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Pyhäjärven kaupunki

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatus



Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 
ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia  

Pyhäjärven varhaiskasvatussuunnitelma 
perustuu valtakunnalliseen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan

Suunnitelman laatimiseen, 
kehittämiseen ja arviointiin osallistuivat 
varhaiskasvatuksen henkilöstö, huoltajat 
ja lapset

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä 
lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa 
lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma 
(lapsen vasu)

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on 
sitoutunut varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaiseen toimintaan ja sen 
kehittämiseen kaikissa hoitopaikoissa 

Pyhäjärvi vasu Lapsen vasu Varhaiskasvatus-
suunnitelman 

perusteet

Ajattelu- ja toimintatapojen päivittäminen tähän päivään



Pyhäjärvellä 
varhaiskasvatuksessa on 

keskeistä

Lapsen vahvuudet ja voimavarat                                            
Lapsi tulee kuulluksi ja hänen tarpeisiinsa vastataan            

Merkitykselliset arjen hetket
Lapsen oppimisen mahdollistaminen ja hänen                                  
kiinnostuksensa kohteiden huomioiminen                                                        

Leikki ja vuorovaikutus                                                                                              
Lapsi oppii leikkiessään yksin, yhdessä aikuisten ja toisten 
lasten kanssa 

Liikunta ja ulkoilu                                                                               
Lapsi on aktiivinen toimija, joka liikkuu eri ympäristöissä omia 
taitojaan kokeillen ja itsensä ylittäen

Lähiympäristö ja luonto
Lapsi kasvaa lähielämänpiirinsä osallisuuteen



LAPSI OPPII OPPIMAAN,
VARHAISKASVATUSAIKA ON OSA 
LAPSEN ELINIKÄISEN OPPIMISEN 
POLKUA Kulttuurinen

osaaminen,
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

Itsestä 
huolehtiminen ja 
arjen taidot

Monilukutaito
ja tieto-ja 
viestintä-
teknologinen 
osaaminen

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Ajattelu ja 
oppiminenVarhaiskasvatuksessa luodaan hyvät olosuhteet lasten 

kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 
hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle.

Laadukas varhaiskasvatus antaa vankan pohjan lapsen 
tietojen ja taitojen kehittymiselle 

Varhaiskasvatus vaalii lapsen etua
”Aikuisten täytyy aina selvittää, mikä on lapselle 
parasta, kun he päättävät lapsen asioista”

Varhaiskasvatuksen toiminnassa Valtakunnallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteutuvat 
arjen pedagogiikassa 

Laaja-alainen oppiminen;
Valtakunnallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet mukaisesti



Lapset ja vanhemmat osallisiksi
Lapsella oltava mahdollisuus vaikuttaa arkeensa liittyviin asioihin

Kaverit ja ryhmään kuuluminen ovat lapselle tärkeitä

Kotiväen kanssa tehtävä luottamuksellinen yhteistyö on keskeinen osa 
varhaiskasvatusta

Lapselle tärkeät aikuiset tutustuvat toisiinsa ja jakavat lapsen elämää ja 
kokemuksia päivittäin.

Mietitään yhdessä, miten lapsen kehitystä ja oppimista voidaan parhaalla 
tavalla tukea.

Henkilöstön perheiden arvostava kohtaaminen tärkeää, heidän 
moninaisuutensa huomioiden

Perheiden tutustuminen toisiinsa tukee henkilöstön työtä ja mahdollistaa 
vanhempien keskinäisen vertaistuen ja verkostoitumisen

Miten päästään 
informoinnista yhteiseen 
keskusteluun?



Ammattilainen kohtaa lapsen

Ammattilainen kohtaa                        
huoltajat

Ammattilainen ja pedagogiikka

Ammattilainen 
varhaiskasvatuksen ja Pyhäjärven 
kaupungin toimintakulttuurissa

Lapsen kohtaaminen

*Tehtävä 1

*Tehtävä 2

*Jne.

Huoltajien kohtaaminen

*Tehtävä 1

*Tehtävä 2

*Jne

Pedagogiikka

*Tehtävä 1 

*Tehtävä 2

Jne

Toimintakulttuuri 
*Tehtävä 1
*Tehtävä 2
*Jne

Se, mihin huomio kiinnittyy, alkaa kasvaa!

VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATIOSAAMISTA 
TARVITAAN KASVATUSTYÖSSÄ JA PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ 



Varhaiskasvatus rakentaa lapsen oppimisen polkua



Varhaiskasvatus uudistamisen kohteena 

Kunta-
vasu

käyttöön 

1.8.-17

Henkilöstön 
perehdytys/ 

vanhempainilta

Marraskuu -17 

Lapsi-
vasut

käyttöön

Marraskuu 
-17 

Yksiköiden  

Toiminta-
suunnitelmat, 
joissa lapsivasut 
huomioitu

Koko toimivuosi                
2017-2018

Toiminnan 
arvioinnit 

ja

kehittäminen      

*kuntavasu                              
* lapsivasut

* toiminta



Pyhäjärvellä varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on kasvattaa ajattelevia, 
aktiivisia, itseensä luottavia ja               
toista ihmistä kunnioittavia lapsia. 
Lapsia, jotka ovat oppineet 
vastavuoroisuuden periaatteen: 
kuuntelen ja tulen kuulluksi.

VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEELLINEN 
TOIMINTA PERUSTUU YHTEISEEN 
OPPIMISKÄSITYKSEEN


