettinen orientaatio 

Lapsi opettelee hahmottamaan maailmaa myös esteettisten elämystensä kautta. 

Aikuisen avulla hän oppii muodostamaan esteettisiä arvoja ja näkemyksiä sekä 

asennoitumaan esteettisiin elämyksiin itselleen ominaisella tavalla. Mielikuvitus ja 

luovuus saavat rakennusaineita. Aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia lapsi saa esim. 

satu- ja musiikkimaailmaan tutustuessaan, itse tekemällä ja muiden tekemiä esityksiä 
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katsomalla ja kuuntelemalla. Yhtä tärkeässä osassa on lapsen lähiympäristö. 

Kasvattajien kanssa siihen tutustuminen, sen analysoiminen ja huomion kiinnittäminen 

rakennuksiin, luontoon ja historialliseen ympäristöön, opettaa lasta vaalimaan omaa 

ympäristöään, huomaamaan sen kauneuden ja arvioimaan sitä kriittisesti. 

5.3.5 Eettinen orientaatio 

Eettisessä orientaatiossa keskustellaan lasten jokapäiväisen elämän tilanteista ja 

tapahtumista lapsen kehitystaso huomioiden. Näitä tarkastellaan oikean ja väärän, hyvän 

ja pahan sekä totuuden ja valheen näkökulmista. Lisäksi erilaisten tapahtumien 

yhteydessä käsitellään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, kunnioitusta ja vapauden 

kysymyksiä. 

 

5.3.6 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 

Uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa lähtökohtana on kunnioittaa perheen 

vakaumusta. Tämä vakaumus huomioidaan, kun lapsi kohtaa valtauskontoon liittyviä 

asioita ja tutustuu uskonnollisiin juhliin ja siihen, miksi niitä vietetään. Näihin asioihin 

tutustutaan varhaiskasvatuksessa yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa. 
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6 TUETTU VARHAISKASVATUS  

6.1 Tukea tarvitsevat lapset  

Kaikista päivähoidossa olevista lapsista tuetun varhaiskasvatuksen piirissä on noin 14 %. 

Näistä yleisen tuen (erityislastentarhanopettajan seurannan) piirissä on noin 8 % ja 

tehostetun tai erityisen tuen noin 6,5 %. Tehostetun tai erityisen tuen perusteena voi olla 

krooninen sairaus tai vamma, kielellisen kehityksen erityisvaikeus, puheen kehityksen 

viive tai poikkeava puhe, sosiaalis-emotionaalinen vaikeus, cp-vamma, kehitysvamma, 

asperger, autistiset piirteet tai autismi, kehitysviive, tarkkaavaisuushäiriö, näkö- tai 

kuulovamma. Selkeästi suurimmat ryhmät ovat kielellisen kehityksen vaikeudet, 

kehityksen kokonaisviiveet ja sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet.  

6.2 Integraatio varhaiskasvatuksessa 

Integraation keskeisenä tavoitteena on kaikkien ihmisten tasa-arvoinen ja täysivaltainen 

osallisuus ympäröivän yhteisön toiminnoissa. Tällöin myös yhteisö mukautuu yksilön 

tarpeisiin. Pedagogisilla ratkaisuilla, toteutettavilla menetelmillä ja riittävillä tukitoimilla 

taataan mahdollisuus osallistumiseen ja oppimiseen lapsen yksilöllisellä tavalla. 

Pedagoginen ja kuntoutuksellinen tuki pyritään järjestämään lapsen päivittäistä toimintaa 

tukevaksi. Integraatio-käsitettä käytetään yleisesti, kun tarkoitetaan ratkaisuja, joissa 

erityisen tuen tarpeessa olevat lapset saavat kasvatusta ja opetusta yhdessä muiden 

lasten kanssa.  

 

Tuettu varhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja Tuusulassa 

tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevat lapset pyritään sijoittamaan vanhempien 

toiveiden mukaiseen hoitopaikkaan. Se on yleensä lapsen omassa lähiympäristössä ja 

lapsen tarvitsema tuki järjestetään sinne. Varhaiskasvatuksen tukitoimet ovat 

kasvatuksellisia keinoja, joilla ympäristöä ja toimintaa muokataan vastaamaan paremmin 

lapsen tarpeita.  

6.3 Tuen havaitseminen 

Varhaisen tuen tavoitteena on huomata lapsen tuen tarve mahdollisimman ajoissa ja 

ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Lapsen tuen tarve voi johtua mm. vammasta, 

kroonisesta sairaudesta, kehityksellisestä viiveestä tai lapsen ympäristöllisistä tekijöistä. 

Lapsi voi tarvita tukea kehitykseensä missä iässä tahansa. Tuen tarve voi olla lyhyt- tai 

pitkäaikaista ja se voi liittyä lapsen normaaliin kehitykseen. Tarpeen saattavat huomata 

esim. vanhemmat, päivähoidon työntekijät tai neuvola. Tavoitteena on huomata tuen 

tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin ennaltaehkäistä muita mahdollisia 

ongelmia.  

 

Mikäli varhaiskasvatuksessa lapsella havaitaan tuen tarvetta, tilanteesta keskustellaan 

vanhempien kanssa ja heidän luvallaan otetaan yhteyttä konsultoivaan 

erityislastentarhanopettajaan (kelto) tai alueelliseen erityislastentarhanopettajaan (aelto).  
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Kelto tai aelto tutustuu lapseen ja ryhmän toimintaan. Tämän jälkeen yhdessä 

henkilökunnan ja vanhempien kanssa mietitään, miten jatketaan. Vaihtoehtoina voivat 

olla esimerkiksi lapsen kehityksen tehostettu seuraaminen, erilaiset järjestelyt 

hoitopaikassa ja kotona, tutkimuksiin tai kasvatus- ja perheneuvolaan ohjaaminen. 

6.4 Tukitoimet varhaiskasvatuksessa  

Lapsen hyvän päivähoidon perustana on vanhempien ja henkilöstön yhteistyö sekä 

yhdessä laadittu varhaiskasvatussuunnitelma ja sen seuranta. Kun lapsi tarvitsee tukea 

kasvussaan, tulee hän tuetun varhaiskasvatuksen tuen piiriin.  

 

Tukipalvelut jaetaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen: 

 

1. Yleisellä tuella tarkoitetaan hyvin järjestettyä varhaiskasvatuspalvelua. Se sisältää 

varhaisia tukitoimia, joihin kuuluvat muun muassa. kasvatuskumppanuus, 

pedagoginen keskustelu ja havainnointi, pienryhmätoiminta, konsultoivan 

erityislastentarhanopettajan tuki sekä avustajapalvelut.  

2. Tehostettu tuki on säännöllistä, moninaista ja moniammatillista yhteistyötä eri 

palvelutahojen kanssa. Jokaiselle tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle tulee 

lakisääteisesti (Laki lasten päivähoidosta § 7a) laatia kuntoutussuunnitelma, joka 

tehdään yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa. Tuusulassa 

kuntoutussuunnitelman nimi on Lapsen vasu, tehostetun tuen toiminta- ja 

ohjaussuunnitelma.  

3. Erityisen tuen piiriin kuuluvat lapset, joille tehdään pidennetyn oppivelvollisuuden 

päätös ja HOJKS-suunnitelma (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma). 

 

Varhaiskasvatuksen tukitoimet jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

kasvatuskumppanuuden vahvistaminen, kasvatuksellisen toiminnan mukauttaminen ja 

kuntoutuksellisten elementtien suunnitelmallinen käyttö. Tukitoimien käyttöönoton 

edellytyksenä on, että koko työyhteisö tunnistaa arjessa ne tilanteet, joissa lasta voidaan 

tukea. 

Kasvattajat voivat omalla tietotaidollaan ja pedagogisilla ratkaisuillaan tehdä paljon 

lapsen hyväksi. Ajan, tilan ja sosiaalisen ympäristön strukturointi auttaa monia lapsia 

ennakoimaan tulevaa, rauhoittumaan ja toimimaan arjessa paremmin. Lapsen 

vahvuuksien tunnistaminen ja yksilöllinen ohjaaminen ja opettaminen esimerkiksi 

sosiaalisissa tilanteissa auttavat lasta selviytymään hänelle vaikeissa tilanteissa. 

Luottamuksellinen ja hyvään vuorovaikutussuhteeseen perustuva, tavoitteellinen, 

yhteisiä sopimuksia noudattava ja pedagogisesti mietitty varhaiskasvatus on isoin osa 

lapsen jokapäiväistä kuntoutusta.  

 

Tuettu varhaiskasvatuksen toimivuuden edellytyksenä on, että henkilökunta vahvistaa 

kasvatuskumppanuutta, mukauttaa toimintaansa pedagogisesti ja toimii lapsen kanssa 

yhdessä vanhempien ja terapeuttien kanssa sovitulla tavalla. 
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Tuetun varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sovitetaan yhteen lapsen 

yksilölliset tarpeet ja henkilökunnan osaaminen. Tukitoimia ovat konsultoivan tai 

alueellisen erityislastentarhanopettajan ja muiden asiantuntijoiden esimerkiksi terapeutin, 

psykologin tai perheneuvolan työntekijän konsultaatio, kasvattajien työnohjaus ja 

koulutus. Tarvittaessa voidaan palkata avustaja. Myös lapsiryhmän koon pienentäminen 

on mahdollista. 

6.5 Tutkimukset ja terapiat  

Tuusulassa lapsi voidaan ohjata puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, 

neuvolan psykologin tai kasvatus- ja perheneuvolan tutkimuksiin. Tämä on mahdollista 

myös kelton tai aelton suosituksella. Vanhemmat ottavat itse yhteyttä edellä mainitttuihin 

tahoihin. Tutkimusten perusteella lapselle voidaan suositella terapiaa ja/tai sairaalan 

jatkotutkimuksia. Tutkivat ja terapiaa antavat tahot osallistuvat lapselle tehtävän Lapsen 

vasu, tehostetun tuen toiminta- ja ohjaussuunnitelman laatimiseen.  

 

Tuusulan kunta ja Hyvinkään aluesairaala tekevät tiivistä yhteistyötä. Jatkotutkimus 

voidaan myös järjestää kuntakonsultaationa, jolloin HYKSin lastenneurologi ottaa 

vastaan Hyrylän tai Jokelan terveysaseman tiloissa. 

6.6 Tukea tarvitsevien lasten kouluun sijoittuminen 

Jokaisesta koulun aloittavasta lapsesta menee keväällä lastentarhanopettajan laatima ja 

vanhempien allekirjoittama siirtolomake lapsen tulevaan kouluun. Siinä kerrotaan lapsen 

vahvat ja tuettavat alueet. Tukea tarvitsevien lasten kohdalla siirtyminen 

varhaiskasvatuksesta koulun puolelle tapahtuu yhteistyössä vanhempien, esiopetuksen 

henkilökunnan, tutkivan tahon ja koulun kanssa. Tarkoituksena on arvioida tuen määrä jo 

ennen koulun alkua. Lapsi voi sijoittua pienluokalle tai tuettuna tavalliselle luokalle. Tuki 

määritellään yksilöllisesti kunkin lapsen mukaan. Kaikissa vaihtoehdoissa on 

erityisopettajan tuki saatavilla. Avoin keskustelu vanhempien, varhaiskasvatuksen ja 

koulun välillä edesauttaa lapsen koulunkäynnin aloitusta. Koulu toimii mahdollisimman 

pitkälle integraatioperiaatteella, mutta tietyille ryhmille, esimerkiksi kehitysvammaisille, on 

omat erityisluokat.  

 

Osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus. Päätöksen pidennetyn oppivelvollisuuden 

piiriin ottamisesta tekee opetuspäällikkö vanhempien hakemuksen perusteella. 

Hakemuksen liitteenä on sairaalan tai tutkivan tahon suositus pidennetystä 

oppivelvollisuudesta sekä tarvittaessa pedagoginen selvitys.  Pidennetty oppivelvollisuus 

alkaa yleensä sen vuoden elokuussa, jona vuotena lapsi täyttää kuusi vuotta. 

Ensimmäinen oppivelvollisuusvuosi on mahdollista suorittaa joko päivähoidossa tai 

koulussa. Tätä ennen lapsella on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen 

esiopetukseen, joka toteutetaan päivähoidossa. 
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7. ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISTEN LASTEN VARHAIS-

KASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN  

 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset voivat olla saamelaisia, romaneja, viittomakielisiä tai 

maahanmuuttajataustaisia. Tuusulassa niiden lasten, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi 

tai ruotsi, osuus on alle 1 %. Suurimmat kieliryhmät ovat eesti ja venäjä. 

 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnallisiin asiakirjoihin. 

Näitä ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2010 sekä Tuusulan esiopetussuunnitelma 2011. 

 

Integraatioperiaatteen mukaisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus 

järjestetään tavallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä lähellä lapsen kotia. Lapsen 

liittymistä ryhmään ja hänen sosiaalisia kontaktejaan tuetaan tavoitteellisesti ja 

suunnitelmallisesti. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen identiteetti rakentuu siten, että hänen 

kulttuuriinsa kuuluvia asioita arvostetaan ja että ne näkyvät arkipäivässä. 

 

Jos lapsi ei osaa suomen kieltä, hän on ryhmässä kahden paikalla ensimmäisen vuoden ajan. 

Aluksi tarvitaan kuva- ja esinekommunikaatiota, jonka käyttämiseen kasvattajat saavat 

tarvittaessa ohjausta keltolta. Vanhempien kanssa käydään lapsen vasu-keskustelu, jossa 

keskustellaan perheen kulttuurista, tavoista ja toiveista sekä annetaan tietoa suomalaisen 

varhaiskasvatuksen käytänteistä. Mikäli vanhempien suomen kielen taito ei riitä tämän 

keskustelun käymiseen, pyydetään tulkki avuksi. 

 

Tuusulassa on käytössä yhdessä Kuuma-kuntien (Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi) 

sekä Hyvinkään ja Riihimäen kanssa laadittu Suomi toisena kielenä -opetussuunnitelma (S2 -

opetussuunnitelma) varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Sen avulla hyödynnetään 

maahanmuuttajalasten kielen oppimisen herkkyyskautta, vahvistetaan lapsen itsetuntoa 

aktiivisena kielenkäyttäjänä sekä tuetaan koulun aloittamista. Kyseessä oleva 

opetussuunnitelma on tuetun varhaiskasvatuksen kansiossa. S2 -opetuksen tueksi kansiossa 

on myös erilaisia arviointimenetelmiä. Lisäksi lapselle tehdään henkilökohtainen 

kielenoppimissuunnitelma. 

 

Yhdessä terveystoimen kanssa on tehty Vieraskielisten lasten hoitopolku Tuusulassa. Se on 

työkalu sekä päivähoitoon että neuvolaan ja antaa ohjeita tulkkipalveluiden käyttöön. Jos 

lapsella on muuta kehitykseen liittyvää pulmaa, tehdään toiminta- ja ohjaussuunnitelma ja hän 

saa tarvitsemansa tukipalvelut. 

 

Lapsen kouluun siirtyminen valmistellaan huolella tulevan koulun ja vanhempien kanssa. 

Tuusulan on mahdollista käyttää Keravalla tai Järvenpäässä sijaitsevia, 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarkoitettuja valmistavia luokkia.  
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8 VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN 

YHTEISTYÖN JA JATKUMON RAKENTUMINEN  

8.1 Varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta ohjaavien asiakirjojen 
jatkumo 

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen 

sisältöä ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista. Esiopetuksen sisältöä ja 

paikallisten esiopetussuunnitelmien laatimista ohjaavat valtakunnalliset esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet. Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja 

esiopetuksen opetussuunnitelma muodostavat yhdessä varhaiskasvatuksen 

kokonaisuuden. 

 

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jota tarjotaan lapselle vuotta 

ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen kehityksen kannalta varhaiskasvatus, 

esiopetus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisesti etenevän jatkumon. 

Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista päättää opetushallitus. 

8.2 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön 
jatkumon rakentuminen Tuusulassa 

 

Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen antaman valtakunnallisen ohjeistuksen perusteella. Kunnan esiopetuksen 

suunnitelma on laadittu opetushallituksen antamien esiopetussuunnitelman perusteiden 

pohjalta. Kukin esiopetusyksikkö laatii esiopetusta kyseisessä yksikössä tarkentavan 

työsuunnitelman.  

 

Työsuunnitelma sisältää ne keskeiset periaatteet ja painopisteet, joita toimintakauden 

aikana tullaan toteuttamaan esiopetusta antavassa päiväkodissa. Kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma ja peruskoulun opetussuunnitelma 

muodostavat kokonaisuuden. Yksittäisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma, 

esiopetusyksikön työsuunnitelma ja lähikoulun opetussuunnitelma muodostavat 

alueensa yhteisen toimintalinjan. Päiväkodin ja koulun henkilöstön yhteistyö tukee lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen prosesseja. Yhteisten tapahtumien organisointi 

tapahtuu alueittain, ja siitä sovitaan alueellisesti. Liitteenä on Hyrylän aluetyöryhmän 

laatima Esiopetuksesta kouluun siirtyminen – prosessikuvaus (liite 2). 
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9 VERKOSTOYHTEISTYÖ  

Verkostoyhteistyön tavoitteena on huolehtia turvallisessa ja toisia kunnioittavassa 

ilmapiirissä lapsen tasapainoisesta kasvusta ja kehityksestä. Tarvittavista 

tukitoimenpiteistä sovitaan yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 

Lasten kasvun ja kehityksen seuraamiseksi haetaan yhteisiä käytäntöjä neuvolan, perhe- 

ja sosiaalityön kanssa. Liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä seurakunnan, 

yksityisten päivähoidon tuottajien ja erilaisten järjestöjen kanssa voidaan tarvittaessa 

organisoida yhteisiä tapaamisia lapsen kasvua ja kehitystä edistävissä ja tukevissa 

asioissa. Verkostoyhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman 

varhainen puuttuminen riskitilanteissa. Verkostotyötä tekevät kunnan eri alueilla 

varhaiskasvatusyksiköiden lisäksi perhekeskukset. Uutena verkostotyön muotona on 

otettu käyttöön perhelinkki, josta tarkempi selvitys kappaleessa 9.5. 

9.1 Sosiaalipalvelut 

Tuusulan kunnassa sosiaalityön tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimista 

selviytymistä ja oman elämän hallintaa. Lastensuojelutyön tavoitteena on turvata lasten 

oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan ympäristöön, perushoitoon sekä hyvään 

kasvatukseen. Lähtökohtana on perheiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla löytää 

kullekin perheelle sopivimmat tukimuodot. Lastensuojelu jakaantuu ehkäiseviin 

toimenpiteisiin, avohuollon toimenpiteisiin sekä huostaanottoon, sijaishuoltoon ja 

jälkihuoltoon. Perhetyö on sosiaalipalveluiden tukitoimi perheille, joilla on alle 18 -

vuotiaita lapsia. Ennaltaehkäisyn periaate kulkee kautta koko linjan.  

 

Sosiaalityössä on omat alueensa, jotka eivät ole yhteneväiset esimerkiksi 

lastenneuvoloiden aluejaon, keltojen aluetyöjaon tai koulupiirien mukaan. 

Lastensuojelutyössä toimii työntekijöitä kullakin kunta-alueella. Päivähoitoyksikön 

esimies tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen perehdyttyään tilanteeseen ja 

keskusteltuaan perheen kanssa. 

 

Tuusulassa on oma perhetukikeskus. Sen toimintaan kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen 

laitoshoito, lastensuojelun päivystys sekä turva- ja kriisipäivystys perheille. Jos lasta ei 

haeta päivähoidosta, on sovittu, että lapsi viedään perhetukikeskukseen.  

 

Varhaiskasvatuspalveluiden ja sosiaalipalveluiden keskinäisen tiedonkulun 

helpottaminen puolin ja toisin on toimivan yhteistyön edellytys. Yhteisesti on sovittu, että 

lastensuojelu ottaa  

yhteyttä alueen erityislastentarhanopettajaan, kun on huolestunut jonkun alueella olevan 

alle kouluikäisen lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä tämän kotioloista. 

 

Lapsen sijoittaminen avohuollon tukitoimena päivähoitoon tehdään 

lastensuojelutyöntekijöiden ja varhaiskasvatuspalvelun henkilöstön kanssa yhteistyönä. 

Tällaista tilannetta varten on kunnassa laadittu toimintaohje.  
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9.2 Tuusulan seurakunta 

Seurakunta tukee lapsen kasvua ja toimii yhteistyössä vanhempien kanssa. Se arvostaa 

yksilöä, mutta rakentaa yhteisöä. Seurakunnan toimintamuotoja ovat päiväkerho-, 

perhekerho- ja pyhäkoulutyö, jotka toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 

Seurakunnan päiväkerhoissa käy paljon perhepäivähoidossa olevia lapsia ja 

perhekerhotyö on osa avointa varhaiskasvatustoimintaa. Seurakunnan edustaja 

osallistuu kunnan perhelinkkiin (luku 9.5.). 

 

Muita yhteistyömuotoja ovat seurakunnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyökokoukset, 

joissa suunnitellaan esimerkiksi adventti- ja pääsiäistapahtumia. Varhaiskasvatuksen 

alueen erityislastentarhanopettajien palvelut ovat seurakunnan päiväkerhojen 

työntekijöiden käytettävissä. Erityistä tukea tarvitsevat esiopetusikäiset lapset pyritään 

ohjaamaan seurakunnan kerhoista päiväkodissa tai koulujen esiopetusryhmissä 

tapahtuvaan esiopetukseen. 

9.3 Lasten ja nuorten erityispalvelut  

Varhaiskasvatukselle merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat neuvola sekä lasten ja 

nuorten erityispalveluyksikkö. Puheterapeutit ja neuvolapsykologit ovat pystyneet 

vastaamaan kaikkiin perheiden yhteydenottoihin noin kolmen kuukauden sisällä, usein 

aikaisemminkin. Perheet ovat aktiivisesti käyttäneet näitä palveluita. Kasvatus- ja 

perheneuvolaan on noin puolen vuoden jono.   

9.3.1 Terveyskeskuspsykologit  lasten ja vanhempien tukena  

Neuvolassa toimivien terveyskeskuspsykologien asiakkaina ovat alle kouluikäiset lapset 

vanhempineen sekä lasta odottavat perheet.  Neuvolassa toimivaan psykologiin voi ottaa 

yhteyttä  

- perhe-elämän pulmissa  

- mikäli lapsella on vaikeuksia kotona, päivähoidossa tai kavereiden kanssa,  

- kun lapsen kehitys huolestuttaa 

- kun vanhemmuus ja kasvatusasiat askarruttavat.   

Yhteydenottaja voi olla vanhempi tai päivähoidon työntekijä, terveydenhoitaja, lasten 

kuntoutustyöryhmän jäsen tai muu lapsen asioita hoitava työntekijä, joka tekee 

vanhempien luvalla lapsesta suosituksen asiakkuuteen.    

Psykologit ovat jäseninä lasten kuntoutustyöryhmissä ja perhelinkeissä. Lisäksi 

psykologit osallistuvat kouluvalmiuden ryhmäarvioihin.  

9.3.2 Puheterapiapalvelut  

Joskus lapsen puheen- tai kommunikaation kehitys ei etene toivotulla tavalla. Se voi 

ilmetä esimerkiksi siten, että puhe on viivästynyttä ja/tai epäselvää, ohjeiden 

ymmärtämisessä on pulmaa, vuorovaikutuksessa on ongelmia, lapsi änkyttää tai 

isommalla lapsella on äännevirheitä. Tällöin hänet voidaan ohjata puheterapeutin 

seurantaan, tutkimuksiin ja terapiaan. Puheterapeutit ottavat vastaan terveysasemilla. 
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Vanhemmat varaavat ajan eikä lähetettä välttämättä tarvita. Kun neuvolan 

terveydenhoitaja ohjaa varaamaan aikaa puheterapeutilta, hän tekee myös lähetteen.  

Vanhempien luvalla puheterapeutti tekee yhteistyötä päivähoidon henkilöstön kanssa 

esimerkiksi konsultoiden ja ohjaten. Hän myös osallistuu toiminta- ja ohjaussuunnitelman 

tekemiseen. Päiväkodeilla on omat kummiterapeutit. Heihin voi ottaa yhteyttä, jos ei tiedä 

kenelle puheterapeutille ohjaa tai kuka on hoitava puheterapeutti, tai mikäli ryhmä kaipaa 

yleistä tietoa tai ideoita liittyen johonkin kielen tai puheen osa-alueeseen. Yksittäisten 

lasten asioita hoitaa ensisijaisesti hoitava puheterapeutti. 

9.3.3 Kasvatus- ja perheneuvola  

Kasvatus- ja perheneuvola antaa 0-13-vuotiaiden lasten perheille apua 

kasvatuksellisissa pulmissa sekä lapsen psyykkisissä vaikeuksissa. Vanhemmat ottavat 

itse yhteyttä perheneuvolaan ja varaavat ajan. Lisäksi esimerkiksi neuvolasta tai koulusta 

voidaan kirjoittaa lähete. Akuutissa kriisissä aika pyritään järjestämään kolmen työpäivän 

sisällä.  

Tutkimuskäynnit ja mahdolliset hoidot suunnitellaan kullekin lapselle ja hänen 

perheelleen yksilöllisesti. Perheneuvolassa toimii moniammatillinen tiimi. Hyrylän 

toimipiste palvelee Etelä-Tuusulan asukkaita ja Jokelan terveysaseman toimipiste 

Jokelan ja Kellokosken asukkaita. Kasvatus- ja perheneuvolan palvelut ovat perheelle 

vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään eri toimintatahojen 

kanssa. 

9.4 Lastenneuvola  

Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan neuvolatyön tärkein tehtävä 

on edistää raskaana olevien äitien, pienten lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä 

antaa tukea vanhemmuuden kasvussa. Neuvolassa kiinnitetään myös aktiivisesti 

huomiota vanhempien ja lasten voimavaroihin ja niitä suojaaviin ja vahvistaviin tekijöihin 

sekä perhettä kuormittaviin tekijöihin. 

 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja neuvolan terveydenhoitajien yhteistyö toimii 

terveystoimen aluejaon pohjalta. Päivähoidossa laaditaan vanhempien kanssa 

tiedonsiirtolomake käsiteltäväksi lapsen neuvolatarkastuksissa siitä alkaen, kun lapsi 

täyttää kolme vuotta. Neuvolasta täytetään lomake, joka lähetetään takaisin 

päivähoitopaikkaan täydennettynä terveydenhoitajan huomioilla. Päiväkodeilla on omat 

kummiterveydenhoitajansa. Hänen puoleensa voi kääntyä neuvolatoimintaa koskevissa 

asioissa sekä saada yleistä konsultaatiota lasten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 

liittyen. 

 

Jokaisella alueella toimii lastenneuvolan kuntoutustyöryhmä (laku), jossa 

varhaiskasvatusta edustaa alueen erityislastentarhanopettaja. Asiakasperheet ovat 

antaneet suostumuksensa asioidensa käsittelyyn. Työryhmässä on mahdollisuus 

keskinäiseen konsultaatioon. Siellä myös suunnitellaan lapsen tutkimuksia ja hoitoa sekä 

seurataan niiden toteutumista ja varmistetaan, että lapsi ja perhe saavat heille kuuluvat 

palvelut. 
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9.5 Perhelinkki 

Perhelinkki on kerran kuukaudessa kokoontuva alueellinen, moniammatillinen työryhmä, 

johon niin henkilökunta kuin asiakaskin voi tuoda oman pulmansa käsiteltäväksi. 

Perhelinkissä ovat edustettuina alle kouluikäisten terveyspalvelut, sosiaalityö, 

perheneuvola, seurakunta, varhaiskasvatuspalvelut, koulun oppilashuolto ja nuorisotyö. 

Perhe antaa aina kirjallisen luvan käsitellä heidän asioitaan. Työntekijä voi tuoda 

perhelinkkiin perheen, jonka kanssa ei osaa edetä. Toisaalta perhelinkissä voidaan 

tiivistää yhteistyötä perheen kanssa työskentelevien tahojen kesken. Perhelinkissä perhe 

voi olla itse läsnä tai kirjallisella luvalla perheestä voidaan puhua nimellä. Työntekijää 

askarruttavaa asiaa voidaan käsitellä nimettömänä konsultaationa. 

 

Perheen omat pulmat voivat liittyä jaksamiseen, hyvinvointiin tai kriisitilanteisiin. Perhe 

on itse läsnä tai perhe on pyytänyt työntekijää tuomaan heidän asiansa perhelinkkiin. 

Työryhmässä sovitaan toimenpiteet ja vastuut. Asioiden eteneminen tarkistetaan 

seuraavassa kokouksessa. Jos perheen asioihin palataan vielä tämän jälkeen, 

pyydetään siitä uusi lupa. 

9.6. Perhekeskukset  

Kuntien tehtävänä on järjestää ennalta ehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista 

varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä. Tämä tarkoittaa käytännössä lapsiperheiden 

parissa työskentelevän henkilöstön moniammatillista ja suunnitelmallista yhteistyötä. 

Tästä toiminnan sisältöalueesta vastaavat osaltaan perhekeskukset. 

Tuusulan kaikissa kuntakeskuksissa on perhekeskus. Perhekeskustoiminta tarjoaa 

monenlaista toimintaa lapsiperheille yhteistyössä eri tahojen ja toimijoiden kanssa. 

Perhekeskustoiminnan piiriin tulleita vanhempia kannustetaan vertaistuen käyttämiseen 

ja vanhempainryhmätoimintaan avoimissa perhekerhoissa. Avoimen toiminnan lisäksi 

järjestetään kohdennettua ryhmätoimintaa asiakkaat ja alueelliset tarpeet huomioiden. 

Kaikissa perhekeskuksissa toimii lasten kerhoryhmiä kotona oleville lapsille. 
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10. VARHAISKASVATUSYKSIKÖN SUUNNITELMA 

Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelmaa yksityiskohtaisempi. Siinä 

kuvataan toimintaympäristön ja yksikön erityispiirteitä ja painotuksia. Samoin siinä näkyy 

yksikön toiminta-ajatus ja arvot, joille kasvatus perustuu. Sisältöjen osalta kuvataan ne 

menetelmät, joilla niitä toteutetaan. Näitä voivat olla esimerkiksi pienryhmätoiminta ja 

työpajatyöskentely. 

 

Yksikön suunnitelmassa on tuotu esiin tarkastelukulmat siten kuin varhaiskasvatuksen 

perusteissa ne todetaan. Lapsen tapaa toimia tarkastellaan kolmen näkökulman 

mukaisesti: siinä huomioidaan lapsen merkitykselliset kokemukset, kasvattajayhteisön 

toiminta ja varhaiskasvatusympäristö. 

 

Jos yksikössä on jokin erityinen painotus ja kehittämiskohde, se esitellään yksikön 

suunnitelmassa. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään Tuusulan kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman periaatteet ja niiden toteuttamistavat siinä yksikössä. 

 

Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma sisältää seuraavat seikat: 

- varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus 

- varhaiskasvatuksen kasvatus- ja toimintaympäristön kuvaus 

- varhaiskasvatuksen mahdolliset painotukset 

- varhaiskasvatuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatus- ja oppimistavoitteet 

- varhaiskasvatuksen pedagoginen toteuttaminen 

- yhteistyö muun varhaiskasvatuksen, sekä esi- ja perusopetuksen kanssa 

- yhteistyö lasten vanhempien kanssa 

- yhteistyö varhaiskasvatuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön kanssa 

- yhteistyö muiden tahojen kanssa 

- lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen periaatteet 

- lapsen mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan 

- lapsen kasvun ja kehityksen seuranta ja arviointi 

- toiminnan toteuttamisen jatkuva arviointi 

Kunnan päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman käsittelee ja hyväksyy kasvatus- ja 

opetuslautakunta. Kaikki kunnalliset päivähoidon yksiköt päivittävät omat 

varhaiskasvatussuunnitelmansa päivitetyn kuntasuunnitelman pohjalta. Kunnassa toimii 

yksityisiä varhaiskasvatuksen toteuttajia, joilta kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelut. 

Nämä vastaavat omien varhaiskasvatussuunnitelmiensa päivityksestä. 

 

Vanhemmat voivat tutustua kuntavasuun lastensa varhaiskasvatusyksiköissä ja kunnan 

www-sivuilla. Yksiköiden päivitetyt suunnitelmat ovat vanhempien nähtävillä, kun ne ovat 

valmistuneet. 
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11. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖLLINEN ARVIOINTI, SEURANTA 

JA KEHITTÄMINEN  

Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja sen perusteella tehdyt yksiköiden 

varhaiskasvatussuunnitelmat ovat oleellinen osa varhaiskasvatuspalveluiden sisällöllistä 

arviointia, kehittämistä ja seurantaa. Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on arvioida 

ja kehittää toimintaa monipuolisesti ja säännöllisesti. Arviointiin osallistuvat 

varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön ja hallinnon lisäksi myös vanhemmat, lapset ja 

eri yhteistyötahot. Arvioinnin kautta saatua tietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen 

kehittämisessä. 

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus arvioida varhaiskasvatuspalveluita mm. 

asiakastyytyväisyys-kyselyjen ja lapsen vasu-keskustelujen yhteydessä. Lapsen vasu- 

keskustelussa vanhemmat voivat arvioida yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön 

kanssa asetettujen tavoitteiden ja sopimusten toteutumista. Lasten näkemyksiä 

päivähoidosta voidaan selvittää lapsen päivähoitopaikassa tehtyjen kasvunkansioiden 

kautta. Kasvunkansioissa näkyy lapsen oma arvio itsestään leikkimisen, liikkumisen, 

taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen sekä tutkimisen osalta. 

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto hankkii asiakkailta arviointitietoa 

asiakastyytyväisyys-kyselyjen avulla. Joka kolmas vuosi toteutettavassa kyselyssä 

arvioidaan toiminnan toteutusta, tehokkuutta, vaikuttavuutta sekä tuloksellisuutta. Lisäksi 

arvioinnissa hyödynnetään asiakkailta saatua satunnaista asiakaspalautetta. Hallinnon 

tehtävänä on myös luoda eri yhteistyötahojen, muun muassa opetuksen, sosiaali- ja 

terveystoimen, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden, yksityisten palveluntuottajien, 

seurakunnan ja järjestöjen kanssa yhteistyökäytäntöjä ja -muotoja sekä arvioida 

kehitystarpeita säännöllisesti. Arvioinnin avulla selvitetään, miten asetetut tavoitteet on 

saavutettu, sekä tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita. 

Henkilöstö arvioi omaa osaamistaan, työhön sitoutumista, herkkyyttä reagoida lasten ja 

perheiden tarpeisiin sekä tietoista ja tavoitteellista kasvatusta oman esimiehensä kanssa 

käytävissä kehityskeskusteluissa vuosittain. Toimintakulttuuria, siihen liittyviä arvoja ja 

toiminta tapoja arvioidaan oman työyhteisön kokouksissa. Arvioinnissa hyödynnetään 

myös kunnan työtyytyväisyys- ja työhyvinvointi-kyselyjä. 

Varhaiskasvatuksen keskeisiä kehittämistavoitteita Tuusulassa on tarjota kuntalaisille 

turvallisia, riittäviä ja monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita. Palvelujen laatua 

ylläpidetään tiiviillä yhteistyöllä vanhempien ja henkilöstön kesken. Kasvatuksen 

keskiössä on lapsi, jonka osallisuutta päivähoidon toimintaan ja arkeen vahvistetaan. 

Henkilöstön ammattitaitoa ja hyvinvointia pidetään yllä koulutuksella ja erilaisilla 

kehityshankkeilla. 

Yhtenä haasteena tulevaisuudessa ovat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrän 

lisääntyminen ja tuetun varhaiskasvatuksen tarpeen kasvu. Tuusulassa haasteeseen 

vastataan riittävällä ja pätevällä henkilöstöllä sekä toimialojen kesken lisääntyvällä 

verkostotyöllä. 
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LIITTEET 

LIITE 1 Kasvun ja oppimisen tulosalueen arvot 
 

- TURVALLISUUS 

- FYYSINEN JA PSYYKKINEN KASVUYMPÄRISTÖ 
- YHTEISÖLLISYYS 

- LÄSNÄOLO 

 

- TASAVERTAISUUS 

- VASTUULLISUUS: KASVATUSKUMPPANUUS  

- LUOTTAMUS 

- REHELLISYYS 

- TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT 

- SIVISTYNEISYYS 

- SYDÄMEN SIVISTYS 

- KESTÄVÄ KEHITYS 

 

KASVUN JA OPPIMISEN TULOSALUEEN TOIMINTA-AJATUS  

 

 

 

 

 

KASVUN JA OPPIMISEN TULOSALUEEN VISIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Järjestämme tämän päivän ja tulevaisuuden 

toimijoiden kasvatus-, opetus- ja oppimispalveluja 

kodin kasvatustehtävää tukien. Tavoitteena on 

terveelliseen elämään ja yhteisöllisyyteen kykenevä, 

aktiivinen, itsensä tunteva, elinikäinen oppija.  

 

Tuusula tunnetaan 

varhaiskasvatuksen, opetuksen ja 

kansalaisopiston luomista 

monipuolisista ja uudenlaisista 

mahdollisuuksista elinikäiseen 

oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 
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Liite 2 Esiopetuksesta kouluun siirtyminen – prosessikuvaus 

 

 

 

 

KOULUVALMIUDET  

SAAVUTETTU 

KOULUVALMIUKSIA EI OLE VIELÄ 

KAIKILTA OSIN SAAVUTETTU 

Rehtori järjestää tulevalle luokanopettajalle 

mahdollisuuden osallistumiseen. Huhtikuun 

lopulla keskustelu 

TAMMIKUU 

LAPSEN KOULUVALMIUKSIEN TUKEMINEN JA SEURAAMINEN ESIOPETUSVUODEN AIKANA : 

- esiopettajan ja vanhempien yhteistyössä koko vuoden ajan  

 

VANHEMPAINILTA PÄIVÄKODISSA:  

TEEMANA  KOULUVALMIUDET, MUKANA MAHDOLLISESTI NEUVOLAPSYKOLOGI 

ELOKUU 

VANHEMPAINILTA PÄIVÄKODISSA: TEEMANA KOULUN ALOITUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT, 

 MUKANA ALUEEN / LÄHIKOULUN REHTORI 

 

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 

HUHTIKUU 

MAALISKUU 

Esiopettaja kertoo vanhemmille 

yhteistyökäytännöstä ja tarjoaa vanhemmille 

mahdollisuutta kolmikanta- 

/siirtokeskusteluun (esiopettaja, vanhempi ja 

tuleva luokanopettaja) . 

- keskustelun ajankohta huhti-toukokuu 

Esiopettaja ottaa maaliskuussa yhteyttä 

koulun rehtoriin ja kertoo keskustelun 

järjestämisen tarpeesta. 

 

Esiopettaja tiedottaa vanhemmille 

keskustelun ajankohdan. 

- keväällä keskustelu pk:lla 

- mikäli keskustelu ei toteudu keväällä 

pidetään se elokuussa koululla 

TIEDONSIIRTO ESIOPETUKSESTA KOULUUN: 

- esiopettaja täyttää lomakkeen, käy lomakkeen läpi vanhempien kanssa ja lähettää sen kouluun 

- tiedonsiirtopalaveri: eskariope – rehtori – luokanopettaja  (koulu aloitteellinen) 

 

 

 

TOUKOKUU 

opettaja tulee päiväkotiin 

vastaamaan kysymyksiin 

ennen tutustumispäivää 

Lasten valmistelu  

-> alueen koulun 

opettajalle kootaan lasten  

kysymyksiä 

Lasten tiedonsiirtolomakkeet toimitetaan 

koululle huhtikuun alkuun mennessä, 

mikäli tarve siirtokeskusteluun.  

Muiden lasten osalta lomakkeet 

toimitetaan huhtikuun puolivälissä. 

 

LAPSI ALOITTAA KOULUN 

KOULUUN TUTUSTUMINEN yhdessä vanhempien kanssa 

- vanhempien valmistelu 

  

 

 

 

KOULUVALMIUSARVIOINTI TARVITSEVILLE! 

 

YHTEISPALAVERI TARVITTAESSA KOULUN ALOITTAMISESTA 

 

SYYS - LOKAKUU 

NIVELKOHDAN ARVIOINTI: esiopettaja – luokanopettaja (- rehtori)  

 


