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JOHDANTO 
 
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin 30.9.2003. 
Ne pohjautuivat valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin Varhais-
kasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamis-
ta koko maassa, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja edistää varhaiskasvatuk-
sen laatua yhdenmukaistamalla toiminnan järjestämisen perusteita. Tavoit-
teena on myös lisätä henkilöstön ammatillista tietoisuutta ja vanhempien osal-
lisuutta lapsensa varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisessä. Niiden perus-
teella kunnissa edellytetään valmistettavan kunnalliset varhaiskasvatussuun-
nitelmat, joissa ilmenee kuntakohtaiset varhaiskasvatuksen strategiat, sisällöt 
ja linjaukset. Kuntakohtaisten suunnitelmien toivottiin toteutuvan prosessina, 
jossa keskeisenä toimintatapana on yhteinen keskustelu, jonka avulla luo-
daan yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Näin taataan kaikkien osapuolten si-
toutuminen valmistuviin suunnitelmiin. 
 
Kempeleessä päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman teko aloitettiin 
vuonna 2004. Suunnitelman valmistelun tukena toimi Pohjois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskuksen koordinoima LaatuVa-hanke (1.8.2004-
31.5.2006), jossa koulutuksen ja konsultoinnin avulla perehdyttiin valtakun-
nallisten suunnitelmien aihealueisiin. Hankkeen aikana toteutettiin Kempeleen 
päivähoidon henkilöstölle kaksi varhaiskasvatusta koskevaa seminaaria. 
 
Kempeleen Vasu-työn valmistelu jaettiin työryhmiin (Liite 1.): 
1. Vasu-johtoryhmä 

Puukoulun päiväkodin johtaja, Pikkukokon päiväkodin johtaja, perhepäivä-
hoidon vastuuhenkilö ja päivähoidon johtaja 

2. Vasun sisällön suunnitteluryhmä 
Päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat, päivähoidon johtaja ja eri-
tyislastentarhanopettajat 

3. Eri osa-alueiden työryhmät 
Matemaattis-luonnontieteellinen orientaatio 
Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 
Eettinen ja uskonnollinen orientaatio 
Esteettinen orientaatio 
Arviointi ja seuranta 
Kielen merkitys 
Kasvatuskumppanuus 
 

Eri osa-alueiden työryhmissä oli päiväkodin työntekijöitä, perhepäivähoitajia, 
yksityisten päiväkotien työntekijöitä ja ajoittain muita asiantuntijoita. Ryhmät 
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• 

• 

työstivät omia aihealueitaan eri tavoin ottamalla mukaan myös vanhemmilta 
saatuja kyselyjä ja kommentteja. Ryhmät laativat kirjalliset esitykset omista 
aiheistaan, jotka yhdenmukaistettiin ja analysoitiin Vasun sisällön suunnittelu-
ryhmässä. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa käytetyn orien-
taatio-termin tilalle vaihdettiin eri aihealueisiin tutustuminen. 
 
Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on toimia työntekijöiden 
ja vanhempien työvälineenä yhteisessä kasvatustyössä. Suunnitelmaa val-
misteltaessa on korostettu suunnittelutyön prosessia ja pyritty näin saamaan 
eri osapuolet sitoutumaan suunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. 
 
Tämän Kempeleen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman valmistuminen 
on ensimmäinen kerta, jolloin kunnantasolla määritellään päivähoidon toimin-
nalle keskeiset tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat. Jatkeena kuntatason suun-
nitelmalle laaditaan yksiköittäin suunnitelmat, jotka määrittelevät toimintaa 
käytännönläheisesti eri päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tämän jälkeen 
päivitetään lapsikohtaiset suunnitelmat vastaamaan kunnan ja yksiköiden 
varhaiskasvatussuunnitelmia. 
 
Jatkossa on tavoitteena tehdä ”Kempeleen lasten kasvun ja oppimisen suun-
nitelma”(Liite 2.), jossa yhdistetään varhaiskasvatus-, esiopetus- ja perusope-
tussuunnitelmat yhdeksi asiakirjaksi, jossa lapsen kehitys huomioidaan jat-
kumona eri ikäkaudesta toiseen. Tällaisen suunnitelman valmistaminen edel-
lyttää yhteisiä tilanteita, joissa käydään keskusteluja yhteisen näkökulman 
löytymiseksi.   
 
 

PÄIVÄHOITOA / VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT, LAIT JA 
ASETUKSET 
 
Varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla asiakir-
joilla. Ne antavat linjauksia ja sääntöjä varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja 
sisältöihin. 
 
Valtakunnallisesti varhaiskasvatusta linjaavia asiakirjoja ja suunnitelmia: 
 

Valtioneuvoston periaatepäätös Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista lin-
jauksista 
Sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen kes-
keiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  
Ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisältöä, laatua ja kuntien 
varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista. 
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Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 
Ohjaavat valtakunnallisesti esiopetuksen sisältöä, laatua ja paikallisten 
opetussuunnitelmien laatimista. 
Laki ja asetus lasten päivähoidosta 
Määrittelevät mm. päivähoitomuodot, ryhmäkoot, henkilöstön, hallinnon, 
palvelun järjestämisen aikarajan, yksityisen palveluntuottajan ilmoitusvel-
vollisuuden. 
Päivähoidon maksuja ja tukia koskevat lait ja asetukset 
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, Laki ja asetus sosiaali- 
ja terveyden huollon asiakasmaksuista ja Laki ja asetus toimeentulotuesta. 
Muita päivähoidolle tärkeitä lakeja 
Lastensuojelulaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, laki kehi-
tysvammaisen erityishuollosta, hallintolaki, laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta, henkilötietolaki, kuntalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa, laki yksityisten sosiaalipalvelui-
den valvonnasta sekä kaikki Suomen lait ja asetukset. 

 
Kunnallisia varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja: 
 

Kempele strategia 2015 
Kempele kehityksen kärjessä, asiakaslähtöiset palvelut, kasvu hallinnassa 
– talous tasapainossa, 18 000 asukasta vuonna 2015, innovatiivisuutta 
Oulun seudulla, turvallista asumista kaupungin kupeessa. 
Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010 
Johdettu kunnan strategiasta. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen 
kehittämisen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. 
Kempeleen esiopetuksen opetussuunnitelman linjaukset 
Vuosittaiset talous ja toimintasuunnitelmat 
Määritellään talousarviovuoden 
kriittiset menestystekijät, mittarit, 
kehitysnäkymät, strategiset 
kehittämistoimenpiteet ja –projektit, 
määrärahat ja tuloarviot sekä 
toimenpiteet. Arviointia tehdään 
myös kahdelle seuraavalle vuodelle. 
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VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TUOTTAMISTAVAT KEMPELEESSÄ 
 
Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus 
varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. 
Päivähoito on yhteiskunnan tarjoamaa varhaiskasvatuspalvelua. Päivähoito 
voi olla kunnallista tai yksityistä. Päivähoitoa järjestetään tarpeen mukaan ko-
kopäivähoitona, osapäivähoitona, jatkettuna hoitona ja ympärivuorokautisena 
hoitona. Kaikilla lapsilla on lain mukaan oikeus saada vanhempien valinnan 
mukaan joko kunnallinen hoitopaikka tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki. 
 
Kempeleen päivähoitopalvelut on järjestetty seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksityinen päivähoito 
• Päiväkotihoito 

Kunnan järjestämä päivähoito 
• Päiväkotihoito 
• Perhepäivähoito 
• Ryhmäperhepäivähoito 

Vanhemmat hoita-
vat / järjestävät 
itse 

• Perhepäivähoito 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kempeleen kunta järjestää päivähoitoa seitsemässä päiväkodissa, jotka si-
jaitsevat eri puolella Kempelettä. Perhepäivähoitajia työskentelee omissa ko-
deissaan tai lasten kotona noin 65. Ryhmäperhepäiväkodeissa, joita on neljä, 
hoidetaan lapsia, joilla on jatkettu tai ympärivuorokautinen hoidon tarve. 

      Äitiys / isyys / vanhempainraha ja –vapaa  

PÄIVÄHOITOPALVELU 
VANHEMMAT 
VALITSEVAT 

Yksityisen hoidon tuki 
• Haku Kelalta 
• Hoitoraha 

137,33€/lapsi/kk 
+tulosidonnainen hoitoli-
sä enint. 
134,55€/lapsi/kk 

Kuntalisä 
• Haku Kelalta 
• Päiväkotihoito 

alle 3v 390€/kk 
Yli 3v   223€/kk 
Esiop+ph 353€/kk 

• Perhepäivähoito 
170€/lapsi/kk  
 

Kotihoidon tuki 
• Haku Kelalta 
• Hoitoraha 294,28€/perhe 

+sisar alle 3v 84,09+alle 
kouluik.sisar 
50,46€+tulosidonnai- 
nen hoitolisä enint. 
168,19€/kk/perhe 

Kuntalisä 
• Haku Kelalta  
• 73€/perhe, jossa alle  

2-vuotias lapsi 

       LAPSEN SYNTYMÄ 
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Yksityisiä päiväkoteja on Kempeleen alueella neljä. Yksityisiä perhepäivähoi-
tajia työskentelee ainoastaan lasten kodeissa keskimäärin viisi hoitajaa. 
 
Oulun ja ympäristökuntien kanssa on suunniteltu ja toteutettu yhteistyötä, jot-
ta vanhemmat voivat, niin halutessaan, viedä lapsensa muuhun kuin asuin-
kuntaansa päivähoitoon. Eniten kempeleläiset lapset ovat hoidossa Oulun 
kaupungin päiväkodeissa tilanteissa, joissa perheen muutto ajoittuu kesken 
toimikauden ja lapsella halutaan säilyttää tuttu päivähoitoympäristö. 
 
 

KEMPELEEN PÄIVÄHOITOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS 
 
Varhaiskasvatuksessa tuemme lapsen monipuolista hyvinvointia yhdessä 
vanhempien kanssa. Lapsella on oikeus huolenpitoon ja onnelliseen lapsuu-
teen. Edistämme lapsen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia luomalla mah-
dollisuuden kiireettömään yhdessäoloon.  
 
Kuuntelemme lasta ja hyväksymme hänet omana itsenään. Hänellä on mah-
dollisuus kiintyä sekä aikuisiin että lapsiin. Pidämme päivähoitopaikan ihmis-
suhteet mahdollisimman pysyvinä. 
 

Innostavassa ja monipuolisessa ympäristössä, jossa on 
myönteinen ilmapiiri, lapsi kasvaa aktiiviseksi 
toimijaksi ja astelee uteliaasti ja rohkeasti 
elinikäisen oppimisen polulle. 
 

Hyvä kasvaa Kempeleessä! 
 
 
 
 
 
 

 
 

VARHAISKASVATUKSEN ARVOPOHJA  
 
Turvallisuus 
 
Lapsen kasvatusympäristö on turvallinen. Se tukee lapsen oppimista, kehitys-
tä ja kasvua. Lapsella on mahdollisuus pysyviin ja  turvallisiin kasvattajiin. Ai-
kuinen luo lapselle rajat, joissa on hyvä kasvaa. 
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Yksilöllisyys 
 
Lapsella ja hänen perheellään on mahdollisuus tulla huomioiduksi yksilöllises-
ti. Lapsi saa tarvitsemaansa rohkaisua ja tukea kasvuunsa. Kasvattaja työs-
kentelee lapsilähtöisesti. Lapsella on mahdollisuus syliin ja kiireettömään ai-
kuisen läsnäoloon. Häntä kuunnellaan ja häntä arvostetaan omana itsenään.  
 
Yhteisöllisyys 
 
Lapsi kasvaa yhteisössä, jossa on toisia kunnioittava ilmapiiri. Lasta kasvat-
tavilla aikuisilla on yhteinen näkemys lapsen hyvinvoinnista. Hän oppii toimi-
maan yhteistyössä muiden kanssa ja omaksuu hyvät käytöstavat.  
 
Leikin arvostus 
 
Lapsella on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin. Hänellä on riittävästi aikaa, 
tilaa, leikkivälineitä - ja kavereita. Hänellä on mahdollisuus tutkia, kokeilla ja 
ilmaista itseään. 
 
 

VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄT 
 
Varhaiskasvatuksessa lapsuuden itseisarvo näkyy aikuisten asenteissa, pää-
töksissä, valinnoissa ja teoissa. Kasvattajilla on suuri vastuu siitä, että he toi-
mivat hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tilanteissa siten, että seuraavat kol-
me kasvatustoiminnan päämäärää toteutuvat :  
 
 
• Lapsen hyvinvoinnin edistäminen 
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen luo pohjan sille, että lapsi voi 
toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena persoonallisuutenaan. Lapsen 
hyvinvoinnin takaaminen ja edistäminen merkitsee psyykkisen, sosiaali-
sen ja fyysisen hyvinvoinnin pitämistä tärkeänä varhaiskasvatustoimin-
nassa  ja kaikissa arkipäivän tilanteissa  
 
• Toisten ihmisten huomioon ottaminen 
Lapset  saavat oppia sosiaalisissa tilanteissa vaadittavia käytännön taitoja, 
hyviä tapoja ja myönteisen asennoitumisen itseään ja muita kohtaan. Lapset 
iloitsevat yhdessäolosta ja yhdessä toimimisesta ja oppviat aktiivisesti huo-
lehtimaan myös toisten hyvinvoinnista.  
 
• Lapsen itsenäisyyden asteittainen lisääminen 
Itsenäisyyden asteittainen lisääminen auttaa lasta kasvamaan omatoimiseksi 
ja tekemään itsenäisiä päätöksiä. Kasvattajan tehtävä on huolehtia toisaalta, 
että lapsi saa olla myös lapsi eikä hänen tarvitse ottaa liian varhain vastuuta 
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asioista, jotka eivät kuulu hänen vastuulleen. Tasapainon löytäminen riippu-
vuuden ja itsenäisyyden välillä on keskeinen haaste aikuisen toiminnalle. 
 
 

KASVATUS- JA OPPIMISKÄSITYS 
 
Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 
 
Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, huolenpito, kasvatus 
ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Nämä painottuvat eri tavoin eri ikäisillä lapsilla 
ja ohjaavat kasvattajan toimintaa. Kasvattajana tiedostamme lapsen kasvun 
ja oppimisen mahdollisuudet. Kannustamme lasta omatoimisuuteen niin, että 
lapsi kokee iloa oppimisestaan, mutta saa myös tarpeen mukaisen tuen. 
 
Elinikäinen oppiminen 
 
Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yh-
teistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Var-
haiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta, 
vaalia lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa. 
 
Varhaiskasvatus luo perustan elinikäiselle oppimiselle. Lapsi on synnynnäi-
sesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen ta-
pahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Kasvatta-
jan tehtävänä on suunnitella toimintaa ja ympäristöä siten, että lapsi saa 
haasteita omalle oppimiselleen. Lapsi pohjaa uuden oppimisen aikaisempien 
kokemusten perustalle. Hän oppii itse toimien ja tehden. 
 
 

LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA 
 
Lapsi leikkii, liikkuu ja toimii, sekä tutkii uteli-
aasti ympäristöään. Näin hän oppii ja hänen 
ajattelunsa kehittyy. Toimiessaan lapsi ilmen-
tää tunteitaan ja hänen käsityksensä itsestään 
vahvistuu. Lapsen kehitykselle on oleellista 
toimiminen yhdessä toisten lasten ja aikuisten 
kanssa. Lapset keskenään ja yhdessä aikuis-
ten kanssa havainnoivat ympäristöään ja jut-
televat arjen asioista. Varhaiskasvatustoimin-
nan suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen 
kiinnostuksen kohteet ja taidot. Kasvattajan 
tulee huolehtia, että toiminta on tavoitteiltaan ja 
sisällöiltään lapsen kasvua ja kehitystä yksilöllisesti tukevaa. 
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Leikkiminen 
 
Lapsen arki on leikkiä. Hän käyttää leikin eväinä elettyä elämää ja kokemuk-
siaan. Leikkiessään lapsi tutkii, kokeilee ja oppii uusia asioita itsestään ja ym-
päristöstään. Lapsi leikkii leikin itsensä vuoksi. Hän ei leiki oppiakseen, vaan 
oppii leikeissään. Kaikki mikä näyttäytyy lapsen leikeissä on hänelle merki-
tyksellistä. Lapsi rakentaa leikkiä yhdessä toisen lasten kanssa. Leikkiessään 
lapsi jäljittelee ja luo uutta.  
 
Pieni lapsi leikkii rinnakkain toisten lasten kanssa ja tutkii uteliaasti kaikkea 
ympärillään olevaa. Kasvattaja on aktiivisesti läsnä leikissä ja huolehtii lapsen 
turvallisuudesta. Lapsi alkaa leikkiä kuvittelu- ja sääntöleikkejä kun kieli ja 
ajattelu kehittyvät. Kuvitteluleikeissä lapsi elää mielikuvituksen maailmassa. 
Sääntöleikeissä lapsi toimii yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. 
 
Kasvattaja antaa leikkivälle lapselle vapautta, aikaa ja tilaa. Hän havainnoi ja 
tarvittaessa ohjaa ja rikastuttaa leikkiä. Lapsen kasvuympäristössä tulee olla 
eri ikäisille lapsille sopivat, turvalliset ja monipuoliset leikkivälineet ja –tilat.  
Leikissä päämäärä on toiminnassa itsessään; siinä ei välttämättä pyritä mi-
hinkään lopputulokseen. 
 
Liikkuminen 
 
Liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja 
ympäristöönsä. Liikkuessaan lapsi kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uut-
ta. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjaa terveel-
le itsetunnolle.  
 
Hyvät liikuntataidot tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehittymistä ja 
oppimista. Kasvattajan tehtävänä on järjestää lapsille päivittäisen liikunnan 
mahdollistava ympäristö ja välineistö. Lasta kannustetaan turvalliseen ja mo-
nipuoliseen liikkumiseen sisällä ja ulkona. Varhaiskasvatuksessa lapsi osallis-
tuu myös ohjattuihin, tavoitteellisiin ja säännöllisiin liikuntatuokioihin. 
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Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 
 
Kasvattaja mahdollistaa lapselle kokemuksia 
ja elämyksiä musiikin, kuvien, satujen, tari-
noiden, tanssin ja teatterin maailmasta. Kas-
vattaja kunnioittaa ja vahvistaa lapsen herk-
kyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta viestin-
tää. Lapsi saa ilmaista itseään ja harjaan-
nuttaa taitojaan monipuolisesti erilaisia 
taidemuotoja kokeilemalla. Lapsi saa nauttia 
ja kokea oppimisen iloa kaikilla aisteilla.  
 
Tutkiminen 
 
Tutkiva ihmettely on lapselle ominaista. Lapsi on luonnostaan utelias ja kiin-
nostunut ympärillään olevasta maailmasta. Lapsi saa kokeilla turvallisessa, 
innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä uusia asioita, yrittää ja erehtyä. 
Oivalluksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. Yhdessä 
ihmettely on arvokasta lapselle ja aikuiselle. Asioiden ja ilmiöiden tutkiminen 
tukee lapsen ajattelua, mielikuvitusta ja luovuutta. 
 
 

KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA 
 
Lapsen kielen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen alkaa lapsen ensimmäi-
sistä itkuista, lepertelystä ja jokelluksista ja etenee vähitellen yksittäisten sa-
nojen kautta yhä monimuotoisempaan ilmaisuun. Kieli on yhteydessä koko 
kehitykseen: kielenkäyttö on ajattelua, tunteiden ja toiminnan ilmaisemista 
sekä sosiaalista vuorovaikutusta. 
 
Leikillä ja saduilla on varhaiskasvatuksessa erityinen merkitys lapsen kielen 
kehitykselle ja maailmankuvan syntymiselle. Kielen oppiminen on aina luova 
ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä on tärkeä merkitys. Lapsi tarvit-
see kielen kehitystä tukevan virikkeellisen ja toiminnallisen kasvuympäristön. 
Kielellisesti hyvässä ympäristössä hän voi havainnoida sekä puhuttua että 
kirjoitettua kieltä ja harjoittaa kuuntelu- ja keskustelutaitojaan. 



  

 13

 
Kieli on lapselle erittäin tärkeä ajattelun ja vuorovaikutuksen väline. Puhutun 
kielen puuttuessa voidaan käyttää korvaavina keinoina esimerkiksi kuvia  
ja viittomia. Kielen merkitystä voidaan kuvata aurinkona, joka on kaiken kas-
vun edellytys. Lapsi tarvitsee hyvään kasvuun ja kehitykseen kaikkia seuraa-
van aurinkokuvan ajatuksia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsen normaali kielen kehitys etenee ymmärtämisen ja oman puheen kautta 
ajattelun ja kerronnan kehittymiseen. Kohtaamme lapsen eri arjen tilanteissa, 
annamme esineille ja asioille nimiä, kuuntelemme ja olemme aidosti läsnä 
vuorovaikutustilanteessa lapsen kanssa. 
 
 
 
 
 
 Kielen ja puheen kehitys: 
  
 
 0-2-vuotiaat 
  
 • ääntelee, jokeltelee, itkee, nauraa     
 • matkii, nimeää, toistaa  
 • tunnistaa esineitä ja asioita 
 • muodostaa pieniä lauseita 

 
 
Lorut 
Jutustelu 
Laulut 
Katselukirjat/kuvakirjat 
Rinnakkaisleikit 
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Kuvakirjat 
Riimit 
Laulut 
Saduttaminen 
Yhteisleikki 
 
 

 2-4-vuotiaat 
 
• juttelee ja käyttää kieltä leikeissä 
• ymmärtää käsitteitä, mm. tunnistaa päävärit,    
  vertailee, hallitsee suuntia, tietää ikänsä            
• kuuntelee, ymmärtää ja tuottaa lyhyitä tari -  
noita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

4-6-vuotiaat: 
 
• ilmaisee itseään ymmärrettävästi 
• ymmärtää toisia 
• osaa taivuttaa sanoja oikein 
• pystyy päättelemään syy-seuraus-suhteita   
• muistaa kolmiosaisen ohjeen                   
• kielen merkitys leikeissä lisääntyy 
• kiinnostus kirjaimiin ja kirjoitettuun kieleen  
lisääntyy 

 
Sadut 
Tarinat 
Roolileikit 
Sääntöleikit 
Keskustelut 
Kirjainäänneleikit 
 

 
 

VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT 
 
Taiteisiin tutustuminen 
 
Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksessa taiteen tekeminen, elämykset ja eri 
kulttuuritapahtumat avartavat lapsen mielikuvia. Lapsi saa välineitä jäsentää 
omaa kokemusmaailmaansa. 
 
Lapsi on näkijä ja tekijä, tutkija ja kokija. Itse tehden ja toimien lapsella on 
mahdollisuus saada kaikin aistein tietoa väreistä, muodoista, erilaisista mate-
riaaleista ja rakenteista.  
 
Laadukkaan ja monipuolisen taidekasvatuksen välityksellä voimme luoda lap-
sen henkiselle kasvulle vahvan pohjan. Kasvattajan oma kiinnostus ja eläy-
tyminen auttavat lasta havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristön monimuo-
toisuutta ja kauneutta. Kun kuljemme lapsen kanssa yhdessä taiteen poluilla, 
hänen arvomaailmansa kehittyy. Lapsi oppii näkemään hyvän ja kauniin 
omassa kasvuympäristössään.  
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Taidekasvatuksen eri sisällöt liittyvät läheisesti toisiinsa. Laadukkaan ja mo-
nipuolisen taidekasvatuksen avulla lapsen leikissä, juhlassa ja arjessa toteu-
tuvat musiikin, kuvallisen ilmaisun, kädentaitojen ja sanataiteen tavoitteet. 
Oman lähiympäristön perinnetiedon tunteminen, perinteiset kädentaidot, lau-
lut ja –leikit auttavat lasta luomaan omaa elämänhistoriaansa. 
 
Kempeleen kunnassa kulttuuritoimi on usean vuoden ajan tukenut lastenkult-
tuurin eri muotoja. Tämä on tehnyt mahdolliseksi laadukkaiden konserttien ja 
teatteriesitysten tarjoamisen lapsille.  
 
Taidekasvatuksen sisältöjä: 
 
Musiikki:  
musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja tanssi 
 
Kuvallinen ilmaisu: 
piirustus/ kuvanmuodostus, maalaus/ väri-ilmaisu, muovailu/ rakentelu, pai-
nanta/ grafiikka, kuvien tarkastelu 
 
Sanataide: 
runot ja lorut, sadut, tarinat ja arvoitukset, draama ja teatteri, mediakasvatus 
 
Kädentaidot: 
käsityö, puutyöt, askartelu, erikoistyöt: huovutus, uusiopaperi… 
 
 
Eettisyys, elämänkatsomus ja uskonnollisuus lapsen arjessa 
 
Kasvattajina arvioimme jatkuvasti arvovalintojamme. Pidämme lapsen koke-
musmaailman hänen ikätasolleen sopivana. Luomme lapselle tasapainoisen, 
turvallisen ja vuorovaikutteisen ympäristön. Vuorovaikutus kasvattajien ja las-
ten kesken on suvaitsevaa, avointa, rehellistä ja jatkuvaa.  
 
Vahvistamme lapsissa kunnioitusta kaikkia ihmisiä, lähiympäristöä ja luontoa 
kohtaan. Käsittelemme oikean ja väärän merkitystä draaman, leikin ja päivit-
täisten keskustelujen avulla. 
 
Lapsella on oikeus omaan uskontoon tai 
katsomukseen. Toimimme sopusoinnussa 
lapsen kotiympäristössä omaksuminen 
kasvatustapojen ja käytäntöjen. Laadimme 
tarvittaessa lapsikohtaisen 
uskontokasvatussuunnitelman. Käytämme 
uskontokasvatuksen pohjana kirkkovuoden 
juhlapyhiä. 



  

 16

 
Historiallisiin asioihin tutustuminen 
 
Muodostamme lapsen kanssa käsitystä ja kuvaa menneisyydestä, nyky-
hetkestä ja tulevaisuudesta esineiden ja dokumenttien avulla. Lapsen 
omat kokemukset lähiympäristöstä ja kotiseudusta auttavat lasta hah-
mottamaan oman paikkansa yhteisössä.  
 
 
Luontoon ja luonnon ilmiöihin tutustuminen 
 
Herätämme lapsen kiinnostuksen luontoon ja luomme pohjan myönteisen 
luontosuhteen kehittymiselle. Minkä lapsi oppii tekemään yhdessä aikuisen 
kanssa, sen hän tekee myöhemmin itse ja omin päin. Miellyttävät kokemukset 
ja tunne-elämykset opettavat lasta suojelemaan ja kunnioittamaan ympäris-
töä. Annamme lapselle mahdollisuuden luonnon tutkimiseen ja luonnontie-

teellisten kokeiden tekemiseen; lapsi havaitsee, 
kokee ja oivaltaa luonnon moninaisuuden. 

 
Vahvistamme lapsen käsitystä omasta itsestään 
osana perhettä, kotia ja hoitopaikkaa. Tutustumme 
lähiympäristöön ja luontoon, sen kasveihin, 
eläimiin, ääniin, tuoksuihin ja tunnelmaan. 
Lajittelemalla, kierrättämällä ja säästämällä lapsi 
saa mallin, kuinka hän voi itse suojella ja säästää 
elinympäristöä. 
 
Havainnoimme luonnossa tapahtuvia 
vuodenajoista johtuvia muutoksia, seuraamme 
säätä ja tutkimme elollista ja elotonta luontoa. 
 

 
Matematiikkaan tutustuminen 
 
Matematiikka tulee esille arkipäivän tilanteissa. Matematiikka liittyy kaikkeen 
toimintaan mm. liikuntaan, musiikkiin, kuvataiteeseen, leikkeihin, peleihin, pu-
keutumiseen ja ruokailutilanteisiin.  
 
Tuemme lapsen matemaattista ajattelua ja päättelykykyä sekä kehitämme 
hänen ongelmaratkaisutaitoaan. Emme anna lapselle valmiita vastauksia, 
vaan aikaa sekä rauhaa itse tutkia ja oivaltaa sekä iloita havainnoistaan. 
 
Sisältöjä: 
 
• Muotoihin tutustuminen 
Lapsi tutustuu muotoihin ensin kolmiulotteisina : laatikot, pallot, arpakuutiot  
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ja myöhemmin tasokuvioina: kolmio, nelikulmio, ympyrä 
• Lajittelu ja luokittelu   
Lapsi lajittelee ja luokittelee esineitä ja asioita koon, muodon, värin ja muiden 
ominaisuuksien mukaan 
 
• Vertailu ja järjestykseen asettaminen 
Lapsi vertailee ja järjestelee esineitä ja asioita painon, pituuden, määrän ja 
muiden ominaisuuksien mukaan 
  
• Lukumäärä 
Lapsi tutustuu lukuihin ja lukusana-/lukumäärävastaavuuteen 
 
 

KASVATUSYMPÄRISTÖ  
 
Lapsen kasvatusympäristöä on lapsen lähiympäristö, johon kuuluvat koti, päi-
vähoitopaikka ja muut lapsen elämänpiirissä olevat paikat leluineen ja toimin-
tavälineineen. Kasvatusympäristöön kuuluvat myös lasta kasvattavat aikuiset, 
muut läheiset ihmissuhteet ja kaverit. Kasvattaja luo lapselle turvallisen, 
myönteisen, esteettisen ja oppimiseen innostavan kasvuilmapiirin.  
 
Hyvä kasvatusympäristö tarjoaa lapselle mahdollisuuden leikkiin, liikkumi-
seen, tutkimiseen, kokemiseen ja itsensä ilmaisemiseen monin tavoin yhdes-
sä toisten lasten ja aikuisten kanssa. 
Kasvattajan tulee huolehtia siitä, että lapsen 
päivä muodostuu erilaisista arjen tilanteista ja 
selkeästä, joustavasta päivärytmistä. Aikuisten 
ja lasten yhteiset elämykset ja kokemukset 
ovat merkityksellinen osa lapsen kasvua ja 
oppimista.  
 
 

KASVATTAJA VARHAISKASVATUKSESSA 
 
Kasvattaja tuo lapsen elämään turvallisuutta ja 
pysyvyyttä. Turvallinen ympäristö ja turvalliset, 
pysyvät ihmissuhteet ovat välttämätön pohja 
lapsen kiintymyssuhteen muodostumiselle ja 
myönteiselle kehitykselle. Lapsikeskeisen 
toiminnan, lämpimän, kiireettömän ilmapiirin ja selkeiden rajojen asettamisen 
avulla kasvattaja luo ympäristön, jossa lapsen on hyvä kasvaa. 
 
Kasvattajalla on tietoa lapsen kehityksestä. Häneltä edellytetään sitoutunei-
suutta, herkkyyttä ja kykyä vastata lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. Hän kannus-
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taa lasta omatoimisuuteen. Kasvattaja työskentelee tietoisesti ja tavoitteelli-
sesti. Hän suunnittelee ja järjestää toimintaa sekä muokkaa kasvuympäristöä 
lapsen kehityksellisiä tarpeita vastaavaksi. Kasvattaja antaa mahdollisuuksia 
oppimiseen ja uusiin elämyksiin. Hän ohjaa, tukee sekä kannustaa lasta ja on 
lapselle aidosti läsnä. 
 
Kasvattajilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Kasvattajan ja lapsen 
välinen vuorovaikutus on kiireetöntä, lämmintä, kuuntelevaa ja keskustelevaa. 
Kasvattajayhteisön on oltava lapsia kohtaan johdonmukainen, lasta arvostava 
ja tasapuolinen. Yhteistyö päivähoidon henkilökunnan ja vanhempien välillä 
tukee hyvää kasvua, kehitystä ja oppimista. Kasvattaja havainnoi ja tukee 
lapsen kasvua yhteistyössä vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina, jolle 
on ominaista avoin, toimiva, luonteva ja luottamuksellinen vuorovaikutus. 
 
Kasvattaja pohtii omia arvojaan, työtapojaan sekä ammatin edellyttämää 
asennetta ja vastuuta. Hän arvioi itseään ja toimintojensa vaikutuksia voidak-
seen kasvaa ja kehittyä omassa kasvattajan työssään.  
 
 

KASVATUSKUMPPANUUS 
 
Kasvatuskumppanuus on lapsesta saatavan ilon ja kasvatusvastuun jakamis-
ta vanhempien kanssa. Ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus on vanhem-
milla. Kasvatuskumppanuudessa hyödynnämme vanhempien asiantuntijuutta 
omasta lapsestaan. Kasvatuskumppanuudessa tuemme lapsen kasvua yh-
dessä ja se edellyttää molemminpuolista luottamusta ja avointa vuorovaiku-
tusta. 
 
Päivittäiset keskustelut lapsen päivän sujumisesta ovat tärkeä osa kasvatus-
kumppanuuden muodostumista. Näiden päivittäisten kohtaamisten lisäksi jär-
jestämme jokaiselle lapselle kasvatuskeskustelun, jossa yhdessä vanhempi-
en kanssa laadimme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Kaikissa päiväko-
deissamme ja perhepäivähoidossa vanhemmat pääsevät vaikuttamaan halu-
tessaan varhaiskasvatuksen sisältöihin ja käytäntöihin. Yhteistyötä voidaan 
tehdä myös vanhempaintoimikuntien kautta. Järjestämme vanhempainiltoja, 
joissa voimme tiedottaa ajankohtaisia asioita. Tilaisuuksiin voimme myös kut-
sua asiantuntijoita kertomaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asiois-
ta. Erilaiset tapahtumat, kuten juhlat, retket ja perheillat, antavat perheille 
mahdollisuuden tutustua toisiin perheisiin ja lasten uusiin kavereihin. 
 
Kasvatuskumppanuudessa tavoitteenamme on yhteisten päämäärien ja toi-
mivien arjen käytäntöjen löytäminen lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi. Henki-
löstöllä on vastuu kasvatuskumppanuuden edellytysten luomisessa ja van-
hempien kasvatustyön tukemisessa. 
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YHTEISTYÖKUMPPANIT VARHAISKASVATUKSESSA 
 
Yhteistyöllä perheen ja eri ammattitahojen  kanssa tuemme lapsen kasvua, 
kehitystä ja oppimista.  

Lastenneuvola

Esiopetus

Erityispäivähoito

Varhaiskasvatus /
päivähoito

Lapsi ja perhe

Terapeutit

Neuvolapsykologi

Yhtenäinen
perusopetus

Varhaistukiryhmät

Seurakunta ja kulttuuritoimi
Neuvolatiimit

Neuvolan terveydenhoitajilla on omat nimikkopäiväkodit ja ryhmäperhepäivä-
kodit. He vierailevat säännöllisesti kuukausittain yksiköissä tavaten lapsia, 
vanhempia ja työntekijöitä. Kaikille 5-vuotiaille tehdään tehostettu viisivuotis-
tarkastus eli Viisikko yhteistyössä neuvolan ja päivähoidon kanssa.  
 
Noin kahden kuukauden välein kokoontuvat itä- ja länsipuolen neuvolatiimit. 
Kiertävä erityislastentarhanopettaja tuo vanhempien luvalla tiimin pohditta-
vaksi lapsen mahdollisen kuntoutustarpeen.  
 
Päiväkodeissa kokoontuu säännöllisesti Varhaistukiryhmät. Kunnan itäpuolel-
la on kaksi ja länsipuolella yksi Varhaistukiryhmä. Niihin kuuluvat psykologi, 
kaksi sosiaalityöntekijää, kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvolan ter-
veydenhoitaja, päiväkodin johtaja ja päiväkodin henkilökuntaa. Ryhmässä 
keskustellaan erilaisista moniammatillisen yhteistyön toimintamalleista, 
saamme eri ammattiryhmiltä asiantuntijatukea ja käsitellään vanhempien lu-
valla lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä huolenaiheita. Ryhmä toimii myös 
päivähoidon esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä. 
 
Lapsi voidaan sijoittaa päiväkotiin ilman varsinaista päivähoidon tarvetta neu-
volan suosituksesta tai lastensuojelun tukitoimena. Yhteistyö päiväkodin, 
neuvolan ja sosiaalitoimen välillä on tällöin säännöllistä. 
 
Yhteistyötä tehdään lisäksi koulujen, seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa.  
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ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA 
 

Erityistä tukea tarvitsevilla 
lapsilla tarkoitetaan lapsia, 
joiden kehityksen, kasvun ja 
oppimisen edellytykset ovat 
heikentyneet sairauden, 
vamman tai 
toimintavajavuuden vuoksi tai 
jotka tarvitsevat fyysistä, 
psyykkistä tai sosiaalista tukea 
kasvulleen. Näille lapsille 
laaditaan kuntoutus- ja toimin-
tasuunnitelma. Lapsen 
kuntoutuksessa vanhempien 
osallisuus on merkittävä. 

 
Kempeleen kunnan erityispäivähoidossa toimii kaksi kiertävää erityislas-
tentarhanopettajaa, jotka toimivat omalla alueellaan erityispäivähoidon 
vastaavina, koordinoijina ja kehittäjinä. Varhaiskasvatuksessa erityistä tu-
kea tarvitsevat lapset on sijoitettu päivähoidon tavallisiin ryhmiin. Ryhmis-
sä toimii avustaja/avustajia erityislapsen tukena. 
 
Erityispäivähoidon painopistealueina ovat lasten mahdollisimman varhai-
nen tuentarpeen tunnistaminen, kuntouttavan ja tavoitteellisen toiminnan 
järjestäminen yhdessä päivähoitohenkilöstön kanssa sekä tarvittaessa 
tutkimuksiin ohjaaminen. Tukena ovat moniammatilliset työryhmät, joita 
ovat varhaistukiryhmät sekä erityispäivähoidon työryhmä.  

 
Erityinen tuki on osa lapsen jokapäiväistä toimintaa. Tuen avulla lapsi toi-
mii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen taitonsa vahvistuvat.  
 
Tukitoimia ovat : 

• lapsen perustaitojen yksilöity harjaannuttaminen 
• kasvatusympäristön mukauttaminen lapselle sopivaksi  
• lapsen ohjaaminen pienryhmässä tai yksilöohjauksessa  
 

Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä myös vahvistamalla vuorovaikutusta. 
Vuorovaikutuksen perustana on turvallinen aikuissuhde, selkeä kommuni-
kaatio sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Lapselle tai koko 
lapsiryhmälle voidaan käyttää kuvallista päiväjärjestystä, jolla jäsennetään 
ja havainnollistetaan päivän kulkua. Aikuisina vahvistamme lapsen mah-
dollisuuksia itsenäiseen toimimiseen. 
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Suunnittelemme lapsen yksilölliset tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt yh-
dessä vanhempien ja lasta kuntouttavien asiantuntijoiden kanssa. Lapsi 
saa onnistumisen kokemuksia ja hyväksyntää omine taitoineen ja hänen 
itsetuntonsa vahvistuu.  
 
Varhaiskasvatuksen tukitoimien lisäksi lapsi saa usein terapiaa, esimer-
kiksi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa,  sekä tarvittaessa kuntoutusohjaus-
ta. Terapeutit ja kuntoutusohjaajat vastaavat yhdessä päivähoitohenkilös-
tön kanssa lapsen kuntoutuksen toteutumisesta. Huolehdimme siitä, että 
varhaiskasvatus sekä erilaiset tukipalvelut muodostavat yhtenäisen, lap-
selle sopivan, kokonaisuuden. 
 
 

VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN 
YHTEISTYÖ 
 
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 
perusopetuksen valtakunnalliset asia-
kirjat velvoittavat turvaamaan 
yhtenäisen ja eheän kasvun, 
kehityksen ja oppimisen koko-
naisuuden lapselle. 
 
 
 
Varhaiskasvatuksen, esi- ja 
perusopetuksen ohjaavia asiakirjoja: 
  
• Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 
• Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1.-2. luokille 
• Kempeleen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 
• Kempeleen esiopetuksen opetussuunnitelman linjaukset 
• Kempeleen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 
• Yksikkökohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat  
• Lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat 
 
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsestaan. Kasvattaja tukee lapsen myön-
teisen minäkuvan vahvistumista ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Oleellista 
on lapsen kasvun, kehityksen, oppimaan oppimisen ja oppimisen taitojen tu-
keminen ja vahvistaminen. 
 
Rohkaisu, innostaminen, oppimisesta iloitseminen ja haasteiden tarjoaminen 
ovat yhteisiä tavoitteitamme varhaiskasvatusympäristön luomisessa. Oppi-
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miskäsitys on kaikissa asiakirjoissa yhtenevä; lapsi harjoittelee ja oppii uusia 
taitoja itse aktiivisesti toimimalla, pohjaten aikaisempiin kokemuksiinsa vuoro-
vaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. 
 
Tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
 
Viisivuotistarkastuksen yhteydessä lapsen kanssa tehtävä Viisikko- arviointi 
siirtyy lapsen mukana päiväkodista tai perhepäivähoidosta esiopetusyksik-
köön. Päiväkodista esiopetukseen siirtyvien lasten opettajat käyvät tiedonsiir-
tokeskustelut esiopetuksen opettajien kanssa.  
 
 

TURVALLISUUS PÄIVÄHOIDOSSA 
 
Yhtenä  kunnan strategisista arvoista on turvallisuus. Strategiassa turvalli-
suus nähdään  fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena turvallisuutena.  
 
Jokaisessa päivähoitoyksikössä on pelastus- ja työturvallisuussuunnitelma. 
Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti erilaisia koulutuksia, kuten en-
siapu-, hygienia- ja liikennekasvatuskoulutusta sekä palo- ja pelastusharjoi-
tuksia. Säännöllisillä kiinteistökierroksilla valvotaan kiinteistöjen ja ulkoilutilo-
jen kuntoa. Yleiset tietoturvallisuusmääräykset koskevat päivähoidon toimin-
taa. 
 
Lain ja asetuksen mukaisesti koulutettua henkilökuntaa on oltava riittävästi 
lapsimäärään nähden takaamassa lasten turvallisuuden päivähoidossa. 
Päivähoidon henkilökunnalla on selkeät toimintaohjeet ongelma- ja kriisitilan-
teita varten. Henkilökunta tietää, miten toimii kohdatessaan esim. alaikäisen, 
tuntemattoman tai päihtyneen asiakkaan tai  kun lasta ei tulla hakemaan.  
 
 

TUKIPALVELUT 
 
Ruoka- , puhdistus-, tietotekniset - ja kiinteistöpalvelut ovat olennainen osa 
varhaiskasvatustoimintaa. Kempeleessä nämä tukipalvelut tuotetaan pää-
sääntöisesti kunnan omana toimintana.  
 
Ruokapalvelut 
Kaikkien päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien keittiöt ovat jakelukeittiöitä 
joiden ruoka valmistetaan joko Ylikylän tai Yläasteen keskuskeittiöillä. Aamu- 
ja välipalat tehdään jakelukeittiöissä itse. 
 
Kunnan eri toimipisteiden ruokalistat sekä päiväkotien aamu- ja välipalalistat 
löytyvät kunnan internet-sivulta. Ruokalista ja ateriat on koottu siten, että niis-
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sä toteutuvat päivittäin lapsen terveellisen ravinnon saannin tarpeet ja suosi-
tukset.  
 
Puhdistuspalvelut 
 
Päivähoidossa puhdistuspalvelut hoitaa pääsääntöisesti kunnan oma siivous-
palvelu, paitsi Tupunan, Touhulan ja Hovintien ryhmäperhepäiväkodeissa 
käytetään siivoukseen ostopalvelua. 
 
Tietotekniset palvelut 
 
Kempeleen tietotekniikkapalvelut hankkii, kehittää ja ylläpitää yhdessä mui-
den hallintokuntien kanssa Kempeleen kunnan tietojärjestelmiä ja antaa  hal-
lintokunnille atk-tukea. 
 
Varhaiskasvatustoiminnan johtamisessa hyödynnetään useita tietoteknisiä 
ohjelmia. Päivähoidon laskutus ja asiakasjärjestelmissä käytetään Effica - 
päivähoito-ohjelmaa, henkilöstöasioissa Prima henkilöstönhallinto-ohjelmaa 
ja taloushallinnossa tarvittavien maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitamiseen 
AdeEko+ -ohjelmaa.  
 
Lasten kanssa oppimiseen käytettäviä tietoteknisiä ohjelmia on tällä hetkellä  
käytössä joitakin lähinnä yksittäisiä ”romppuversioita”, koska tietoteknisillä 
palveluilla ei ole toistaiseksi ollut resursseja tukea tällaista toimintaa.  
 
Kiinteistöpalvelut 
Tekninen lautakunta ja tekninen osasto vastaavat siitä, että kunnallistekniset 
palvelut, kiinteistöjen ylläpitopalvelut, maankäytön suunnittelu sekä lakisää-
teiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja pelastustoimen palvelut 
vastaavat kunnan ja kuntalaisten tarpeita.  
 
Vuosittaisten kiinteistökierrosten aikana kiinteistöpalvelu kartoittaa yksiköissä 
tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet yhdessä käyttäjien kanssa. Talonra-
kennusmestari vastaa ylläpitopalvelujen hoidosta. Kiinteistöjen hälytys- ja var-
tiointitehtäviä hoitaa tarpeen mukaan Lakeuden Vartiointi.  
 
 
Kempeleen paloasema on osa Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta. Pelastuslai-
toksen edustaja suorittaa vuosittain kunnan kiinteistöjen palotarkastukset, 
joissa tarkistetaan ja käydään läpi mm. kiinteistön pelastussuunnitelma, 
sammutusvälineiden ja poistumisteiden kunto sekä kartoitetaan mahdolliset 
kiinteistön riskitekijät paloturvallisuuden kannalta.  
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön valmiutta toimia oikein palo- ja pelastustilan-
teissa ylläpidetään aika-ajoin toistettavissa alkusammutuskursseilla. Henki-
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löstö ylläpitää myös ensiapuvalmiuksiaan täydentämällä ja uusimalla Ensiapu 
1 koulutustaan.  
 
 

ARVIOINTI 
 
Varhaiskasvatuksessa arviointi on 
parhaimmillaan vuorovaikutteinen 
tapahtuma, jossa oppivat sekä 
arvioija että arvioinnin kohde. 
Arvioinnin tarkoituksena on saada 
tietoa toiminnan kehittämiseen. 
 
Mitä varhaiskasvatuksessa arvioidaan 
 
 
 
 
         

Varhaiskasvatustoiminta 
(miten varhaiskasvatus toteu-
tuu, miten Vasu toimii ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanhemmat 

Resurssit 
Kunnallinen   
päätöksenteko  
Johtaminen 

Lapset  

Henkilöstö 
Kasvattajien toi-
minta 

Lapsi arvioi 
Kysymme lasten mielipiteitä päivähoitopäivästä, kasvatusympäristöstä ja 
kasvattajan toiminnasta lapsille soveltuvin kysymyksin ja arviointimenetelmin. 
Arvioimalla omia työskentelytapojaan, leikkitaitojaan sekä oppimistaan  
lapsi  ohjataan tiedostamaan oma oppimisensa ja havaitsemaan, että hän voi 
itse vaikuttaa oppimisessa onnistumiseen ja taitojen hallintaan.   
 
Vanhemmat arvioivat 
Vanhemmat arvioivat päivähoidon varhaiskasvatustoimintaa. TAK eli Tutki – 
Arvioi ja Kehitä - kyselyissä on mitattu vanhempien tyytyväisyyttä resurssien 
riittävyyteen ja kohdistumiseen, miten kunnallinen päivähoito on järjestetty ja 
mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Vanhemmat arvioivat siinä myös henkilöstön 
toimintaa, heidän ammattitaitoaan ja asennettaan työhön. Saatujen palauttei-
den avulla kehitämme Kempeleen kunnan varhaiskasvatusta. Saamme pa-
lautetta myös päivittäin erilaisissa keskusteluissa ja yhteydenotoissa.  
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Henkilöstö arvioi 
Päivähoidon työntekijät arvioivat lapsen kasvua ja kehitystä mm. laatimalla 
jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelman, joka on osaltaan pohjana ryhmän toiminnan suunnittelulle. Lapsen 
viisivuotisneuvolaa varten päivähoitopaikassa tehdään osa neuvolatarkastuk-
sesta, ns. Viisikko-arvio lapsen sen hetkisestä kasvusta ja kehityksestä. 
 
Kempeleen kunnan henkilöstölle järjestetään vuosittain henkilöstön tyytyväi-
syyskysely, jossa työntekijät arvioivat työn tekemisen edellytyksiä ja olosuh-
teita. 
 
Lähimmän esimiehen kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu, jossa 
työntekijällä ja esimiehellä on mahdollisuus tarkastella toteutunutta varhais-
kasvatustoimintaa ja arvioida niin omaa kuin esimiehen toimintaa. 
 
Ensiarvoisen tärkeää on henkilöstön itsearviointi, jossa omaa toimintaa, arvo-
ja ja asenteita tarkastellaan kriittisesti - joko yksin tai yhdessä vertaisryhmän 
kanssa.  
 
 

KEHITTÄMINEN JA SEURANTA 
 
Päivähoitopalvelun kehittämisessä on ensisijaisesti pystyttävä vastaamaan 
palvelujen saatavuuteen ja riittävyyteen. Kempeleen kunta kasvaa väestöl-
tään keskimäärin 3% vuosittain. Suurin osa uusista kempeleläisistä on nuoria 
lapsiperheitä ja päivähoidon tarve lisääntyy. Väestöennusteiden mukaan pal-
veluita on pystyttävä lisäämään tarpeita vastaavasti. Lasten jatketun ja vuo-
rohoidon tarve on lisääntynyt vanhempien työaikojen erilaisuuden vuoksi. 
Tämä asettaa palvelujen tarjoamiselle haasteita. Talous ja toimintasuunnitel-
massa arvioidaan vuosittain eri päivähoitomuotojen vastaavuutta palvelun 
kysyntään. 
 
Uusia päivähoitotiloja suunniteltaessa ja perustettaessa on huomioitava tilo-
jen sopivuus päivähoitotoimintaan. Oulun ympäristövirasto on koonnut lain-
säädäntöön, ohjeisiin ja määräyksiin perustuvat ohjeet päivähoitotilojen pe-
rustamiselle. Asiakirjassa esitetään vaatimukset päivähoitotilojen piha-aluille, 
sisätiloille, ilmanvaihtoon, lämpöön ja valaistukseen. Myös vanhojen tilojen 
kuntoa ja korjaustarpeita arvioidaan vuosittain vastaamaan annettuja ohjeita. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman kautta päivähoidon arviointia ja kehittämistä 
voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti. Kempeleen päivähoidon varhaiskasva-
tussuunnitelmassa olemme määritelleet keskeiset toiminnan tavat ja kasva-
tuspäämäärät. Niiden pohjalta yksiköissä tehtävien suunnitelmien pohjalta 
asetetut päämäärät toteutuvat käytännössä. Vanhempien kanssa tehtävä yh-
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teistyö, kasvatuskumppanuus, tuo todennäköisesti uusia näkökulmia varhais-
kasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
 
Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta on mahdollisuus laajen-
taa suunnitelmaa koskemaan koko Kempeleen kunnan varhaiskasvatusta. 
Tällöin suunnitelmien edelleen kehittämiseen tulee ottaa mukaan seurakunta, 
eri järjestöt ja muut alle kouluikäisille varhaiskasvatuspalveluja tarjoavat ta-
hot. 
 
Tavoitteena on kehittää tulevina vuosina lapsen ja nuoren kasvun suunnitel-
ma, jossa varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma ja perusope-
tussuunnitelma nivotaan yhdeksi johdonmukaiseksi kasvunsuunnitelman ko-
konaisuudeksi. Tavoitteena on löytää kaikille lasten ja nuorten kanssa toimi-
ville yhteinen kasvatusnäkemys. Tämän näkemyksen myötä jokainen lapsen 
kanssa toimiva pystyy ohjaamaan lasta ja nuorta samansuuntaisesti ja joh-
donmukaisesti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LIITTEET 
      Liite 1 
KEMPELEEN VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖN SUUNNITTELUN 
ORGANISOINTI 

Kempeleen 
VASU-n ohjaus-
ryhmä 
Päivähoidon joh-
toryhmä 

Yksityiset 
päiväkodit, 
Seurakunta, 
MLL

Vanhem-
paintoimi-
kuntien 
foorumi

Yksikköjen 
vanhempaintoi- 
mikunnat 

VASUN sisällön 
suunnitteluryhmä 
Vetäjä: Aini 
Jäsenet: Orientaati- 
oiden vetäjät, Outi 

Neuvola 
Koulut 
Sosiaalityö 
Kotipalvelu 

 
VASU 
Johtoryhmä 
Outi, Aini L., 
Tuula, Maija 

Orientaatiot 
-Matem.+luonnont. 
-Hist.+yhteisk. / 
Eettinen ja uskonnol-
linen 
-Esteet.(taide+käd. 
      taidot) 
-Arviointi, seuranta 
 
Vetäjänä jokaisessa 
ryhmässä 
yksikön esimies   
 

Kielen merkitys 
 
Vetäjä:Anu Leivo 
 

Kasvatuskump-
panuus 
Vetäjä:Antti 
Peuralahti 
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Matemaattis-
luonnontiet orientaatio 
Vetäjä: Sari Räisänen 
 

Historiallis- 
yht.kuntatiet. / Eetti-
nen ja uskonnollinen 
orientaatio 
Vetäjä: Aini Järvenpää 

Arviointi, seuranta 
Vetäjä: Raija Mel-
gin-Keränen 
 

Esteettinen orientaatio 
Vetäjä: Merja Backman 
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 Liite 2 
 
KEMPELEEN LASTEN KASVUN JA OPPIMISEN  SUUNNITELMA 
 
 
 
 

 
YHTEINEN STRATEGIA ? 
- arvo 
- oppimis-kasvatusnäkemys 
- yhteistyö 
- organisaation tavoitteet / miten teemme sen 
- toiminnan painopistealueet 
- jatkumo, silta, yhtenäisen kokonaisuuden raken-

taminen 
- toiminnan arviointi 
 

 
 
 
 
 

 

VASU 

0-5 v  

ESIOPS 

6 v  

 
KASVATUS- JA OPETUSSUUNNITELMA 0-16 V 
  - kasvun ja oppimisen portaat 

- tavoitteet, sisällöt eri ikäkausina, eri  
  orientaatioissa, sisältöalueissa, oppiaineissa ja  
  aihekokonaisuuksissa 

 

PERUSOPS 
1-2, 3-9 lk 
- tavoitteet 
- sisällöt 

 
Yksiköiden kansiot 
- toimintaympäristö 
- käytänteet 
 

 
Yksiköiden kansiot 
- toimintaympäristö 
- käytänteet 


	Kuvitus: perhepäivähoitaja Riitta Teirikko
	 
	JOHDANTO
	PÄIVÄHOITOA / VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT, LAIT JA ASETUKSET
	VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TUOTTAMISTAVAT KEMPELEESSÄ
	KEMPELEEN PÄIVÄHOITOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS
	VARHAISKASVATUKSEN ARVOPOHJA 
	Turvallisuus
	Yksilöllisyys
	Yhteisöllisyys
	Leikin arvostus

	VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄT
	KASVATUS- JA OPPIMISKÄSITYS
	LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA
	KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA
	VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT
	Taiteisiin tutustuminen
	Eettisyys, elämänkatsomus ja uskonnollisuus lapsen arjessa
	Historiallisiin asioihin tutustuminen
	Luontoon ja luonnon ilmiöihin tutustuminen
	Matematiikkaan tutustuminen

	KASVATUSYMPÄRISTÖ 
	KASVATTAJA VARHAISKASVATUKSESSA
	KASVATUSKUMPPANUUS
	 YHTEISTYÖKUMPPANIT VARHAISKASVATUKSESSA
	ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA
	VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN YHTEISTYÖ
	Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen valtakunnalliset asiakirjat velvoittavat turvaamaan yhtenäisen ja eheän kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisuuden lapselle.

	TURVALLISUUS PÄIVÄHOIDOSSA
	TUKIPALVELUT
	ARVIOINTI
	KEHITTÄMINEN JA SEURANTA
	 LIITTEET

