
 HANKESUUNNITELMA 
 22.10.2018 
 Sivu 1/49 
  
 

 
Rakennuttamispalvelu J.M.LEHTINEN 
Jouni Lehtinen 
Messupolku 9 B 6, 28190 Pori 
puhelin:  +358 44 9899618 

 

 
Tilaaja: 

Kokemäen kaupunki 
Tekninen toimisto 
Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki    
 
Hanke: 

KOKEMÄEN UUSI PÄIVÄKOTI 
 
HANKESUUNNITELMA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 2/49 
 
 
 

 
 
 
 
Kokemäen uusi päiväkoti Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

UUDISRAKENTAMINEN 

1. TIIVISTELMÄ 

 
Kokemäen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa KV:11.6.2018 § 42 (liite 1) 
varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen ja sen liitteiden perusteella 
käynnistää keskitetyn ratkaisun hankesuunnitelman tekemisen Tulkkilaan sijoit-
tuvasta päiväkodista ja että hanke suunnitelmaan on sisällytettävä suunnitelma 
perhepäivähoidon kehittämisestä vähintään nykyisessä laajuudessa. 
 
Tämän hankeohjelman lähtökohtana on uusi koko Kokemäen aluetta (ei 
Kauvatsa) palveleva päiväkoti. Tämä tarkoittaa käytännössä 8-ryhmäistä päivä-
kotia. Perhepäivähoito (12 perhepäivähoitajaa) säilyy yhtenä varhaiskasvatus-
vaihtoehtona ja siitä tehdään erillinen kehittämissuunnitelma. 
 
Uudelle päiväkodille sovelias tontti sijaitsee Tulkkilassa. Tokmannin ja palo-
aseman välissä oleva tontti (271-104-26-2) on sijainniltaan hyvä (synergiaetu 
Tulkkilan koulun kanssa ja liikuntahalli, kirjasto, uimahalli, liikuntapuisto lähellä). 
 

Suunnitteilla oleva uusi päiväkoti on kahdeksan päiväkotiryhmän päiväkoti, josta 
yksi ryhmä on avoimessa päiväkotikäytössä. Vuorohoidon tilatarve on yksi pien-
ten ryhmä ja yksi isojen ryhmä.  Mitoituksellinen päivähoitopaikkamäärä on 161. 
Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana ja tämä tulee huomioida 
mitoituksessa. Henkilökunnan määrä on n. 34 hlö + ateriapalvelu ja siivous 4 
hlö. 
 
Päiväkotirakennus tarjoaa modernit, ergonomiset, terveelliset ja turvalliset tilat 
kahdeksalle päiväkotiryhmälle. 
 
Uusi päiväkoti mahdollistaa uudistuneen varhaiskasvatussuunnitelman mukai-
sen toiminnan. Isommassa yksikössä saavutetaan etuja pedagogiikan monipuo-
lisuudessa pieniin päiväkoteihin nähden. Hallinto ja henkilökunnan työ on hel-
pompi järjestää. Lisäksi saavutetaan toiminnan kustannussäästöjä.  
 
Avoin päiväkotiryhmä toimii kotihoidossa olevien lasten tapaamispaikkana, mut-
ta myös lastaan kotona hoitavien vanhempien tarpeellisena kohtaamispaikkana, 
jossa vanhemmat voivat lasten hoidon yhteydessä jakaa kokemuksia ja saada 
toisiltaan tukea vanhemmuuteensa.  
 
Osa päiväkodin tiloista on otettavissa myös ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tilat tar-
joavat alueen asukkaille mahdollisuuden käyttää rakennuksen salia, ruokasalia 
ja kotikeittiötä päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella. Tällainen toiminta lisää 
alueen yhteisöllisyyttä ja rakennuksen käyttöaste kasvaa.  
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Päiväkodin piha liittyy laajempaan koko aluetta käsittävään Tulkkilan liikunta-
puistoon, joka muodostaa leikkivälineineen ja urheilukenttineen toimivan koko-
naisuuden.  
 
Rakennusratkaisun johtavana ajatuksena on ollut, että tehdään kohtuuhintainen 
rakennus laadusta tinkimättä. On syntynyt kompakti, rakennusrungoltaan erit-
täin yksinkertainen yksikerroksinen ratkaisu, jossa rakennuksen mittakaavaa ja 
ulkoarkkitehtuuria luodaan aurinko- ja lumisuojaritilöillä. Rakennus jäsentyy mo-
neen pieneen rakennusosaan, jotka itsessään muistuttavat mittakaavaltaan 
pieniä päiväkoteja.  
 
Rakennuksen tilavaraus lasta kohden on ollut 11 m2/lapsi hankesuunnittelun al-
kaessa. Hankesuunnitelmassa alustava laajuus on 1 755 m2, 1 978 brm2, 
 8 034 rm3 
 
Kustannusennuste on 5,46 M euroa ALV 0%, josta irtokalusteiden osuus on 
0,18 M euroa. 

 
Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 20.8.2018 päiväkodin hanketyö-
ryhmän johon kuuluvat: 

 
• Sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Janne Savolainen (työryhmän pu-

heenjohtaja)  
• varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Hanhilahti 
• sivistysjohtaja, Leena Aalto-Setälä (Varajäsen) 
• rakennusinsinööri Jari Ruponen  
• tekninen johtaja Markus Virtanen (Varajäsen) 
• Tuomo Hinkkanen (kaupunginhallituksen edustaja) 
• Raisa Juutilainen (kaupunginhallituksen edustaja) 

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajalle, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginjoh-
tajalle myönnetään läsnäolo-oikeus hanketyöryhmän kokouksiin. 

 
 

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on pienennetty taloudellisten reuna-
ehtojen vuoksi mahdollisimman pieneksi, mutta suunnitellut tilat ovat kuitenkin 
riittävät ja tilat luovat toiminalle nykytilanteeseen verrattuna aivan uuden lähtö-
kohdan ja mahdollistavat toteutuessaan toiminnan tehokkaan kehittämisen. 
 
Tavoitteena hankeselvityksessä on, että päiväkoti voi aloittaa toimintansa vuo-
den 2021 elokuussa. 
 
Kokemäki 22.10.2018 
 
Janne Savolainen  
Hanketyöryhmän puheenjohtaja 
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2. YHDYSHENKILÖT 
Tilaaja / Rakennuttajatehtävät:  
Kokemäen kaupungin tekninen toimisto 
Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 

 
tekninen johtaja, Markus Virtanen, puh 040 488 6190 
markus.virtanen@kokemaki.fi 
 
rakennusinsinööri Jari Ruponen, puh 040 488 6191  
jari.ruponen@kokemaki.fi 

 
 

Käyttäjän edustajat:  
 
Sivistyslautakunta 
puheenjohtaja, Janne Savolainen (työryhmän puheenjohtaja) 
janne.savolainen@kokemaki.fi 
 
Sivistysosasto 
PL 27, 32801 Kokemäki 
varhaiskasvatuspäällikkö, Riitta Hanhilahti, puh 040 4886227 
riitta.hanhilahti@kokemaki.fi 
 
sivistysjohtaja, Leena Aalto-Setälä, puh 040 488 6140  
leena.aalto-setala@kokemaki.fi 

 
 

3. HANKKEEN TARVEMÄÄRITTELY 

Kokemäelle tarvitaan tilat, jotka on suunniteltu varhaiskasvatukselle ja täyttävät 
uuden varhaiskasvatuslain (1.9.2018) ja varhaiskasvatussuunnitelman vaatimuk-
set; tarveosa-alueina ovat pedagogiikka, johtajuus, oppimisympäristö, toimintakult-
tuuri (sis. oppiva yhteisö, leikki ja vuorovaikutus, tasa-arvo, osallisuus, yhdenver-
taisuus, kulttuurinen moninaisuus, hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa), 
työtavat ja yhteistyö.   
 
Uuden tilan tarve syntyy myös siitä, että elinkaaren lopussa olevien päiväkotien ti-
lalle tarvitaan terveitä rakennuksia, joissa ei ole esim. sisäilmaongelmaa. Useat 
kiinteistöt ovat elinkaaren lopussa ja lisäksi huonosti varhaiskasvatuksen nykype-
dagogiikan toteuttamiseen soveltuvia. Lisäksi tarvitaan päiväkotitila, joka joustaa 
myös eri tilanteissa tapahtuviin lapsimäärämuutoksiin. 
 

mailto:markus.virtanen@kokemaki.fi
mailto:jari.ruponen@kokemaki.fi
mailto:janne.savolainen@kokemaki.fi
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3.1 Tarvemäärittely lasten näkökulmasta 

Uusi ja moderni päiväkotirakennus mahdollistaa lapsille uuden varhaiskasvatuslain 
mukaisen toiminnan, joka koostuu monipuolisesta liikkumisesta, musiikin, kuvatai-
teen, kädentaitojen harjoittamisesta, tieto- ja viestintäteknologian käytöstä ja yhtei-
söllisestä oppimisesta. Tilassa toteutuvat, esteettömyys, ergonomia, hyvä tilojen 
valaistus ja terve sisäilman laatu. Lisäksi lasten ja huoltajien osallistaminen toimin-
nan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin mahdollistuu uusien tilojen myötä. Ti-
lassa mahdollistuvat myös yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet verkostoitumiselle se-
kä monialainen yhteistyö ja puitteet kokoontumisille.  
 
Lapset tarvitsevat uusia tiloja, jossa mahdollistuvat varhaiskasvatussuunnitelman  
perusteiden mukaan itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen  
teknologian hallintaan liittyvien taitojen harjoittaminen. Lapsilla tulee olla mahdolli-
suus lepoon, monipuoliseen ravintoon sekä leikkiin ja fyysiseen aktiivisuuteen si-
sällä ja ulkona. Kyse on lasten hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitou-
tumisesta. Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä tai-
toja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja.   
 
Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhais-
kasvatuksen oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja moni-
puolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luon-
toelämysten ja oppimisen paikkoina. Hankkeessa painotetaan näiden osa-alueiden 
toteutumista uusilla oppimisympäristöillä sekä sisällä että ulkona.  
 

3.2 Tarvemäärittely pedagogisesta näkökulmasta 

Hankkeen avulla turvataan pedagogiikan toteutuminen laissa ja suunnitelmassa 
kuvatuilla tavoilla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan pedagogiik-
ka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä 
oppimisesta.   
 
Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatus-
tieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön to-
teuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppi-
misen toteutumiseksi. Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimis-
ympäristöissä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa.   
 
Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pe-
dagogista asiantuntemusta sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, 
miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. 
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3.3 Tarvemäärittely henkilökunnan näkökulmasta 

8-ryhmäinen päiväkotiyksikkö mahdollistaa kasvattajien kollegiaalisen tuen. Peda-
goginen toiminta voidaan toteuttaa henkilökunnan osaamisvahvuuksien mukaan ja 
toimintatavat voidaan järjestää joustavasti, kun henkilökuntaa on enemmän. Tä-
män kokoisen yksikön henkilöstön synergia-edut vähentävät ulkopuolisinten sijais-
ten käyttöä. Yksikkö on myös tarpeeksi suuri yhden johtajan johdettavaksi, eikä 
etäyksiköitä liity tähän kokonaisuuteen. 
 

3.4 Muiden käyttäjien tarpeet 

Päiväkotitoiminnan lisäksi rakennus palvelee avointa päiväkotitoimintaa, ja on iltai-
sin ja viikonloppuisin eri käyttäjäryhmien käytössä. Avoin päiväkotiryhmä palvelee 
kotihoidossa olevien lasten ja heidän vanhempiensa tapaamispaikkana. Näin myös 
kotihoidossa olevat lapset saavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen 
muiden lasten kanssa, ja mahdollinen siirtyminen kotihoidosta päivähoitoon sujuu 
kitkattomammin. Myös lasten vanhemmat voivat lasten hoidon yhteydessä jakaa 
kokemuksia ja saada toisiltaan tukea vanhemmuuteensa avoimessa päiväkotiryh-
mässä.  
 
Varsinaisen päiväkotitoiminnan lisäksi päiväkotirakennuksen muita käyttäjäryhmiä 
voivat olla lasten vanhemmat, päiväkotilasten liikunta- ja harrasteryhmät päiväko-
tiajan ulkopuolella, erilaiset vanhemmuuteen ja lastenkasvatukseen liittyvät ryhmät. 
Myös päiväkotitoimintaan liittymättömät kansalaisryhmät tai liikuntaan liittyvät ryh-
mät voivat käyttää rakennusta.  

 

4. TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY 
Kokemäen varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda lämmin, rauhallinen, turvalli-
nen ja lapsia kiinnostava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa on tilaa leikille. Hyvä 
hoitosuhde onnistuu vanhempien ja henkilökunnan yhteistyönä. 

4.1 Yleistä 

Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus. 
Varhaiskasvatuksen – ja samalla päiväkotisuunnittelun – olennaisia lähtökohtia ovat 
lapselle ominaiset tavat toimia, oppia ja havainnoida. Päiväkotiympäristön tulee olla 
innostava ja mielenkiintoinen sekä monipuolinen; lapsen on voitava sekä leikkiä ja 
pelata ryhmässä, että vetäytyä omaan rauhaan. 
 
Lapsi rakentaa pienestä pitäen kuvaa ympäristöstään. Prosessissa kielen merkitys 
on keskeinen. Elämän ilmiöitä voidaan tarkastella inhimillisen ymmärryksen, tiedon 
ja kokemisen perusmuotojen avulla. Toiminnan sisällöt yhdistetään lasten lähiym-
päristöön ja kokemuksiin. 
 
Hyvä päiväkotiarkkitehtuuri täyttää lapsen esteettiset tarpeet. Päiväkodissa on lap-
sen mielenkiinnon herättäviä yksityiskohtia, ja rakennus ympäristöineen tarjoaa 
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avaruudellisen hahmottamisen kokemuksia: on korkeaa ja matalaa sekä pitkää ja 
leveää lapsen mittakaavassa. Pintamateriaalit ovat monipuolisia (karheita, sileitä, 
puuta, metallia, muovia jne.) sekä kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä. 
 
Kestävä kehitys on nousemassa varhaiskasvatuksessa entistä keskeisempään 
asemaan. Yhteisöllisyys ja osallisuus – lapsen oma osallistuminen – ovat osa kes-
tävän kehityksen kasvatuksen sisältöä. Kestävä kehitys heijastuu myös rakennus-
suunnitteluun: esimerkiksi ekologiset näkökohdat huomioidaan materiaalien ja ka-
lusteiden hankinnassa. 
 
Kokemäen kaupungin varhaiskasvatuksen tavoitteet on kuvattu asiakirjassa Koke-
mäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (liite 2). 
 

 

4.2 Toiminnan kuvaus 

Päiväkoti on lasten varhaiskasvatusta varten varattu tila (päiväkotirakennus tai - 
huoneisto piha-alueineen), jossa voidaan toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta. 
Lasten varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa sekä lakia täyden-
tävässä asetuksessa lasten päivähoidosta. 
 
Uuden päiväkodin suunnitelmassa on otettu huomioon uuden varhaiskasvatuslain 
ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukanaan tuomat muutosvaatimukset 
toiminnalle, oppimisympäristölle ja rakennukselle. Varhaiskasvatuslain (2015) mu-
kaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen 
mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen op-
pimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon 
toteuttamista. Tavoitteena on myös toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin 
ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa 
myönteiset oppimiskokemukset sekä varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, ter-
veellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö.  
 
Tilat tulee suunnitella siten, että käytettävissä on ryhmätilat kolmelle 1-3 -
vuotiaitten ryhmälle ja viidelle 3-5 -vuotiaitten ryhmälle.  Toinen alle 3- vuotiaiden 
ryhmistä ja yksi 3-5-vuotiaiden ryhmä tarjoaa palveluja vuorohoitoa tarvitseville 
perheille. 

 
Toimivuuden kannalta keskeisiä seikkoja ovat esteettömyys ja turvallisuus sekä 
valvottavuus.  
 
Pohjaratkaisussa tulee pyrkiä selkeyteen. Siirtymisen tilasta toiseen sekä myös si-
sältä ulos tulee olla vaivatonta. Tilojen tulee tarjota mahdollisimman hyvät puitteet 
lasten hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle.  Erityistä huomiota kiinnitetään leikin, 
levon, ruokailun ja ulkoilun sujuvuuteen. 
 
Päiväkodissa tulee olla ajantasaiset tietotekniikan valmiudet. 
 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 11/49 
 
 
 

 
 
 
 
Kokemäen uusi päiväkoti Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

Materiaalivalintojen ja tilaratkaisujen tulee olla toiminnan kannalta tarkoituksenmu-
kaisia; puhtaanapito, lämpötila, valaistus, äänieristys. Tärkeitä yksityiskohtia ovat 
mm. kunnolliset kuraeteiset, lepohuoneiden ilmastointi. 
 
Ergonomiset seikat on huomioitava niin tilaratkaisuissa kuin kalustuksessakin.  
 
Liikuntarajoitteiset ja muut erityisryhmät on huomioitava suunnittelussa (mm. WC-
tilat).  
 
Liikenne tulee lisääntyvän lapsimäärän myötä kasvamaan ja tämä on huomioitava 
liikennesuunnittelussa.  Lapset tuodaan ja haetaan pääsääntöisesti henkilöautoilla. 
Myös alueen henkilökunta- ja huoltoliikenne lisääntyy. 
 
Suunnittelussa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota turvallisiin ja sujuviin liikenne-
järjestelyihin sekä paikoitusalueiden riittävyyteen. 
   
 

4.2.1 Yleinen kuvaus tilojen päivittäisestä käytöstä 
Lapset saapuvat päiväkotiin pääsääntöisesti klo 6.30–9.00 välisenä aikana. Aamun 
aikaisimpina hetkinä, jolloin lapsia ja henkilökuntaa on vielä vähän, ryhmien toiminta 
saatetaan yhdistää: kaikkien ryhmien lapset saapuvat vain yhden ryhmän tiloihin tai 
päiväkodin yhteisiin tiloihin. Vilkkaimpaan aikaan eteisissä saattaa olla yhtä aikaa 
useita vanhempia lapsineen riisumassa päällysvaatteita.  
 
Vanhemmat saattavat lapset omiin ryhmätiloihinsa. Aamupalaa syödään klo 8–9 
välillä. 
 
Päiväkoti on aktiivisimmillaan aamupäivällä sekä klo 14:n jälkeen. Toiminnat sijoittu-
vat sekä sisätiloihin että leikkipihalle. Vaikka tavoitteena on pienryhmätoiminta, 
uloslähtö- ja sisääntulotilanteissa eteisessä ja wc:ssä saattaa olla ruuhkaa. 
 
Noin klo 11 lapset syövät lounaan. Pääosa henkilökunnasta ruokailee lasten kanssa. 
Lounaan jälkeen, alkuiltapäivästä, pienimmät lapset ovat päivälevolla ja isommatkin 
lapset lepäävät tai rauhoittuvat hiljaiseen tekemiseen. Saamaan aikaan henkilökun-
nalla saattaa olla kokouksia tai koulutuksia, joihin osa henkilökunnasta siirtyy. 
 
Välipala nautitaan noin klo 14, minkä jälkeen toiminta sekä sisällä että ulkona jatkuu. 
Myöhemmin iltapäivällä, kun suuri osa lapsista on haettu kotiin ja osan henkilökun-
nasta työaika on päättynyt, ryhmien toiminta voidaan yhdistää vain osaan päiväko-
din tiloista ja/tai piha-alueesta. Päiväkoti sulkeutuu pääsääntöisesti klo 18 mennes-
sä. Osa päiväkodista tarjoaa vuorohoitoa ja on siis avoinna myös iltaisin, viikonlop-
puisin tai ympäri vuorokauden. 
 
Kokemäellä päiväkotilapset ovat pääsääntöisesti 0-5-vuotiaita. Vuorohoitoa tarjotaan 
kuuitenkin myös 6-8 –vuotiaille, joilla on siihen oikeus. Vaikka päiväkodin tilat ra-
kennetaan niin, että kaikissa ryhmätiloissa voi tarpeen mukaan toimia eri-ikäisiä lap-
sia, osa tiloista varustetaan ja sisustetaan pienimpien lasten tarpeiden mukaan. Alle 
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3-vuotiaita lapsia on yhdessä ryhmässä pääsääntöisesti 12 ja kolme vuotta täyttä-
neitä 24 kolmen työntekijän ohjauksessa.  
 
Yksi päiväkodin ryhmistä varataan avoimelle päiväkotitoiminnalle. Avoimessa päivä-
kodissa tulee voida vaihtaa vaippoja, keittää kahvia ja lämmittää ruokaa. 
 
Kaksi päiväkodin ryhmistä varustetaan toimivaksi vuoropäiväkotina, huomioiden 
tarpeet tilajärjestelyissä ja lukituksissa, sekä varustelussa. 
 
Osa päiväkodin tiloista saatetaan osoittaa ulkopuolisten käyttöön iltaisin tai viikon-
loppuisin, jolloin varsinainen päiväkoti on suljettuna. Ilta- ja viikonloppukäyttöön 
voidaan antaa esimerkiksi päiväkodin sali ja/tai avoimen päiväkodin käytössä olevat 
tilat. Ilta- ja viikonloppukäyttäjien pääsy päiväkodin muihin osiin tulee estää sopivin 
tilajärjestelyin ja lukituksin. 
 

4.2.2 Monikäyttöisyys ja muunneltavuus 
Monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta on käsitelty RT-kortin 96-11003 luvussa 4. 
Suunnittelussa painotetaan erityisesti sitä, että tilojen tulee sallia muutokset esimer-
kiksi lasten määrässä ja ikäjakaumassa – sekä päiväkodin toiminnassa ylipäätään 
rakennuksen elinkaaren aikana. Tilat eivät saa olla liian valmiiksi rakennettuja. Tulee 
olla vapaata tilaa, jota voi muokata irtokalusteilla eri tarkoituksiin: leikkimiseen, liik-
kumiseen, taiteen tekemiseen sekä kokemiseen ja tutkimiseen. Esteettisyys ei saa 
olla toiminnallisuuden este. 

 

4.2.3 Toimivuus ja viihtyisyys, sekä turvallisuus ja terveellisyys 
Päiväkodin tulee olla viihtyisä, turvallinen, terveellinen, virikkeellinen ja joustava. 
Toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä on käsitelty RT-kortin 96-11003   luvussa 
5. 
 
Päiväkodin toiminnallisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat:  

• toiminnan sujuvuus:  
- hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ja niihin liittyvien päivittäisten toimin-

tojen kuten leikin, levon, ruokailun, hygienian ja ulkoilun sujuvuus  
• tilojen joustava käyttö:  

- soveltuvuus erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin, peleihin, leikkeihin, esi-
tyksiin, vettä tarvitseviin harrastuksiin, askarteluun, liikuntaan ja rajui-
hin leikkeihin jne.  

• yhteistyö:  
- henkilökunnan ja lapsen sekä vanhempien toimiva yhteistoiminta  

• työympäristö:  
- päiväkoti henkilökunnan toimintaympäristönä  

• terveellisyys:  
- ilman laatu, lämpötila, puhtaanapito, valaistus, ääneneristys, akustiikka  

• esteettömyys:  
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- ympäristöt, kalusteet ja varusteet ovat mahdollisimman suuressa määrin 
kaikkien käytettävissä, erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet  

• turvallisuus:  
- tekniset turvallisuusvaatimukset, liikenneratkaisut, valvottavuus  

 

Pohjaratkaisun tulee olla selkeä ja muuntojoustava. Tilojen tulee mahdollistaa lasten 
jakautuminen erikokoisiin ryhmiin sekä sopia eri tilanteisiin – niin rajuihin leikkeihin 
kuin hiljaiseen toimintaan. Myös akustiikkasuunnittelun on tuettava toimintojen eri-
laisia luonteita: samaan aikaan voi olla meneillään rauhallinen lukuhetki, neuvottelu 
vanhempien kanssa ja äänekäs liikuntahetki (Päiväkotien akustinen suunnitteluohje, 
Helimäki Akustikot). 
 
Tilasta toiseen on voitava siirtyä sujuvasti, ja tärkeää on, että aikuisten sosiaali- ja 
toimistotilat sijaitsevat mahdollisimman keskeisellä paikalla. Tilasuunnittelun tulee 
tukea henkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden sekä lasten ja vanhempien yhteis-
toimintaa. 
 
Lapsi viettää päiväkodissa pitkiä aikoja, joten viihtyisyyttä on tärkeä tarkastella lap-
sen näkökulmasta, mikä edellyttää aikuiselta eläytymistä ja ympäristön katselua 
lapsen silmin. Olennaista on tilojen elämyksellisyys ja innostavuus. 

Päiväkodin turvallisuutta on käsitelty kattavasti julkaisussa Päivähoidon turvallisuus-
suunnittelu (Olli Saarsalmi, Stakes 2008). RT-kortissa 96-11003 turvallisuussuunnit-
telu jaotellaan osa-alueisiin, joita ovat mm. rakenteellinen turvallisuus, liikennetur-
vallisuus ja hygienia. Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon myös pohjarat-
kaisua suunniteltaessa: turvallisessa päiväkodissa on huolehdittu muun muassa sii-
tä, että sisäinen liikenne sujuu. Lisäksi esimerkiksi teräviä nurkkia ja matalalla roik-
kuvia valaisimia on syytä välttää. Yksi turvallisuushaasteista on allergioiden ottami-
nen huomioon. 
 
Niin ulko- kuin sisätilojen helppo valvottavuus on myös osa turvallisuutta; huonosti 
valvottavia tiloja ei saa olla. Lasiseinät ja sisäikkunat ovat hyvä ratkaisu valvotta-
vuuden parantamiseksi. Sisätilojen luonteva avautuminen ulkotiloihin paitsi helpottaa 
valvontaa, myös tukee lapselle ominaista ympäristön havainnointia. 
 

Pihan ja päiväkodin muiden ulkoalueiden turvallisuutta käsitellään Päiväkotien piha-
suunnitteluohjeissa. 

 
 

4.3 Ateriapalvelun tavoitteet 

Päiväkodin keittiö toimii palvelukeittiönä. Keittiö on ns. ammattikeittiö, jota hallinnoi 
Kokemäen keskuskeittiö ja jossa työskentelee em. organisaation työntekijät.  
Ruokalistana toimii Kokemäen ruokapalvelun päivähoidon ruokalista.  
 
Perustyöpäivinä lounasruoka tulee tarjoiluvalmiina ”kuumakuljetuksena” Kokemäen 
keskuskeittiöstä. Päiväkodin keittiössä valmistetaan aamupala kokonaisuudes-
saan. 
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Ruokatarjoilu  
 
Ruokasaliruokailu  
Yli 3-vuotiaat lapset ruokailevat aamupalalla, lounaalla ja välipalalla päiväkodin 
ruokasalissa kahdessa vuorossa. Ruokasalissa on noin 60 istumapaikkaa. Ruoka 
on tarjolla tarjoilulinjastossa, jossa on lämmin- ja kylmäbuffet ruokien kuuma-
na/kylmänä pysymisen varmistamiseksi. Linjastolla on oltava riittävästi tasopintaa. 
Ruokasalissa on astianpalautuspaikka, johon myös lapset palauttavat käyttämiään 
astioita 
.  
Osastoruokailu  
Alle 3-vuotiaat ja muut ryhmät, joilla on erityistarpeita syövät osastoilla kaikki ateriat 
ja ateriat kuljetaan osastoille ruoka-vaunulla. 
 

4.3.1 Keittiötilat 
Suunnittelussa on huomioitava riittävät tilat toiminnalle, sekä koneille ja laitteille.  
Nopeasti muuttuviin tarpeisiin vastaamista varten keittiössä pitää olla riittävä var-
muusvarasto ruokia ja elintarvikkeita, myös erityisruokavaliot huomioiden. Tämä on 
huomioitava elintarvikevarastoinnissa ja kylmäsäilytystiloissa.  
 
Kaikki astiahuolto tehdään keittiössä. Täällä on riittävät työtilat likaisten astioiden 
esikäsittelyyn ja puhtaiden astioiden valutukseen/kuivatukseen ja säilyttämiseen.  
Huoltoautoille on oma kuljetusreitti ja sisäänoton yhteydessä kuljetuskalustovarasto 
palautuville kuljetuslaatikoille.  
 
Osastovaunujen ”parkkitila” huomioitava. 
 
Jätteiden lajittelulle ja varastoinnille varataan asianmukaiset tilat niin sisällä kuin ul-
konakin. 

 

4.4 Tilaajan imagotavoitteet 

Tilaaja edellyttää, että rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan hyvää nykyaikaisen 
päiväkotirakennuksen tasoa, joka täyttää kaupunkikuvassa sille annetun julkisen 
rakennuksen tehtävän. Rakennus on lapsille mielenkiintoinen paikka, joka innostaa 
lasta leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja ilmaisemaan itseään. Rakennus luo päi-
väkotirakennustyypin identiteettiä, josta päiväkodin käyttäjät ja henkilöstö voivat ol-
la ylpeitä. 

 

4.5 Kestävän kehityksen tavoitteet 

Rakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaa-
rinäkökohdat huomioon ottaen. Rakennuksen tavoitekäyttöikä on rungon ja sokke-
lien osalta yli 100 vuotta, julkisivujen ja piharakenteiden osalta 50 vuotta. LVIA-
laitteiden elinkaaritavoite on 25 vuotta ja rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. 
 
Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suorite-
taan ratkaisujen koko elinkaaren aikaisten kustannusten perusteella. Tarvikkeiden, 
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materiaalien ja värien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista. Toteutuksessa 
otetaan mahdollisimman hyvin huomioon ekorakentamisen periaatteet.  

 

4.6 Tontti ja asemakaava 

Hanke on ajateltu toteutettavaksi Tokmannin ja paloaseman välissä olevalle tontille 
(271-104-26-2). Tontti on sijainniltaan erinomainen (liite 3). 
 
Rakennushanke tarvitsee asemakaavamuutosta. Kaavallinen kelpoisuus, sekä ju-
ridinen ja tekninen rakennettavuus selviävät kaavamuutoksen valmistuttua. 
 
Uusi päiväkoti on tärkeä osa alueen kokonaisratkaisua, ja sillä on merkittävä osa 
alueen kaupunkikuvan luomisessa.  
 
Päiväkotirakennuksen arkkitehtuurin tulee olla ympäristöön sopiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.7 Rakennus 

 
Rakennukseen on rakennettava väestönsuoja (luokka S1), joka mitoitetaan pinta-
ala perusteisesti ja johon sijoitetaan henkilökunnan sosiaalitilat. VSS-tila on huone-
tilaohjelmassa määritelty 44 m2 kokoiseksi. Väestönsuojamääräyksiä tulee noudat-
taa ja käydä tarvittavat etukäteisneuvottelut rakennusvalvonnan kanssa. Suojatila 
varustetaan suojan kaikilla määräysten mukaisilla laitteilla ja varusteilla. Suojan si-
sälle laitteille ja varusteille tulee rakentaa erillinen oma tila puurunkoisena teräs-
verkkosuojaseinäisenä, mikä varustetaan käyntiovella. 
 
Rakentamisessa pyritään ohjeen RIL-259-2012 mukaisesti matalaenergiarakenta-
miseen, jolla tarkoitetaan määräystasoa huomattavasti parempaa energiatehok-
kuutta uudisrakentamisessa, tavoitteena on määräystasoa 25 % alhaisempi E-luku.  
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Hankkeen sisäilmaluokka on S2 ja rakennustöiden puhtausluokka P1. Materiaali- ja 
komponenttivaatimus pääosin luokkaa M1. Tärkeimpien rakenteiden, rakennus-
osien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan huomioiden ratkaisujen koko 
elinkaarenaikaiset kustannukset. 

 
Rakennuksen katolle tullaan sijoittamaan aurinkoenergiajärjestelmä. 
 
Hankkeessa säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä hyödyntämällä jo  
olemassa olevaa kunnallistekniikkaa. 
 
Rakennuksen paloluokka on P2.  
 
 
Asemapiirros ja ehdotusuunnitelma liitteessä 4. 

 

4.8 Piha 

Päiväkodille johtavalla väylällä tulee erotella autoliikenne jalankulusta ja pyöräilys-
tä. Väylien ja saattoliikennepihan valaistukseen tulee kiinnittää huomiota niin, ettei 
liikenneturvallisuus puutteellisen valaistuksen vuoksi heikkene. Liikennealueiden 
suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys. Liittymä sekä pysäköinti ja jättölii-
kenne tulee sijoittua Haapionkadun puolelle tonttia. Huoltoliikenne ja henkilökun-
nan pysäköinti Teljänportin kautta. 
 
Rakennuksen sijoittelu ja tontin käyttö on suunniteltava siten, että se mahdollistaa 
leikkipihan sijoittumisen tontin länsi / eteläosaan. Rakennuksen sijoittelun tulee 
mahdollistaa myöhemmän lisärakentamisen.  
 
 
Pihan rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakennuksen peruskuivatus sekä 
sade- ja kattovesien poisto. 
 
Pihalle sijoittuvat lasten leikkipiha, pysäköinti- ja huoltoliikennealueet. Muu osa ton-
tista varataan viherrakentamiselle. Liikennealueet tulee erottaa rakenteellisesti 
leikkipihasta. 

 
Pysäköintialueelle osoitetaan henkilökunnalle varattuja, lämmityspistokkeella va-
rustettuja autopaikkoja 40 kpl sekä lasten saattoliikennepaikkoja 40 kpl. Lisäksi tu-
lee osoittaa maahan upotettavilla pylväillä pyörätelineet n. 30 pyörälle pyörä-
pysäköintiä varten. Saattoliikennepaikkojen suunnittelussa tulee mahdollisuuksien 
mukaan minimoida autojen peruutustarve. Liikennealueet tulee muutenkin suunni-
tella siten, ettei lasten tarvitsisi kulkea ajoneuvoille tarkoitetulla alueella. Huoltolii-
kenne ja henkilökunnan pysäköinti tulee mahdollisuuksien mukaan erotella muusta 
liikenteestä. Pihasuunnittelussa tulee huomioida pelastustievaatimukset, ja pelas-
tustiereitti tulee osoittaa suunnitelmassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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4.8.1 Leikkipiha 
Leikkipihan pihasuunnitelmassa ja toteutuksessa tulee huomioida seuraavat asiat: 
 
 suosituksena pihasuunnitelman tekijän tulee olla alan ammattilainen (esim. 

suunnitteluhortonomi, miljöösuunnittelija…) 
 leikkialueiden suunnittelija on suorittanut leikkiturvallisuuskoulutuksen 
 Suunnitteluprosessin tulee sisältää neuvotteluja päiväkodin henkilöstön edusta-

jan ja Teknisen toimiston edustajan kanssa alkuvaiheesta valmiisiin suunnitel-
ma-asiakirjoihin, jotta asiakirjat ja niiden sisältö ovat kaikkien osapuolien toivei-
den mukaiset 

 pihan toimintojen tulee olla monipuolisia ja soveltua peleihin, leikkeihin, esityk-
siin, askarteluun, majan rakenteluun, liikuntaan ja niin rajuihin leikkeihin kuin 
rauhoittumiseen 

 päiväkodin piha-alueen tulee olla esteetön myös leikkipihan puolelta 
 suositus n. 160 päiväkotilapselle piha-alueen kooksi RT-kortin 96–11003 mu-

kaan on oin 3 280 m2 
 alue rajataan pienten ja isojen päiväkotilasten pihoihin 
 alueen aitaaminen 1400 mm korkealla puisella aidalla 
 palloilualueet aidattava väh. 2500 mm korkealla metallisella kolmilanka-

aidalla tai vastaavalla 
 aidan käyntiportit tulee olla väh. 1000 mm leveitä ja huoltoporttien vähintään 

3000 mm. Portit tulee olla varustettuina lukoilla, joita lapset eivät pysty 
avaamaan, mutta aikuinen saa portin auki helposti. 

 leikkivälineiden tulee olla standardin EN 1176-1 mukaisia 
 leikkivälineitä tulee olla pihalla monipuolisesti lasten ikäluokat huomioiden 

(mm. hiekkaleikkialtaat, keinut, leikkimökit, leikkieläimet, monitoimitelineet, 
liukumäet, pallopelikalusteet kuten palloseinät, maalit, matalat koripalloteli-
neet) 

 leikkivälineistöstä osan tulee mahdollistaa myös esteettömän leikittävyyden 
ja saavutettavuuden. Piha- ja sisätilojen liittymissä tulee huomioida esteet-
tömyysvaatimukset, mm. luiskien ja maanpinnan kaltevuuksien sekä kyn-
nyskorkeuksien osalta. 

 liukumäen laskuosa tulee asettaa poispäin auringosta kuumenemisen eh-
käisemiseksi 

 leikkipihaan suunnitellaan vähintään yksi luonnonmäki  
 hiekkalaatikon/hiekkaleikkialueen tulee sijaita aamupäivän auringossa ja il-

tapäivänä varjossa 
 hiekkalaatikon/hiekkaleikkialueen hiekka vaihdetaan kerran vuodessa, joten 

sen luokse tulee päästä ajoportista kuorma-autolla 
 leikkihiekka kuluttaa leikkivälineiden tasoja, joten niiden sijoittaminen eril-

leen hiekkalaatikosta helpottaa kunnossapitoa 
 leikkivälineiden turva-alueiden sijoittuminen toisiinsa nähden tulee huomioi-

da, etenkin EN-1176-1 mukaista pakottavaa liikettä aiheuttavissa välineissä 
 leikkivälineet sekä kalusteet tulee olla kiinteästi asennettavia tai vaikeasti 

liikuteltavia 
 turva-alustamateriaaleissa tulee ottaa huomioon putoamiskorkeudet, turva-

alueiden koko, esteettömyys ja rajautuminen muuhun ympäristöön 
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 juoksuesteiden sijoittaminen keinuille suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen 
mukaan 

 kasvillisuuden tulee olla myrkytön, kulutusta kestäviä ja ne eivät saa estää 
alueen valvontaa 

 kasvillisuutta tulee hyödyntää monipuolisesti alueen viihtyisyyttä ja mielen-
kiintoa silmällä pitäen 

 kasvillisuudessa tulee välttää kasveja, joissa on mm. tahraavia marjoja ja/tai 
piikkejä ja/tai teräviä oksia 

 taimikoon tulee olla puilla vähintään rym 10-12 
 istutussuojat tehdään kasvien kasvuunlähdön varmistamiseksi ja lapsien 

kulun estävinä korotettuina altaina tai väliaikaisella tai pysyvällä aidalla. 
Suoja-aitojen tai altaiden toteuttamisessa tulee noudattaa hyvää rakenta-
mistapaa, esim. kolmilanka-aitaa, kivimuuria 

 istutuksissa tulee käyttää hoitoa helpottavaa katemateriaalia 
 tontilla olevat puut (1 kpl / leikkipiha aari ja julkisivu/pysäköintialueelle 1 kpl 

/aari). Luonnonelementit inventoidaan ja säilytetään mahdollisuuksien mu-
kaan. Lopullinen istutettavien/säilytettävien kasvien määrä neuvotellaan 
suunnittelupalaverissa viheralan edustajan kanssa. 

 alue on suunniteltava turvalliseksi (valaistus, näkemäesteet, aita ja sen kor-
keus ym.) 

 kalusteet tulee sijoittaa erilleen aidasta lasten karkaamisvaaran takia 
 tuuletus-/tamppaustelineiden, pyörätelineet ym. varusteiden sijoittaminen 

erilleen leikkipihasta 
 valo- ja varjo-olosuhteet 
 tuulensuojat 
 katokset 
 roska-astioiden riittävä määrä 
 oleskelupaikkojen varusteet 
 läpäisevät ja läpäisemättömät pinnoitteet 
 hulevedet 
 kaivojen kannet tulee olla malliltaan sellaisia, ettei hiekkalapiot ym. pienet 

lelut mahdu kannen rei’istä sisään.  
 kaivot tulee rajata kiinteällä pinnoitteella, etteivät ne täyty hiekalla 
 kaivojen sakkapesien tulee olla riittävän tilavia 
 päiväkodin leikkipihan sadevesikaivojen määrä ja pintamuotoilu tulee olla 

riittävä, jotta piha pysyy kuivana  
 maaston muotoilun monipuolisuus toiminnallisesti, esim. talviliukumäet 
 lumenkasausalueiden riittävyys 
 yli 600 mm korkeuserot suljetaan umpikaiteella, jonka yläpinta on 700 mm 

korkeudessa lattiatasosta 
 lipputanko 
 

4.9 Sijoittuva toiminta 

Kokemäen uuden päiväkodin uudisrakennuksen keskeiset toiminnat henkilömääri-
neen ovat seuraavat: 
 3 x 12 paikkaa (alle 3-vuotiaat) 14 kaappisänkyä ja naulakkopaikkaa 
 4 x 25 paikkaa (yli 3-vuotiaat) 26 kaappisänkyä ja naulakkopaikkaa 
 1 x 25 paikkaa (avoin päivähoito/perhekerho toiminta) 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 19/49 
 
 
 

 
 
 
 
Kokemäen uusi päiväkoti Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

 
  Kokonaismäärä: 161 lapsipaikkaa.  
 
  Henkilökunta: n. 34 hlö + ateriapalvelu ja siivous 4 hlö. 

Toiminta toteutetaan lapsilähtöisessä oppimisympäristössä, jossa on mahdollisuus 
leikkiin ja oppimiseen vertaisryhmässä. Päiväkodissa korostuu erilaisuuden hyväk-
syminen sekä yhdessä tekeminen. 

Päiväkodin kaikessa toiminnassa huomioidaan lapsen ikätaso ja yksilölliset tarpeet. 
 

4.10 Tilatavoitteet 

Uuteen yksikköön rakennetaan 8 osastoa päiväkäyttöön, sekä monitoimisali ja ruo-
kailutila. 
 
Rakennuttajan laatiman alustavan tilaohjelmaversion mukainen nettoala on noin 
1700 hum2. Tilat suunnitellaan yleispäteviksi, muunneltaviksi ja laajennettaviksi. Eri 
tilatyypeille on omat vyöhykkeensä, joista tiloja voidaan osoittaa eri toimintojen 
käyttöön ja joita voidaan muuntaa ja laajentaa vaihtuviin tarpeisiin. 
 Tilatyyppien vyöhykkeitä ovat mm: 
 Lasten kotialueet 
 Henkilökuntatilat 
 Huoltotilat  
 
Suunnittelussa pyritään ratkaisuihin, jotka joustavat toiminnan mukaan. Yksittäisistä 
tiloista esimerkkinä voidaan mainita kokoontumistilat. Näitä käyttötarkoituksia pal-
veleva tila voidaan muodostaa yhdistämällä päiväkodin muita tiloja liukuovin ja ot-
tamalla käyttötarkoitus huomioon akustiikkaa, valaistusta sekä varusteita ja kalus-
tusta suunniteltaessa. Ratkaisut tulee pyrkiä toteuttamaan niin, ettei tilojen pääkäyt-
tötarkoitus kärsi. Esimerkiksi ääneneristykseen ja akustointiin tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota. 
 
Eri ryhmien kotialueisiin tulee valita oma väriteemansa, jota toteutetaan tilan pinta-
rakenteissa arkkitehdin näkemyksen mukaisesti. Eri kotialueiden värikoodaaminen 
auttaa lasta hahmottamaan ympäristönsä paremmin. Värityksen tulee kuitenkin olla 
mahdollisimman neutraali. Arkkitehdin värisuunnitelmaesitys hyväksytetään käyttä-
jällä. 
 
Ryhmien sisäänkäyntien yhteydessä tulee olla räystäskatokset, jotka toimivat sa-
desäällä myös lasten sateensuojina. 
 
Lepohuoneiden kaappisänkyjä ei saa sijoittaa ulkoseinille. Lepohuoneiden suunnit-
telussa on huomioitava irtokalustuksen vaatima tilantarve. Lepohuoneisiin tulee olla 
mahdollista sijoittaa sohva tai vastaava henkilökunnan käyttöön tarkoitettu huone-
kalu satuhetkiä varten. 
 
Päiväkodin kaikkien ovella suljettavien huoneiden oven yläpuolelle vasemmalle 
puolelle tulee kiinnittää valkopohjainen opaste, jossa on 20mm korkein mustin kir-
jaimin huoneen numero ja nimi. Lisäksi urakkaan sisältyy 10 kpl myöhemmin erik-
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seen ilmoitettavia opastetekstejä. Tekstit sisältävät käyttäjien määrittelemiä opastei-
ta. 
 
Seinäpintojen ulkonurkat tulee varustaa kulmasuojin ovien läheisyydessä ja kulku-
väylillä. 
 
 
 
Ulko-opasteet 

- Talon virallinen valaistu numerokilpi kiinnitetään rakennuksen seinään. 
- Rakennuksen seinälle teksti, TULKKILAN PÄIVÄKOTI (Nimestä pääte-

tään myöhemmin) messinkiset irtokirjaimet, paksuus 6mm, korkeus 
300mm, tappikiinnityksellä suoraan seinäpintaan. Korkeus 300mm, 
tekstityyppi Gill Sans. 

 
 

5. TILAT      
Tilat suunnitellaan yleispäteviksi, muunneltaviksi ja laajennettaviksi. Eri tilatyypeille 
on omat vyöhykkeensä, joista tiloja voidaan osoittaa eri toimintojen käyttöön ja joita 
voidaan muuntaa ja laajentaa vaihtuviin tarpeisiin.  
 
Tilatyyppien vyöhykkeitä ovat mm:  
 Lasten kotialueet  
 Henkilökuntatilat  
 Huoltotilat  
 
Suunnittelussa pyritään ratkaisuihin, jotka joustavat toiminnan mukaan. Yksittäisis-
tä tiloista esimerkkinä voidaan mainita kokoontumistilat. Näitä käyttötarkoituksia 
palveleva tila voidaan muodostaa yhdistämällä päiväkodin muita tiloja liukuovin ja 
ottamalla käyttötarkoitus huomioon akustiikkaa, valaistusta sekä varusteita ja ka-
lustusta suunniteltaessa. Ratkaisut tulee pyrkiä toteuttamaan niin, ettei tilojen pää-
käyttötarkoitus kärsi. Esimerkiksi ääneneristykseen tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta.  
 
Eri ryhmien kotialueisiin tule valita oma väriteemansa, jota toteutetaan tilan pinta-
rakenteissa arkkitehdin näkemyksen mukaisesti. Eri kotialueiden värikoodaaminen 
auttaa lasta hahmottamaan ympäristönsä paremmin. Värityksen tulee kuitenkin olla 
mahdollisimman neutraali. Värityssuunnitelma tulee hyväksyttää käyttäjällä. 
  
Ryhmien sisäänkäyntien yhteydessä tulee olla räystäskatokset, jotka toimivat sa-
desäällä myös lasten sateensuojina.  
 
Lepohuoneiden kaappisänkyjä ei saa sijoittaa ulkoseinille. Lepohuoneiden suunnit-
telussa on huomioitava irtokalustuksen vaatima tilantarve. Lepohuoneisiin tulee ol-
la mahdollista sijoittaa sohva tai vastaava henkilökunnan käyttöön tarkoitettuhuo-
nekalu satuhetkiä varten.  
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5.1 Huonetilaohjema 

Huonetilaohjelma muodostuu hoidettavien ryhmien mukaan, eli tilat jaetaan 
kahdeksaan kotialueeseen, jonka lisäksi tarvitaan yhteisiä tiloja, joita ovat sali/ 
monitoimitila, henkilökunnan tilat, palvelukeittiö- ja siivous yms. tilat sekä tarvit-
tavat liikenne- ja tekniset tilat. Yli 1200 krs-m2 rakennuksissa on väestönsuojan 
rakentamisvelvoite. Väestönsuojaan voidaan sijoittaa esim. sosiaalitiloja. 
 
Kotialueiden ohjeelliset mitoitukset perustuvat hoidettavien lasten ikään ja ryh-
mäkokoihin, mutta mahdollistavat helposti tarpeen vaatiessa muuttamisen eri-
ikäisten tarpeisiin. Ohjeelliset tilatarpeet ovat lähes samankokoisia eri ryhmillä, 
sillä alle 3-vuotiaat tarvitsevat pinta-alallisesti enemmän tilaa lasta kohti, mutta 
vastaavasti ao. ryhmät ovat lukumäärältään pienempiä. 
 
Ohjeellinen huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 5.  

 
                           

5.2 Kuraeteinen ja kuivaushuone 

KUVAUS 
Ulkoeteinen on päiväkodin huoltokeskus, jossa lapset riisuvat ja pukevat useaan 
kertaan päivän aikana. Monet heistä tarvitsevat aikuisen apua. Omat vaatteet on 
voitava löytää helposti, ja ulos siirtymisen tulee olla helppoa ja nopeaa. Kuraeteisen 
on oltava käytännöllinen. Pienten osastoille vaunuteinen kuraeteisen yhteyteen. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- kalusteiden ja varusteiden mitoitus 25 + 25 lapselle 
- 2 ryhmälle yhteinen 
- liittymistarve: eteisaula ja mahdollisesti wc (osaan märkäeteisistä liittyy pieni wc, 

josta oma tilakorttinsa) 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- yliajokynnys, ei äänieristysvaatimusta 
- auringonsuojaus tarpeen mukaan 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasiovi 
- ulko-ovessa akryylilokero tiedotteille 
- mattosyvennys ulottuu ulko-ovelta väliovelle, reuna-alueilla ei syvennystä (alue 

jaloillaan seisoville kalusteille ja laitteille), ulko-oven edessä reilu ritiläkaivo 
(syvennyksessä), huom. syvennyksen korkeuden oltava sama kuin irtoma-
ton (kompastuminen) 

- suuri ritiläkaivo oven edessä, kaivokokonaisuus mahdollistaa esim. haalareiden 
pesun myös ulko-oven viereisessä nurkassa (vesipisteen vieressä) 
 

KIINTOKALUSTEET 
- rst-pesupöytä 1200 x 600 mm, altaan koko 600 x 450 x 300 mm, pöydän ala- ja 

yläpuolella ritilähyllyä 
- korkeussäädettävät kenkähyllyt 200 mm / lapsi, hyllyn alla ulos vedettävä hie-

kankeräystaso 
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- koukkuja ja lankakoreja 1500 mm / lapsiryhmä (koukku / lapsi kuravaatteille) 
- saapastapit 2 kpl / lapsi 
- yksi vaihtoehto vaatesäilytyskokonaisuudeksi urapaneelikaluste seinäpinnassa 

(kalusteeseen kiinnitettäisiin kenkähyllyt, koukut ja saapastapit sekä korit), 
valmistaja esim. Sp-Extra Oy tai Teutakaluste (huom. kaikkien kalusteosien 
vaatimusten täytyttävä, esim. hiekankeräyshyllyt) 

-  korkeussäädettävä kuivaustanko vaatteille 25 lapselle / kuivaushuone 
- naulakko aikuisten vaatteille (koukut, mahdollisesti tanko, hattuhylly), Vaihtoeh-

toisesti tankokomero eteisaulaan, ks. eteisaulan tilavaatimuskortti 
 
VARUSTEET 
- saippua-annostelija 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhde annostelijat, voi erottaa 

saippua-annostelija ja käsihuuhde erotetaan joko automaatilla tai tarroilla 
- käsipyyheannostelija  
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l 

valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l. 
- tuulikaappimatto mattosyvennykseen (paksu, ritilämäinen kumimatto, mat-

tosyvennyksen korkuinen, ulottuu ovelta ovelle) 
 

IRTOKALUSTEET 
- pukemispenkki, jota käyttää usea lapsi yhtä aikaa (seläkkäin) 
 
LAITTEET 
- kuivauslaitteet 
 
TALOTEKNIIKKA 
-  kurapesuallas lattiassa 
- letkun pituus riittävä 
- kuraharja 
- ulkopuolella 1– vesihanaa/vesipostia 
- soitto ryhmiin 
 

5.3 Wc/isot 

 
KUVAUS 
WC-tilojen on tuettava sitä tavoitetta, että lapset oppivat huolehtimaan omasta siis-
teydestään itsenäisesti. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: eteisaula ja ryhmätilat 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- yliajokynnys 
- laminaattipintainen ovi 
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KIINTOKALUSTEET 
- 2 pyttyä, aikuisten mitoitus, molemmat pytyt jakoseinien suojaan 

- jakoseinäjärjestelmässä matala etuovi ja sormisuojaus + lukko (aikuinen voi ava-
ta oven yli) 

- käsienpesualtaat lasten korkeuden mukaan, taso johon on upotettuna kaksi al-
lasta ja aukot käsipaperiroskikselle 

- suihkunurkkaus, esim. pohja-allas ja seinämät, mallin oltava sellainen, että työn-
tekijän jalat eivät kastu (esim. korkea sivuseinä ja matala, kääntyvä etusei-
nä/portti, jos ei pohja-allasta, kaivo seinien sisäpuolelle, sivuseinä lattiaan as-
ti, portin alareunassa laahus) 

- käsienpesualtaissa kosketusvapaat hanat, suihkunurkkauksessa suihkuhana + -
letku 

- yläkaapit, mitoitus vaippapakettien mukaan 
- kahteen isojen lasten wc-tilaan tulee toisen pytyn yhteyteen käsisuihku ja wc-

tilaan hoitopöytävaraus ja lisäksi yhden kotialueparin vessoista toiseen 
 
VARUSTEET 
- wc-paperitelineet 2 kpl  
- saippua-annostelija 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhde annostelijat, voi erottaa 

saippua-annostelijasta tarroilla 
- käsipyyheannostelija altaiden yhteyteen 
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l 

valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l. 
- pyyhekoukut, määrä varmistettava 
- peili / 2 peiliä käsipesualtaiden yllä, turvalasia 
- seinäkiinnitteiset saippua-annostelijat altaiden yhteyteen, malli varmistettava sii-

vouspuolelta 
- paperipyyhetelineet altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta 
- suihkunurkassa tukitanko lapselle + ritiläkori + saippua-annostelija 

 

5.4 Leikkihuone 

 
KUVAUS 
Lapsiryhmän kotialueen ryhmän tukikohta on leikkihuone, jossa kokoonnutaan, leiki-
tään ja pelataan sekä pöydän ääressä että lattialla. Pienet lapset ja erityisryhmät 
myös ruokailevat ryhmähuoneessa. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: lepohuone + eteisaula 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasillinen ovi, sälekaihtimet 
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- jos siirrettäviä väliseiniä käytetään, niiden äänieristyksen tulee olla hyvä 
- ainakin osa ikkunoista niin alhaalla, että lapsi näkee ulos (turvalasi) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- kaapistot ja komerot: alakaapit (hyllykaappi ja jätevaunukaappi/sankokaappi, rst-

putkijalat + sokkelilevy), yläkaapit mappisyvyisinä (kuivauskaappi ja hylly-
kaappi), hyllykomerot (6 korkeaa hyllykomeroa, joista 2:een lukko, puolikor-
keat ovet) työtasoissa on roskisreiät 

- rst-taso n. 1200 mm + altaat kahdelle korkeudelle (lasten ja aikuisten, sekoittajat 
sivulla, jotta kaikki ylettyvät pesemään kätensä) 

- yksiotehanat 
 
VARUSTEET 
- kiinnityspintaa (pedagogisille elementeille, lasten taiteelle jne.) 
- paperipyyhetelineet altaiden yhteyteen 2 kpl, malli varmistettava. 
- saippua-annostelijat 2 kpl, seinäkiinnitys, malli varmistettava. 
- erillinen roska-astia käsipapereille (esim. astia tason alla, tasossa reikä) 

- iso valkotaulu yhdelle seinälle 
- varattava paikka ruokakärrylle 1 – 3 vuotiaiden ryhmissä (esim. kaapistojen yh-

teydessä, ei saa olla tiellä) 
-  ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
 
IRTOKALUSTEET 
- pöytäpaikat lapsille ja 3 aikuiselle (samoihin pöytiin, pöytien korkeus aikuisen 

mukaan), lisäksi tilavaraus yhdelle 4 hengen pöydälle 
- työpöytä henkilökunnan tietokonetta varten, myös työskentelytilaa, tietokone voi-

tava kätkeä lasten ulottumattomiin, pöydässä kansi tms., esim. ruloratkaisu. 
 
 

5.5 Lepohuone 

 
KUVAUS 
Lepohuoneet sijoitetaan kotialueiden rajoille tai yhteyteen siten, että kaksi lepohuo-
netta voidaan tarvittaessa yhdistää kahden ryhmän yhteiseen käyttöön. Lepohuo-
neeseen tulee voida kulkea muualtakin kuin ryhmähuone 1:n kautta. Toisiinsa liitty-
vien lepohuoneiden väliin tarvitaan väliovi. Lepoaikojen ulkopuolella huone on leikki- 
ja liikuntapaikka. On tärkeää, että hoitaja pääsee jokaisen vuoteen viereen ainakin 
toiselta puolelta. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: viereinen lepohuone + eteisaula ja ryhmähuone / leikki 
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PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- kattorakenteen mahdollistettava esim. keinun/leikkivälinekiskon kiinnittäminen 
- käytävään päin lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee 

huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) sälekaihtimet ikkunoihin, 
myös ovi-ikkunoihin 

- ainakin osa ikkunoista niin alhaalla, että lapsi näkee ulos 
 
KIINTOKALUSTEET 
- kaappisängyt ryhmäkoon mukaan (kahden kaappisängyn välissä välitila, jossa 

puolapuut, liinavaatekaappi tms.), malli Venla-turvasänky (Aarnon Puu Oy) 
tai VK550UT (Kuopion Woodi Oy), oltava kiinteät turvalaidat ylä- ja alasän-
gyssä molemmin puolin, turvatikkaat päädyssä, muodostavat yläasennossa 
turvalaidan ylävuoteeseen, sänkykokonaisuus lukittavissa säilytysasentoon, 
kaasujousikevennys 

- puolapuut, renkaat, köydet (liikuntavälinekiskossa) 
- liinavaatteille kaappitilaa, esim. kaappisänkyjärjestelmään kuuluvia liinavaate-

kaappeja  
 
IRTOKALUSTEET 
- 2 nojatuolia tai kahden istuttava sohva 
 
VARUSTEET 
- peili 
- kiinnityspinta yhdellä seinällä 
- pimennysverhot (huom. myös sisälasiseinät) 
- kattokoukku keinulle, nyrkkeilysäkille tms. 
- katossa koukkuja tai kiskoja kankaiden, mobileiden tms. ripustamiseen 

- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille + pimennysverhot 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot (huom. pimennystarve) 
 

5.6 Pienryhmätila 

 
KUVAUS 
Pienryhmätoiminnan lisääntymisen vuoksi tarvitaan aiempaa enemmän niin sanottu-
ja jakotiloja tai muuntelukelpoisia tiloja. Pienryhmätilat tulee suunnitella monipuolis-
ta käyttöä varten: ne sopivat sekä lasten työskentelyyn, että esimerkiksi yksityis-
luontoisten neuvotteluiden järjestämiseen. Kaikkia pienryhmätiloja käyttävät eri lap-
siryhmät, eli tilat eivät ole ryhmäkohtaisia. Jokaisen lapsiryhmän kotialueen yhtey-
teen sijoitetaan kuitenkin pienryhmätila. 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: muut ryhmätilat, kotialue 
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PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- ovi-ikkunat: pimennysverhot 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
- kattorakenteen mahdollistettava esim. keinun kiinnittäminen 
 
KIINTOKALUSTEET 
- hyllykomeroita 
 
VARUSTEET 
- kiinnityspintaa 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
IRTOKALUSTEET 
- teeman mukaan (esim. kauppaleikki, kirjastoleikki) 
 

5.7 Pienryhmätila / verstas, ilmiöiden tutkiminen 

 
KUVAUS 
Verstas on monikäyttöinen pienryhmätila, jossa rakennellaan ja askarrellaan sekä 
tutkitaan luontoa ja erilaisia ilmiöitä. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: muut ryhmätilat, kotialue 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
 
KIINTOKALUSTEET 
 

- alakaapit (hyllykaappi ja sankokaappi), rst-putkijalat + sokkelilevy 
- yläkaapit, osin ritilähyllyt ja valutus 
- rst-pöytätaso (pituus n. 2 m) + altaat 2 lasten korkeudella 
- seinähyllyjä yleensä 3 kpl päällekkäin, yht. n. 9 juoksumetriä 
- korkeat hyllykomerot 
VARUSTEET 
- reikälevyä ja kiinnityskoukkuja (n. 2000 x 1500 mm) 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 27/49 
 
 
 

 
 
 
 
Kokemäen uusi päiväkoti Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

- saippua-annostelija ja käsihuuhdeannostelija, mallit varmistettava siivouspuolelta 
- paperipyyheteline, malli varmistettava PLL 
- seinäkoukkuja 3 kpl 
- kiinnityspintaa yhdelle seinälle 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
 
IRTOKALUSTEET 
- pöytä + 6 tuolia 
- tilavaraus höyläpenkille 

 
5.8 Pienryhmätila/vesileikki 

 
KUVAUS 
Vesileikkitila on märkätila, johon ei kuitenkaan tule kiinteää allasta. Tila tulee suunni-
tella siten, että jos tilaan tuotu allas tyhjenee lattialle, vesi ohjautuu asianmukaisesti 
kaivoihin. Vesi ei saa joutua esim. käytävälle. Vesileikkitilaa käytetään toisinaan 
myös muuna leikkitilana ja esim. palaveritilana. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: ryhmien 

 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- riittävän korkea märkätilan kynnys (ks. myös kohta TALOTEKNIIKKA) 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- seinäkaappeja 1 kpl 
- avohyllyä, rst, 1 juoksumetri 
- naulakko / 10 ripustuskoukkua 
- suihkuallas 
 
VARUSTEET 
- kiinnityspintaa yhdellä seinällä 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot  
 
IRTOKALUSTEET 
- neuvottelutila käyttöön pöytä ja neljä tuolia (säilytys huomiotava) 
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TALOTEKNIIKKA 
- kynnyskaivo 
- yksiotehana + pitkä suihkuletku 
 

5.9 Pienryhmätila / 10 neliötä 

KUVAUS 
Pienin pienryhmätila on leikkihuone/jakotila. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: muut ryhmätilat, kotialue 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- hyllykomero (yläkaapisto, joka ei vie lattiatilaa) 
 
VARUSTEET 
- kiinnityspintaa yhdellä seinällä 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
IRTOKALUSTEET 
-   Pöytä ja tuolit 6 kpl 
 

5.10 Keittiötila 

KUVAUS 
Keittiöön tulee työskentely- ja säilytystilaa sekä palvelukeittiön varustus kts. liite X. 
Se sijoitetaan rakennukseen keskeisesti. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: ruokailutila/monitoimisali 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasillinen ovi 
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KIINTOKALUSTEET 
- ylä- ja alakaappeja (osassa lukko), altaiden yllä kuivauskaappi vesipiste, 2 allas-

ta tiskaamista varten, yksiotehana 
- jätevaunu altaiden alla 
- korkeita komeroita (lukollisia) 
- työskentelytaso (aikuisen mitoitus), tason kohdalla sokkelissa ulos vedettävä 

seisontataso 
 
VARUSTEET 
- paperipyyheteline altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta 
- käsienpesuallas, saippua-annostelija, seinäkiinnitys, Katrin Innclusive 500 ml tai 

1000 ml -valkoinen 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
LAITTEET 
- liesi ja uuni 
- mikroaaltouuni 
- tilavaraus kahvinkeittimelle 
- jääkaappi-pakastin 
- nopea astianpesukone 

 

5.11 Ruokailutila 

 
KUVAUS 
Ruokailutila on avoin tila, joka sijaitsee mahdollisimman keskeisellä tai helposti saa-
vutettavalla paikalla. Tila on helposti muunneltava ja monikäyttöinen ja samalla viih-
tyisä sekä rauhallinen. Lapset aterioivat ruokailutilassa pienryhmittäin siten, että jo-
kaisella ryhmällä on mukanaan oma aikuinen. Isot lapset kantavat itse lautasensa 
ruokapöytään, johon on katettu valmiiksi sekä juomat että aterimet. 
 
Tilassa ruokailee yhtä aikaa noin 60 lasta ja 5-6 aikuista. 
 
Tilaa käytetään ruokailun ohella myös muuhun, esimerkiksi kokouksiin, lasten toi-
mintaan sekä vanhempainiltoihin. 
 
Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Ruokailutila voi olla yhtenäinen tila, joka pitää kuitenkin voida ruokarauhan takaa-
miseksi jakaa tilapäisesti pieniin osiin esimerkiksi seinäkkeillä/sermeillä. 

 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- iltakäyttö 
- liittymistarve: huom. avoin tila, mahdollisuuksien mukaan salin yhteydessä ja 
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hyödynnetään myös aulaa / käytävää tilaa 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee 

huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
 
 
KIINTOKALUSTEET 
-  säilytystilaa astioille 
 
VARUSTEET 
-  kiinnityspintaa tai seinällä ripustuskisko pedagogisille elementeille (tai katosta 

roikkuva kisko, ratkaisu toimiva, valitaan huonekorkeuden mukaan) 
-  ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
- käsienpesuallas 2kpl 
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhde annosteli-

jat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaatilla tai tarroilla 
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen 
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 

50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l. 
 
IRTOKALUSTEET 
- tila ruuanjakelulinjasto viemäröinti ja sähköt 
- pöytiä ja tuoleja n. 60 lapselle ja 6 aikuiselle (pöydissä aikuisen mitoitus, tuolien 

korkeus sen mukaan) 
- liikuteltavia seinäkkeitä/sermejä, joissa ääntä vaimentava pinta/rakenne 
 

5.12 Kotikeittiö 

 
KUVAUS 
Kotikeittiöön tulee työskentely- ja säilytystilaa sekä kotikeittiön varustus – ei siis 
esim. suurkeittiölaitteita. Tilassa lapset mm. leipovat. Keittiö sopii myös ilta- ja vii-
konloppukäyttäjille, ja se sijoitetaan rakennukseen keskeisesti huomioiden iltakäytön 
rajoitukset kulkujärjestelyjen suhteen. Laitteet saatava jännitteettömiksi yhdellä käyt-
tökytkimellä (suojaa lasten hallitsemattomalta käytöltä). 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–20.00 
- iltakäyttö 
- liittymistarve: avoin päiväkotiryhmä 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
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ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- ylä- ja alakaappeja (osassa lukko), altaiden yllä kuivauskaappi vesipiste, 2 allas-

ta tiskaamista varten, yksiotehana 
- jätevaunu altaiden alla 
- korkeita komeroita (lukollisia) 
- työskentelytaso (aikuisen mitoitus), tason kohdalla sokkelissa ulos vedettävä 

seisontataso 
 
VARUSTEET 
- paperipyyheteline altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta 
- käsienpesuallas, saippua-annostelija, seinäkiinnitys, Katrin Innclusive 500 ml tai 

1000 ml -valkoinen 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
LAITTEET 
- liesi ja uuni 
- mikroaaltouuni 
- tilavaraus kahvinkeittimelle 
- jääkaappi-pakastin 
- nopea astianpesukone 

 
5.13 Monitoimitila 

 
KUVAUS 
Monitoimitila on ensisijaisesti lasten liikuntaa ja muuta paljon vapaata tilaa vaativaa 
leikkiä ja toimintaa varten. Se voi toimia myös juhlatilana, koulutustilana ja iltakäytön 
tilana. Pienet lapset liikkuvat paljon lattiatasossa, joten lattian tulee olla miellyttävän 
lämmin. Ääneneristysvaatimukset korostuvat, koska salissa hypitään, rymistellään ja 
musisoidaan äänekkäästi. 
 
Iltakäytön vuoksi monitoimitilan, liikuntavälinevaraston ja iltakäyttöön tarkoitetun 
wc:n tulee sijaita siten, että niitä voidaan käyttää pääsemättä päiväkodin muihin ti-
loihin. 
 
Monitoimitila tulee sijoittaa ruokailutilan viereen siten, että tilat voidaan yhdistää yh-
deksi suureksi kokonaisuudeksi. 
Liikuntatilassa ei saa olla ulokkeita tms., joihin lapsi voi satuttaa itsensä.  
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–20:00 
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- iltakäyttö 
- liittymistarve: liikuntavälinevarasto, tuolivarasto, aula, ruokailutila 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- huonekorkeus vähintään 4 m 
- valaisimet upotetut 
- ei ulkonevia ikkunalautoja tai muita ulokkeita 
- ikkunat turvalasia 
- lattiassa pedagogisia kuvioita (suoraa viivaa, ympyröitä, hyppyruudukkoa) 
- parvi mahdollinen osassa salia, kunhan portaat eivät tiellä 
- kestävä, pinnaltaan joustava, pehmennetty muovilattia (urheilulattian tyyppinen, 

esim. Pulastic) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- 4–6 monikäyttöiset puolapuut (puolapuupeilimahdollisuus, puolapuunäyttämö tai 

kiipeilytelineeksi muunnettava, seinästä irti siirrettävä malli) 
- renkaat, köydet 
- seinällä peili turvalasia, suojataan esim. voimistelutangolla 
- moottoroitu valkokangas  
 
VARUSTEET 
-  ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot (tila oltava pimennettävissä) 
- iso valkotaulu yhdelle seinälle ja dataprojektori varustus tilaan 
  
IRTOKALUSTEET 
- tuoleja n. 90 kpl + käytännölliset tuolivaunut (esim. MINI / Form o Miljö, suuren 

tuolivaunun vetoisuus 30 kpl, vaunun yläpinta pöytämäinen), säilytys liikunta-
välinevarastossa. 

-  pallo- ja soitinvaunuja jne. 
 

5.14 Liikuntavälinevarasto 

 
KUVAUS 
Liikuntavälinevarastossa säilytetään esim. palloja, renkaita, trampoliinia ja muita sa-
lissa käytettäviä liikuntavälineitä. Vapaata lattiatilaa suurille kalusteille tai varusteille 
tulee olla riittävästi. Pallo- ja tuolivaunujen yms. vuoksi tavanomaista kynnystä ei ole. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- iltakäyttö 
- liittymistarve: sali/monitoimitila 
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- PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- yliajokynnys / ei kynnystä (vaunujen ajo, ei ääneneristystarvetta) 
- sama lattiamateriaali kuin salissa 
 
- KIINTOKALUSTEET 
- korkeussäädettäviä, irrotettavia hyllyjä 
 
- VARUSTEET 
- seinäkoukkuja esim. renkaille 
 

5.15 Roolivaatevarasto 

 
KUVAUS 
Roolivaatevarastossa säilytetään näytelmävarusteita. hyllytilaa erilaisille varusteille 
tulee olla riittävästi. Lisäksi riittävästi vaatetankoja. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- iltakäyttö 
- liittymistarve: sali/monitoimitila 
 
- PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- yliajokynnys / ei kynnystä 
- sama lattiamateriaali kuin salissa 
 
- KIINTOKALUSTEET 
- korkeussäädettäviä, irrotettavia hyllyjä 
 
- VARUSTEET 
- seinäkoukkuja, vaatetankoja 
 

5.16 Pienryhmätila / nassikkapainihuone  

 
KUVAUS 
Nassikkapainihuoneessa peuhataan, leikitään ja pyöritään jne. Siellä voidaan myös 
lukea satuja ja rauhoittua. Huonekorkeus on normaali (ei siis sama kuin salin). Nas-
sikkapainihuone sijaitsee monitoimitilasta/salista selvästi erillään. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: aula/käytävä 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- huom. tavallinen lattia (matto tms.), jonka päälle asetellaan nassikkapainimattoa 
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- ei ulkonevia ikkunalautoja tai muita ulokkeita 
- seinän/seinien mahdollistettava kiipeilyseinien ja -telineiden kiinnitys 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- kiipeilyseinä 
- roikkumisteline huoneen yhdessä nurkassa (ylhäällä) 
 
VARUSTEET 
- koko lattian alueelle paloista koottava, iloisen värinen, pehmeä nk. nassikkapai-

nimatto (esim. Kerko Sport Oy), huom. palojen reunahammastuksen jättämiä 
koloja vältettävä, pinta mahdollisimman yhtenäinen 

- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
 

5.17 Henkilökunnan taukotila 

 
KUVAUS 
Taukotilassa henkilökunta syö, juo kahvia ja pitää palavereita. Ääneneristyksen tulee 
olla erityisen hyvä. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: muut hallinnon tilat 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi 
- huoneen pimentämisen oltava mahdollista 
 
KIINTOKALUSTEET 
- korkeita komeroita, lukittavia 
- avoseinähyllyä (300 x 300 mm) 4 juoksumetriä 
- yläkaapit + alakaapit 
- työskentelytaso + 2 allasta + yksiotehana VARUSTEET 
- paperipyyheteline, Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M-valkoinen 
- saippua-annostelija, Katrin Inclusive saippua-annostelija 500 ml – valkoinen 
- koukut 3 kpl 
- av-varustus ja seinälle kiinnitetty 70” näyttö 
- käsihuuhdeannostelija, tähän kokoon käy käsihuuhde voi erottaa saippuasta 

joko mustalla automaatilla tai annostelijoiden mukana tulevilla tarroilla 
- sisäikkunoihin sälekaihtimet 
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- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
 
IRTOKALUSTEET 
- ruokapöytä ja tuolit 38:lle 
- työpöytä ja työtuolit 2:lle 
- istuskeluryhmä (esim. sohva/nojatuolit, sohvapöytä) 
 
LAITTEET 
- mikroaaltouuni 
- liesi + uuni 
- varaus kahvinkeittimelle 
- korkea jääkaappi + pakastin 
- nopea astianpesukone 

 
 
 

5.18 Henkilökunnan työhuone  

 
KUVAUS 
Henkilökunnan työtila on tarkoitettu lasten toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: muut hallinnon tilat 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
-  käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi 
 
KIINTOKALUSTEET 
- lukittavia yläkaappeja n. 4 juoksumetriä/hyllymetriä 
- yläkaappien alle laatikostoa, osa lukittavia 
 
VARUSTEET 
- verhokisko keskiraskaille verhoille 
- kiinnityspintaa yhdellä seinällä 
- sisäikkunoihin sälekaihtimet 
-  ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
 
IRTOKALUSTEET 
- työpisteet/tietokonepisteet 3 kpl (työpöydät ja tuolit, tietokoneiden mallit tarkis-

tettava) 
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5.19 Toimistot / johtajan työtila 

KUVAUS 
Johtajan huone on esimiehen työtila, jossa mm. käydään asiakas- ja henkilöstöneu-
votteluja. Ääneneristyksen tulee olla erityisen hyvä. Varapoistumisovi toiseen huo-
neeseen (80 cm leveä riittää), ei lukkoa. 
 
Muut toimistotilat voivat toimia joko toimistona, tai henkilökunnan työtilana. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: muut hallinnon tilat 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
-  käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi 
- varapoistumisovi toiseen huoneeseen (80 cm leveä riittää), ei lukkoa 
 
KIINTOKALUSTEET 
- lukittavia yläkaappeja n. 4 juoksumetriä/hyllymetriä 
- yläkaappien alle laatikostoa, osa lukittavia 
 
VARUSTEET 
- verhokisko keskiraskaille verhoille 
- kiinnityspintaa yhdellä seinällä 
- sisäikkunoihin sälekaihtimet 
-  ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
 
IRTOKALUSTEET 
- työpisteet/tietokonepiste (työpöytä ja tuoli, tietokoneen malli tarkistettava) 
- neuvottelupöytä ja 5 tuolia 

 

5.20 Perhe- ja konsultaatiotila 

 
KUVAUS 
Huoneessa käydään perhe- ja konsultaatiokeskusteluita, ja sitä voidaan käyttää 
myös lasten pienryhmätilana ja . Hyvä ääneneristysvaatimus, koska tilassa käydään 
asiakaskeskusteluja.  

 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: hallinnon tilat ja henkilökunnan taukotila 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
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- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että 

aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) 
- varapoistumisovi toiseen huoneeseen (80 cm leveä riittää), ei lukkoa 
 
 
KIINTOKALUSTEET 
- lukittava hyllykaappi tai lukittavat yläkaapit 
 
VARUSTEET 
- kiinnityspintaa, leveys vähintään 1000 mm 
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhde annosteli-

jat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaatilla tai tarroilla 
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen 
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 

50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l. 
- vaatekoukut 5 kpl 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
IRTOKALUSTEET 
- pöytä ja tuolit 4–5 hengelle tai nojatuolit ja pöytä 
 
TALOTEKNIIKKA 
- käsienpesuallas + kosketusvapaa hana 

 

5.21 Kiinteistöhoidon työtila 

 
KUVAUS 
Työtilassa sijaitsee kiinteistöhoidon valvomo ja varastotilat, voidaan sijoittaa iv-
konehuneeseen 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: henkilökunnan sisäänkäynti, ATK-yhteys 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet 
 
KIINTOKALUSTEET 

- alakaapit (hyllykaappi), rst-putkijalat + sokkelilevy 
- yläkaapit, osin ritilähyllyt ja valutus 
- pöytätaso (pituus n. 2 m)  
- seinähyllyjä yleensä 3 kpl päällekkäin, yht. n. 9 juoksumetriä 
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- korkeat hyllykomerot 
 
VARUSTEET 
- reikälevyä ja kiinnityskoukkuja (n. 2000 x 1500 mm) 
- kiinnityspintaa yhdelle seinälle 
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille 
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot 
 
 
IRTOKALUSTEET 
- pöytä + 2 tuolia 

 
 

5.22 Henkilökunnan pukutilat 

 
KUVAUS 
Naisille ja miehille tehdään omat puku- ja pesutilansa, joissa vaihdetaan vaatteet ja 
tarpeen mukaan käydään suihkussa. Pukutilat sijaitsevat mahdollisimman keskei-
sellä paikalla. Koska rakennukseen tulee väestönsuoja on pukutilojen sijoittaminen 
sinne luonteva ratkaisu. 
 
Puku- ja pesutilojen mitoituksessa ja varustuksessa sovelletaan esteettömyysohjet-
ta. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: INVA-wc 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
- ulkoikkunoihin lasiväliin sälekaihtimet 

 
VARUSTEET 
- wc-istuin 2kpl ja miehet 1 kpl 
- suihku 2kpl ja miehet 1 kplhjj 
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhde annoste-

lijat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaatilla tai tarroilla 
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen 
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 

50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l. 
- tarvittava määrä seinäkiinnitteisiä tukitankoja 
- oveen vaakatanko 
- roska-astia, kanneton 
- allas + kosketusvapaa hana 
- wc-paperiteline 
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- koukkuja eri korkeuksilla 2 kpl 
- peili  pesualtaiden yläpuolelle 400 x 800 mm 

 
 
KIINTOKALUSTEET 
- 400–500 mm leveät pukukaapit 34 +4 kpl (esim. peltikaapit),  korkeus 2 m (takit), 

pukukaapit siis väliseinällisiä, Abloy-lukot, 
- lisäksi vaihtuvaa henkilöstöä varten lukittavia pukukaappeja tai laukkulokeroita 
- pukukaappien eteen penkit, osa penkeistä siirrettäviä mahdollista liikkumises-

teistä varten 6 kpl 
- kuivauskaappi 3 x 600 mm. 

 

5.23 INVA-wc 

 
KUVAUS 
Inva-wc:n sijainti ja määrä pitää tarkastella erityisellä huolella. Varusteiden ja kalus-
teiden tyyppien valinnassa ja sijoittelussa noudatetaan esteettömyysohjetta. Inva-wc 
varustetaan siten, että se voidaan ottaa liikkumisesteisen käyttöön, myös pukuhuo-
neeksi. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- iltakäyttö 
- liittymistarve: sali, iltakäytön muut tilat, naisten ja miesten puku- ja pesutilat 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
 
KIINTOKALUSTEET 
- seinäkaappi, jossa 5 lukollista metallilokeroa (sijoitus siten, että esteettömyys 

säilyy) 
-  varaus pukukaapille 
 
VARUSTEET 
- wc-istuimeen seinäkiinnitteiset käsituet 
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhde annoste-

lijat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaatilla tai tarroilla 
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen 
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 

50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l. 
- tarvittava määrä seinäkiinnitteisiä tukitankoja 
- oveen vaakatanko 
- roska-astia, kanneton 
- allas + kosketusvapaa hana 
- wc-paperiteline käsituen nyhteyteen, pide ja allas 
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- koukkuja eri korkeuksilla 2 kpl 
- peili 400 x 800 mm 
 
 
TALOTEKNIIKKA 
- bideesuihku 

 

5.24 Siivouskeskus 

 
KUVAUS 
Siivouskeskuksessa on oltava säilytys- ja pesutilaa sekä paikat siivouslaitteille.  
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
 
KIINTOKALUSTEET 
- työpöytätaso h = 900 mm 
- tason alla alakaapit, korkea  lukittava komero 
- rst-pesupöytä, jossa iso allas, tason h = 900 mm, korkea, käänneltävä hana 
- liinavaatekomeroita, joissa ulos vedettävät teräslankakorit, 2 kpl 
- säädettävät seinähyllyt, rst, 18 jm 

 
LAITTEET 
- laitospyykinpesukone (esim. Miele PW 6080 8 kg) 
- pyykinkuivausrumpu (esim. Miele PT 7086, kondensoiva, 8 kg, jalustallinen) 
- välineteline, Burns-kisko 

 
TALOTEKNIIKKA 
- letkuhana 
- lattiakaivo hiekanerottelulla keskelle tilaa (lattiahoitokoneen tyhjennys) 
- lattiahoitokoneen lataus 
- kuivauspatteri (sähkö) 

 
TOIMINTATIEDOT 
-   käyttöaika 6.30–18.00 
 

5.25 Siivouskomero 

 
KUVAUS 
Siivouskomerossa on oltava säikytystilaa 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
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KIINTOKALUSTEET 
- säädettävät seinähyllyt, rst, 8 jm 

 
LAITTEET 
- välineteline, Burns-kisko 

 
TALOTEKNIIKKA 
- rst-pessuallas, jossa käänneltävä hana 
- kuivauspatteri (sähkö) 
 
TOIMINTATIEDOT 
-  käyttöaika 6.30–18.00 

5.26 Päiväkodin yhteisvarasto 

 
KUVAUS 
Varastossa säilytetään välineitä ja materiaaleja. Tärkeää on, että seinähyllyjä on 
mahdollisimman paljon. 

 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: sijainti keskeisesti, huomioitava kuormalavojen käyttö. Varasto 

palvelee koko päiväkotia 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- yliajokynnys / ei kynnystä (vaunujen ym. ajo, ei ääneneristystarvetta) 
 
KIINTOKALUSTEET 
- korkeussäädettäviä/irrotettavia teräshyllyjä, osan syvyys 600 mm, kiskot al-

haalta ylös asti, hyllyjä 6 kpl päällekkäin 
 
 

5.27 Ryhmien varasto 

 
KUVAUS 
Varastossa säilytetään välineitä ja materiaaleja. Tärkeää on, että seinähyllyjä on 
mahdollisimman paljon. 
 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
- liittymistarve: sijainti ryhmähuoneiden läheisyydessä siten että varasto palve-

lee, jos mahdollista kahta osastoa 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- yliajokynnys / ei kynnystä (vaunujen ym. ajo, ei ääneneristystarvetta) 
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KIINTOKALUSTEET 
- korkeussäädettäviä/irrotettavia teräshyllyjä, osan syvyys 600 mm, kiskot al-

haalta ylös asti, hyllyjä 6 kpl päällekkäin 
- hyllyjärjestelmään 2 kpl vaatetankoja 
- hyllyjärjestelmään 1 koukusto 

5.28 Vaatehuolto 

 
KUVAUS 
Vaatehuollossa pestää, kuivataann ja huolletaan pienessä määrin liinavaatteita, tyy-
nyn päälliset ruokaliinat yms. 

 
TOIMINTATIEDOT 
- käyttöaika 6.30–18.00 
 
PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT 
- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus 
 
KIINTOKALUSTEET 
- työpöytätaso h = 900 mm 
- tason alla alakaapit, joista yhdessä silityspöytämekanismi 
- korkea likavaatekomero 
- rst-pesupöytä, jossa iso allas, tason h = 900 mm, korkea, käänneltävä hana 
- liinavaatekomeroita, joissa ulos vedettävät teräslankakorit, 2 kpl 
- säädettävät seinähyllyt, rst, 2 jm 
- pikkupöytä ompelua tms. varten 
 
VARUSTEET 
- liikuteltava, pyörällinen likapyykin lajittelukori, 4 kpl 
- pyykkinarut (huomioitava tilavarauksissa ja viemäröinnissä) 

 
LAITTEET 
- laitospyykinpesukone (esim. Miele PW 6080 8 kg) 
- pyykinkuivausrumpu (esim. Miele PT 7086, kondensoiva, 8 kg, jalustallinen) 

 

6. LIITTYMÄT ALUEEN VERKOSTOIHIN 
Rakennus liittyy alueen vesi-, viemäri-, kaukolämmitys-, sähkö- valokuitu- ja tele-
verkkoihin. 

6.1 Järjestelmävaatimukset 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat: ilmanvaihdon äänitasovaatimus, puhelin-, an-
tenni/kaapeli-TV-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto- ja kulunvalvontajärjes-
telmät. 
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7. POHJAOLOSUHTEET 
Alustavan rakennettavuusselvityksen mukaan rakennus paalutetaan (geotekninen 
kantavuus liite 8). Perustamistapalausuntoa ja paalukarttaa varten tulee jatkosuun-
nittelussa arvioida lisäkairausten tarve. 
 
Kortteli on osin vanhaa peltomaata. Kesäkuun alussa vuonna 2007 astui voimaan 
Valtioneuvoston asetus (VNa 214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arvioinnista, jossa säädetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arviointiperusteista ja haitallisten aineiden sekä yhdisteiden kynnys- ja oh-
jearvoista. Korttelissa ei riskiarvion perusteella ole tarvetta tehdä tarkempaa tutki-
musta. 

 

8. RAKENNUSTEKNIIKKA 
 

Uudisrakennuksen rakennustekniset ratkaisut tulee tehdä uusimpien rakennus-
määräysten mukaisesti niin lämpö- kuin kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan. Ra-
kennuksen ilmanvuotoluku q50 tulee olla < 1,0 ja energiatehokkuusluokan osalta 
pyritään mahdollisuuksien mukaan A- luokkaan, < 91 kWh/m2. 
 
Hanke suunnitellaan mahdollisimman muuntautuvaksi ja lisäksi energiatehokkaaksi 
käyttäen hyväksi mm. tarpeenmukaista ilmanvaihtoa, vakiovalaistusta ja aurin-
kosähköä.    
 
Rakennus perustetaan kallioon ulottuvilla teräs/betonipaaluilla. Alapohjat toteute-
taan kantavina ja alapohjien alustatilat tuulettuvina.  
 
Alapohja tehdään ontelolaatoilla. Alapohjan ontelolaatat tukeutuvat paikalla valet-
taviin tai elementtirakenteisiin teräsbetonisiin peruspalkkeihin sekä ulkoseinälinjoil-
la kantaviin sandwich-sokkelielementteihin. 
  
 

9. LVIAJ-TEKNIIKKA 

9.1 Yleistä 

LVIAS-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 
edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, 
jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muun-
neltavuuden ja kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee 
olla rakennus, joka 50 vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistalou-
deltaan edullisimmaksi. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat 
käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa.  
 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaa-
lien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen 
osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  
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Kaikissa päiväkodin varsinaisissa käyttötiloissa IV-kanavat ja muu tekniikka tu-
lee asentaa alakattojen yläpuolelle tai erillisiin tekniikkakoteloihin.  
 
 

9.2 Lämmitys ja jäähdytys 

Lämmityksen sisäilmastoluokka on S2. Tilat lämmitetään yleensä vesikiertoisel-
la lattialämmityksellä. Tilat varustetaan jäähdytyksellä. 
 

9.3 Vesijohdot ja viemärit 

Rakennus liitetään Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesi- ja viemäriverkkoihin. On 
huolehdittava myös ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta sekä jär-
jestelmän toimivuudesta eri vuodenaikoina. Sekä kylmän että lämpimän veden 
määrät mitataan ja liitetään valvontajärjestelmään. 
 

9.4 Ilmanvaihto 

Rakennukseen tulee lämmön talteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja pois-
toilmanvaihto ja myös ns. likaiset tilat varustetaan lämmön talteenotolla. Läm-
mön talteenotto hoidetaan käyttämällä vastavirtakennollista LTO – kojetta, jonka 
standardin EN 308:n mukainen kuiva lämpötilahyötysuhde on vähintään 73 %.  
Ilmanvaihdon SFPv luvun tulee olla < 2,0.  
 
Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 
ottaen. Rakennuksen sisäilmaluokka on pääosin S2.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtaus-
luokan P2 mukaisesti.  
 
Ilmanvaihtolaitoksen energiatalouteen tulee kiinnittää erityistä huomiota jaka-
malla laitos sopiviin käyttövyöhykkeisiin ja suunnittelemalla tiloihin erilaiset käyt-
tötilanteet huomioiva tarpeenmukainen ilmastointi. Jäähdytyksen tarvetta pyri-
tään vähentämään tilojen sijoittelulla ja rakenteellisilla ratkaisuilla etelän puolei-
sella julkisivulla. Laitoksen mitoituksessa pyritään kohtuullisen pieniin painehä-
viöihin. Suunnittelussa on huomioita myös järjestelmien huollettavuus. 
 

9.5 Sprinklerijärjestelmä 
Laajennettuun hoitoon varautumisen takia rakennus varustetaan viranomaisten 
määräysten täyttävällä automaattisella korkeapainesumu-sprinklerijärjestelmällä. 
Järjestelmän tulee toimia ilman ulkopuolista vettä tai sähköä. Sammutusvesi 
tulee olla varastoituna sprinklerjärjestelmään. Sprinklerjärjestelmä liitetään 
vesilaitoksen vesijohtoverkostoon, josta järjestelmän täyttö sammutusvedellä 
tehdään. 
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10. SÄHKÖTEKNIIKKA 

10.1 Yleistä 

Sähkösuunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 
edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, 
jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muun-
neltavuuden ja kokonaistalouden kannalta.  
 
Suunnittelun lopputuloksena tulee olla rakennus, joka 50 vuoden elinkaaritar-
kastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Rakennuksen 
kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan standardisarjan 
SFS 6000 mukaisiksi. 
 

10.2 Sähköenergian tuotto ja syöttö 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjänniteverkkoon ja puhelinoperaattorin 
puhelinverkkoon. Rakennus varustetaan katolle sijoitettavilla aurinkopaneeleilla, 
jonka nimellisteho on 5-7 KWp. 
 
Talon järjestelmissä on huomioitava mahdollinen lisärakentaminen. Muuntamoa 
ei tarvitse rakentaa.  
 
Rakennuksen sähköpääkeskus tulee sijoittaa omaan, palo-osastoituun tekni-
seen tilaan, josta sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmä-
keskusten kautta.  
 
Ryhmäkeskukset tulee sijoittaa rakennusaineisiin lukittaviin keskuskomeroihin. 
Teknisissä tiloissa voidaan käyttää koteloituja keskuksia. 
 
Sähkön syöttömahdollisuus poikkeustilanteessa varmistetaan tarvittavin kes-
kusjärjestelyin. 

10.3 Sähköasennusreitit ja jakelu 

Sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelmä mukaisena. Vahva- ja heikkovirta-
kaapeloinnille varataan omat hyllynsä ja kourunsa tai osansa yhteisestä hyllystä 
ja kourusta.  
Rakennukseen toteutetaan tavanomaiset kaapelihyllyt järjestelmien runkokaa-
pelointeja sekä tilaryhmien ja tilojen kaapelointeja varten.  Toimisto- ja ryhmäti-
loihin toteutetaan yläpuolinen jakelu kapeita levykaapelihyllyjä käyttäen. Hyllyt  
toimivat sekä valaistuksen että sähkö- ja tietojärjestelmien liitäntöjä palvelevana 
asennuspaikkana.  Sähköjärjestelmien ja tietoteknisten järjestelmien kaapeloin-
nit toteutetaan pääreiteillä kokonaan erillisille kaapelihyllyille. Huonetiloissa 
kaapeloinnit voidaan sijoittaa samalle kaapelihyllylle sen eri reunoihin, käyttäen 
väliseinämää järjestelmien välillä. Sähkönjakelun ja tietojärjestelmien kaapeloin-
tien pääreiteille hankitaan keskiraskaat tikashyllyt. Yleisötiloissa / työskentelyti-
loissa näkyville jäävät kaapelihyllyt ovat umpipohjaisia ja arkkitehdin määritte-
lemään RAL sävyyn pintakäsiteltyjä. Muut kaapelihyllyt ovat korroosiosuojattuja.   
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Kaapeleina, asennus-putkina ja – tarvikkeina käytetään halogeenittomia HF-
tuotteita. Maahan asennuksessa voidaan käyttää PVC:tä sisältäviä kaapeleita ja 
putkituksia.  
 
Sähkökalusteina tulee käyttää tunnettua vakiosarjaa. Pistorasioita asennetaan 
siirrettäviä sähkölaitteita varten, myös pihalle ja pistorasiaryhmät varustetaan 
vikavirtasuoja-kytkimin standardin mukaisesti. Autolämmityspistorasiat rakenne-
taan niin, että lämpöpistokkeella varustettuja autopaikkoja on yhteensä 40 kpl. 
 
Kaikki toimistot, taukotilat ja ryhmätilat sekä keittiö varustetaan kaksiosaisilla 
ATK-rasioilla. Lisäksi käytäville asennetaan tarvittava määrä kaksiosaisia ATK-
rasioita WLAN-tukiasemia varten. 
 

10.4 Valaistus 

Valaistus toteutetaan pääasiassa LED –valaisimin, jos se on tilaominaisuuksien 
kannalta mahdollista. Valaistusjärjestelmillä tulee pyrkiä käyttötarkoitukseen so-
veltuvaan ja energia-tehokkaaseen ratkaisuun. Valaistussuunnittelussa on 
huomioitava tilojen monikäyttöisyys sekä virikkeellisyys.  
 
Valaisimet on ryhmiteltävä siten, että tilojen yhteisvalaistusta voidaan ohjata va-
laistustarpeen mukaisesti. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa oh-
jataan valaistustarve huomioon ottaen siten, että valaistuksen lämpökuormasta 
aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen mahdollisuuksien mukaan vältetään. 
Huonetilojen valaistusta ohjataan pääsääntöisesti läsnäolotunnistimilla ja valo-
kytkimillä sekä himmentimillä.  
 
Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi, kuitenkin siten, että 
riippuvia valaisimia ei käytetä. Valaistus tulee toteuttaa dynaamisena pääosin 
led-valaisimia käyttäen. Valonlähteiksi on asennettava pitkäikäisiä ja energiate-
hokkaita tuotteita. Lamppujen värisävy on 840.  
 
Tilojen valaistuksen ja akustisten ominaisuuksien suunnittelussa otetaan huo-
mioon normaalien viihtyisyys- ja terveellisyysseikkojen lisäksi AV-järjestelmien 
vaatimukset.  
 
Ryhmätilat ja ulosjohtavat käytävät varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella. 
Turva- ja merkkivalaisimet on oltava led-valaisimia ja järjestelmä toteutetaan 
paikallisakkujärjestelmällä.  
 
Piha-alue tulee valaista pylväisiin ja rakennuksen ulkoseinille asennettavilla va-
laisimilla ja valonheittimillä. Ulkovaloja tulee ohjata valvontajärjestelmän kautta 
aikaohjaimella ja valoisuusanturilla. 
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10.5 Tieto-, turva- ja kameravalvontajärjestelmät 

Tietojärjestelmien suunnittelussa on huomioitava helppo muunneltavuus ja lisä-
kaapelointimahdollisuus. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuk-
sena suojaamattomilla parikaapeleilla luokan E (CAT6) vaatimukset täyttäväksi. 

10.6 Rakennusautomaatio 

 
Rakennusautomaatiojärjestelmän tulee olla BACnet yhteensopiva ja BTL-
hyväksytty järjestelmä. 
 
Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämpöoloja (jäähdytys) ohjataan läsnäolo- ja 
hiilidioksidianturien avulla. 
 

10.7 Turvajärjestelmät 

Rakennukseen tulee seuraavat turvajärjestelmät:  
- Murtoilmaisujärjestelmä sisältää keskuslaitteet, ohjaus- ja käyttölait-

teet, ilmaisimet, paikallishälyttimet sekä tarvittavat varasähkölaitteet ja 
kaapeloinnin.  

- Kiinteistön murtoilmaisujärjestelmällä suojataan rakennuksen kaikki 
aukot (kuorisuojaus) Ikkunoiden osalta kuorisuojaus ulotetaan raken-
nuksen ulkopuolisilta kulkualueilta lukien 4 m korkeuteen saakka. 
Käyttäjän tilat suojataan tilavalvonnan avulla kattavasti.  Ulko-ovet va-
rustetaan magneettikytkimin. Sisätilojen valvonta toteutetaan liiketun-
nistimin. 

- Kameravalvontajärjestelmä on valvottavan kohteen kuvaamiseen ja 
kuvan seurantaan sekä sen tallentamiseen perustuva turvallisuusjär-
jestelmä. Kameravalvonta ehkäisee ennalta rikostapahtumia ja antaa 
mahdollisuuden selvittää turvallisuutta vaarantaneita tapahtumia jälki-
käteen. 

- kulunvalvontajärjestelmä, merkkiä Esmikko tai vastaava järjestelmä, 
joka voidaan liittää Esmikko-toimintaympäristöön (kaikki ulko-ovet)  

- osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, jonka hälytystieto siirretään pe-
lastuslaitoksen aluehälytyskeskukseen. 

- rakennuksen sisällä olevat palo-ovet tulee varustaa magneettipito-
laitteilla, ohjaus paloilmoitinlaitteistolta  

- turva- ja merkkivalojärjestelmä, sama keskus paloilmoitinjärjestelmän 
kanssa  

- inva-wc:n hälytysjärjestelmä  
- Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä on äänentoistojärjestel-

mä, jonka avulla kaikille rakennuksessa oleville henkilöille välitetään 
turvallisuuteen ja evakuointiin liittyviä tiedotuksia ja ohjeita. 

- Ovikellojärjestelmä on käyttäjän tilojen / ulko-oville tai käyntioville to-
teutettu äänimerkinantojärjestelmä.   

- Kuulolaitejärjestelmän avulla tehdään kuulolaitetta käyttäville henkilöil-
le mahdolliseksi tilassa, äänentoistojärjestelmän avulla, toistetun ää-
nen selkeä ja häiriötön kuuntelu. Induktiosilmukan avulla ja esitystä 
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voidaan seurata henkilön oman kuulolaitteen avulla. Kuulolaitejärjes-
telmä toteutetaan monitoimisaliin. 

 
Lukitus:  

- lukitusjärjestelmä: Abloy Sento  

- ulko-ovet varustetaan normaalin avainpesän lisäksi sähkölukoilla, joi-
den yhteydessä kortinlukijat  

- kaikkien rakennuksessa käytettyjen ovien helat, painikkeet, vetimet, 
yms. tulee olla antibakteerisia  

- ovien painikkeet, vetimet, yms. esim. Abloy Presto  

- kaikki ulko-ovet liitetään kulunvalvonnan piiriin (Esmikko), jolloin ovia 
pystytään ohjaamaan  

10.8 Tietoverkkojärjestelmät 

Tietoliikenneyhteyksiä – puhelin, atk, antenni – varten asennetaan yleiskaape-
lointi. Rakennus varustetaan nykyaikaisilla av-järjestelmillä sekä keskusradiolla.  

- WLAN-verkon valmius  
- AV-järjestelmien tarvitsema kiinteästi asennettava kaapelointi  
- yleiskaapelointijärjestelmä  

 

10.9 Muut järjestelmät 

- aikakellojärjestelmä  

- ovikellojärjestelmä, rakennuksessa käytetään äänimerkin tuot-tavia ovi-
kelloja kaikilla ulko-ovilla  

- työajanseurantajärjestelmä, merkkiä Esmikko tai vastaava järjestelmä, 
joka voidaan liittää Esmikko-toimintaympäristöön. Työajanseurantapää-
telaite tulee asentaa henkilökunnan sisäänkäynnin läheisyyteen. 
 

10.10 Huoltokirjajärjestelmä 

Huoltokirjakoordinaattorina toimii pääurakoitsija, joka huolehtii kohteen huolto-
kirjan laatimisesta ja kaikkien huoltokirjan liitettävien materiaalien hankkimisesta 
muilta urakoitsijoilta. Huoltokirja tulee laatia sähköisessä muodossa. 
 
 

11. TOTEUTTAMISAIKATAULU 
 
Toiminnan toteuttaminen ja sen tason ja laadun sekä turvallinen toiminta edel-
lyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. 
Erityisen tärkeitä ovat rakennuskustannusten vaikutukset. Koska kustannukset 
ovat voimakkaasti nousussa, niin nykyinen kustannustaso tulisi voida käyttää 
hankkeen toteuttamisessa hyödyksi. 
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Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankeohjelman hyväksymisen 
ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa ra-
hoituksen varmistumisesta noin vuoden kuluttua. Rakennus tulisi voida ottaa 
käyttöön elokuun alussa 2021. 
 
 
 

12. PERUSTAMISKUSTANNUKSET 

12.1 Perustamiskustannukset 

Kokemäen uuden päiväkodin (uudisrakennus) hankesuunnittelun tueksi laadit-
tiin kustannusarvio Haahtelan TAKU-ohjelmalla teoreettisen tilaluettelon perus-
teella. Kustannusten hintataso on 9/2018. Kustannuksissa ei ole huomioitu kiin-
teistön kustannuseriä (tontin hankinta, maa-alueen kehittäminen, rahoitus- tai 
markkinointitehtävät, eikä toiminnan ylläpito). 
  
Kustannuksissa on huomioitu tavanomaiset perustamiskustannukset. Talotek-
niikan vaatimia tiloja on arvioitu alustavalla ja karkealla tasolla. 
Palvelukeittiön koneita ja laitteita on arvioitu alustavasti kustannusarviossa. Pal-
velukeittiön vaatimien koneiden ja laitteiden hinta vaikuttaa suuresti keittiön ne-
liöhintaan, joka saattaa siten muuttua merkittävästikin suunnitelmien tarkentu-
essa. 
 
Hankesuunnitteluvaiheen budjettiarvio:  

- Uudisrakennus 5,46 Meur hintatasossa Haahtela-indeksi 84,0/ 9.2018 
- Tavoitehintalaskelma on esitetty liitteessä nro 6. 

 
Irtaimiston ja toiminnan koneiden ja laitteiden osuus on mukana tavoitehinnassa 
ja niiden hankintabudjetti on 240 000 euroa.  
 

Kustannuksissa on mukana 1% hinnannousu ja 1,5 % lisä- ja muutostyövaraus. 
 
 
 
Kokemäellä 22.10.2018 

 
 
rakennuttaja Jouni Lehtinen 
Rakennuttamispalvelu J.M.LEHTINEN Tmi 
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Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tilaratkaisusta ja sijoittumisesta päättäminen

207/362/2016

KH 09.04.2018 § 83
 Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen tarveselvitys on käynnistynyt ta lou den

tasapainotusohjelmasta, jossa varhaiskasvatukselta edellytettiin sääs tö jä
toimintoja keskittämällä. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisuista on teh ty
tilatarveselvitys. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen tar ve sel vi tyk sel lä
pyritään myös varautumaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen ja et si mään
ratkaisua nykyisten tilojen ongelmallisuuteen sekä si sä il ma on gel mien
ehkäisemiseen. 

 Tilatarveselvityksessä selvitettiin varhaiskasvatuksen järjestämisen osal ta
eri vaihtoehtoja. Tilatarveselvityksessä selvitettiin useampia nykyisiä ja
uusia tiloja ratkaisuna varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin. Selvityksen al la on
ollut seuraavat vaihtoehdot: Peipohjan päiväkodin peruskorjaus ja
saneeraus, Tulkkilan päiväkoti, Risten koulun muuttaminen päi vä ko dik si,
kauppakeskuksen (Tulkkilantie 32) muuttaminen päiväkodiksi, Ter veys ase-
man tilojen muutos päiväkodiksi, Tuomaalan koulun asuin ra ken nuk sen
muuttaminen päiväkodiksi sekä uuden päiväkodin rakentaminen Tulk ki laan
(Tokmannin ja paloaseman väliselle tontille). Näistä kolme vaih to eh toa on
todettu toteuttamiskelpoisiksi, jos kau pun ki huolehtii var hais kas va tuk ses ta
kokonaan:

 1. Uuden 9-ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Tulkkilaan palvelemaan
ko ko Kokemäen aluetta. Soveliaaksi tontiksi työryhmä ehdotti Tok man nin
ja paloaseman välistä tonttia.

 2. Peipohjan päiväkodin saneeraus ja  uuden 6-ryhmäisen päiväkodin ra-
ken ta mi nen Tulkkilaan. Ratkaisun haasteita ovat kuitenkin rakennusta vai-
van neet sisäilmaongelmat sekä nykyisen tontin koko.

 3. Risten koulun saneeraaminen ja laajennus 9-ryhmäiseksi. Risten kou lun
sijainti on kuitenkin syrjäinen ja rakennus vaatisi mittavia tila- ja ta lo tek ni siä
muutoksia.

 Työryhmä esitti parhaimpana ratkaisuna Tulkkilaan rakennettavaa uutta
9-ryh mäis tä päi vä ko tia.

 Varhaiskasvatuksen tarveselvityksen yhteydessä on nostettu esille myös
yk si tyi nen palvelutuotanto osana varhaiskasvatuspalveluja. Yksityinen pal-
ve lun tar joa ja voisi tuottaa osan varhaiskasvatuspalveluista. Kun ta lii tol ta
saadun suosituksen mukaan yksityinen palvelutuotannon määrä ei kui ten-
kaan tulisi ylittää 40 prosenttia palvelutarpeesta.

 Sivistyslautakunta ja kaupunginhallitus on aiemmin käsitellyt var hais kas va-
tuk sen tilaratkaisujen tarveselvityksen. Kaupunginhallitus on esittänyt kau-
pun gin val tuus tol le tilatarveratkaisujen tarveselvityksen tiedoksi mer kit se-



mis tä.

 Kaupunginhallitus ja valtuusto on saanut varhaiskasvatuksen ti la tar ve sel vi-
tyk sen ja tilatarveselvitykseen liittyvät kannanotot ja lausunnot liit tee nä
varhaiskasvatuksen tilatarveselvitystä koskevan asian yhteydessä.

 Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh. 040 488 6140.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä
se päättää varhaiskasvatuksen ti la tar ve sel vi tyk sen pe rus teel-
la käyn nis tää keskitetyn ratkaisun han ke suun nitelman
tekemisen Tulkkilaan sijoittuvasta päiväkodista.

Käsittely Ari Prinkkala esitti Vesa Mäkisen kannattamana, että asia pa-
lau te taan uudelleen valmisteltavaksi.

  Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uu del-
leen valmisteltavaksi tuli asiasta äänestää. Pu heen joh ta ja teki
seuraavan esityksen äänestysjärjestyksestä: ne jot ka
kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen val mis tel ta-
vak si äänestävät EI. Suoritetussa ää nes tyk ses sa annettiin 4
JAA-ääntä (Godin, Juutilainen, Oksanen, Sep pä lä) ja 5
EI-ääntä.

Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen val mis tel-
ta vak si.

  Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
 ______________
KH 21.05.2018 § 108
 Päiväkotiratkaisua valmistelleen työryhmän teettämä lisäselvitys val mis tui

16.5.2018. Lisäselvityksellä haluttiin selvittää varhaiskasvatuksen tu le vai-
suu den tilaratkaisua koskevissa keskusteluissa esille nousseiden vaih to eh-
to jen soveltuvuutta varhaiskasvatuksen tilaratkaisuksi. Sa ta edun
liikuntahallin nykykunnosta valmisteltiin myös erillinen lisäselvitys.

 Lisäselvityksessä perehdyttiin tarkemmin kolmeen vaihtoehtoon koskien
Ko ke mäen kaupungin päiväkotiratkaisua:

 1. Uuden 6- tai 9-ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Sataedun lii kun ta-
hal lin ja nykyisen Peipohjan päiväkodin kiinteistölle. Tontin haasteena on
kui ten kin sen pieni koko päiväkotikiinteistön, kolmen pi ha-alu een ja hen ki-
lö kun nan sekä asiakkaiden paikoituksen si joit ta mi sel le.

 2. Uuden 6-ryhmäisen päiväkodin rakentaminen sekä tarvittava määrä per-
he päi vä hoi ta jia. Mikäli uusi rakennettava päiväkoti olisi vain 6-ryh mäi nen,
tarvittaisiin perhepäivähoitajia 18. Perhepäivähoidon säilyessä yh te nä
varhaiskasvatuksen hoitomuotona, edellytettäisiin perhepäivähoitajille mak-
set ta van kiinteää kuukausipalkkaa. Myös perhepäivähoitajien rek ry toin tiin
saattaa liittyä haasteita, mikäli uusi var hais kas va tus la ki tutkintoa kos ke vi ne
vaatimuksineen tulee voimaan 1.8.2018.



 3. Uuden 9-ryhmäisen päiväkodin rakentaminen.

 Edellä mainittuja vaihtoehtoja vertailtiin myös henkilöstökulujen pohjalta.
Päi vä ko ti rat kai sua valmistellut työryhmä toteaa tehdyn lisäselvityksen pe-
rus teel la, et tä uudessa 9-ryhmäisessä päiväkodissa var hais kas va tus pal ve-
lut pys tyt täi siin järjestämään arviolta 273 000 euroa halvemmalla (hen ki lös-
tö ku lut) kuin 6-ryhmäisessä päiväkodissa ja 18 per he päi vä hoi ta jan työ pa-
nos ta hyödyntämällä.

 Liitteenä päiväkotiratkaisua valmistelleen työryhmän lisäselvitys koskien
päi vä ko ti rat kai sua ja Insinööritoimisto Tuomo Hinkkanen Ky:n val mis te le-
ma lisäselvitys Sataedun liikuntahallin nykykunnosta.

 Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh. 040 488 6140.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä
se päättää varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen ja sen
liitteiden perusteella käynnistää keskitetyn ratkaisun han ke-
suun ni tel man tekemisen Tulkkilaan sijoittuvasta päi vä ko dis ta.

Käsittely Riikka Huhtanen esitti Juhani Oksasen kannattamana, että
kau pun gin hal li tus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä
se päättää varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen ja sen liit-
tei den perusteella käynnistää keskitetyn ratkaisun han ke-
suun ni tel man tekemisen Kokemäelle sijoittuvasta päi vä ko dis-
ta.

  Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän eh do tuk-
ses ta poikkeava kannatettu ehdotus tuli asiasta ää nes tää.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestystä koskevan eh do tuk-
sen: ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta ää nes tä vät
JAA ja ne, jotka kannattavat Huhtasen ehdotusta ää nes tä vät
EI.

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Godin,
Juu ti lai nen, Seppälä) ja 6 EI-ääntä.

  Asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo
17.30-18.17.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se
päättää varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen ja sen liit tei-
den perusteella käynnistää keskitetyn ratkaisun han ke suun ni-
tel man tekemisen Kokemäelle sijoittuvasta päi vä ko dis ta.

 ______________
KV 11.06.2018 § 42 Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh. 040 488 6140.

Käsittely Juhani Seppälä esitti Juhani Grönroosin ja Juhani Oksasen
kan nat ta ma na, että kaupunginvaltuusto päättää var hais kas-
va tuk sen tilatarveselvityksen ja sen liitteiden perusteella



käyn nis tää keskitetyn ratkaisun hankesuunnitelman te ke mi-
sen Tulkkilaan sijoittuvasta päiväkodista ja että han ke suun ni-
tel maan on sisällytettävä suunnitelma per he päi vä hoi don
kehittämisestä vähintään nykyisessä laajuudessa.

  Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kau pun gin hal li tuk-
sen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, tuli asiasta ää-
nes tää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestystä kos ke van
esityksen: ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esi tys tä
äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Seppälän esi tys tä
äänestävät EI.

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Haa pa-
nen Jorma, Kuhlman, Laiho, Merikallio, Nevala, Prinkkala,
Rän nä li, Sutinen) ja 19 EI-ääntä (Godin, Grönroos, Haa pa nen
Lassi, Huhtanen, Juutilainen, Koivula, Korkeaoja, Mek ko nen,
Nikula-Häkli, Oksanen, Perttula, Rautava, Sa vo lai nen,
Seppälä, Teini, Tuominen, Vähä-Ruka, Välkkynen, Ru si).

Päätös Puheenjohtaja totesi Juhani Seppälän esityksen tulleen kau-
pun gin val tuus ton päätökseksi.

 _____________
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4 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain1 perusteella Opetushallituksen antama 
valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja 
varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti 
varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen 
tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki2, on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa 
Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen 
polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien 
kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset 
varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistuksen lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja 
varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Perusteita on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä 
hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. 

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmista. 

 

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, 
toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista 
koko maassa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka3. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä 
tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, 
monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä4. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava 
määräys. Perusteasiakirja sisältää määräysten lisäksi kokonaisuuden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. 
Jokaisen luvun päätteeksi on koottu paikallisesti päätettäviä asioita, jotka ohjaavat paikallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman laatimista ja varhaiskasvatuksen toteuttamista. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa on myös viittauksia lainsäädäntöön. Viittausten tarkoituksena on selventää perustetekstin 
yhteyttä lainsäädännölliseen perustaan. 
 

                                                           
1
 Varhaiskasvatuslaki (36/1973) 

2
 Perusopetuslaki (628/1998) 26 a § (1040/2014) 

3
 Varhaiskasvatuslaki 1 § (580/2015) 

4
 Varhaiskasvatuslaki 9 § (580/2015) 
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Tässä perusteasiakirjassa tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestäjällä kuntaa, kuntayhtymää tai muuta 
palvelun tuottajaa (julkinen tai yksityinen)5. Käsitettä huoltaja käytetään tarkoitettaessa lapsen vanhempaa 
tai muuta huoltajaa. 

 

1.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee 
myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa 
tai yksityistä perhepäivähoitoa6. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee 
arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja 
koskevaksi (päiväkoti, perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toimintamuodolle erikseen. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä varhaiskasvatussuunnitelmaa 
laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen 
järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, 
mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja 
kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne 
eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää 
tavoitetta tai sisältöä. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon muut paikallisella tasolla tehtävät 
suunnitelmat, kuten 

• varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset 
• esiopetuksen opetussuunnitelma 
• perusopetuksen opetussuunnitelma 
• mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 
• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma7 
• kotoutumissuunnitelma8. 

 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille 
annetaan mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen9. 
 
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten opetuksen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuuden 
ja eheyden turvaamiseksi esi- ja perusopetuksen edustajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman 
laatimiseen ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman 
erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa 
varhaiskasvatusta varten10. 
 

                                                           
5
 Varhaiskasvatuslaki 1 § 

6
 Varhaiskasvatuslaki 15-26 § (909/2012) 

7
 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § (1292/2013) 

8
 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 15 § 

9
 Varhaiskasvatuslaki 7 b § (580/2015) 

10
 Varhaiskasvatuslaki 11 § 2 mom. (875/1981) 
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Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua 
ulkopuoliseen toimintansa arviointiin11. Arviointia käsitellään tarkemmin luvussa 7. 

 

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja 
tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja 
perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma12. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle 
toiminnalle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja 
toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen 
näkökulmien selvittämiseksi. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon 
lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodeissa vastaa 
henkilö, jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus13. Perhepäivähoidossa olevan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä käytetään lastentarhanopettajan asiantuntijuutta14. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista 
tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja 
hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kuvataan 
lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. On tärkeää, että lapsen 
huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä ryhmässä 
toimimisesta yhdistyvät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Pedagogista dokumentointia (luku 4.2) 
käytetään hyödyksi suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan myös lapsen 
kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen 
toteuttaminen15 (luku 5.4). Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa päiväkoti- tai 
perhepäivähoitopäivän aikana, lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma osana lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa16. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään 
kerran vuodessa. Suunnitelma on kuitenkin tarkistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy.17 
Aloite suunnitelman tarkistamiseksi voi tulla henkilöstöltä, muulta viranomaiselta, jonka kanssa on tehty 

                                                           
11

 Varhaiskasvatuslaki 9 b § (580/2015) 
12

 Varhaiskasvatuslaki 7 a § (580/2015) 
13

 Varhaiskasvatuslaki 7 a § ja Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun 
    lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §, perustelut s. 18 
14

 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
    siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §, perustelut s. 18 
15

 Varhaiskasvatuslaki 7 a § 
16

 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
    siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §, perustelut s. 18 
17

 Varhaiskasvatuslaki 7 a § 
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lapsen asioissa yhteistyötä, tai lapsen huoltajalta18. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioitaessa 
arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

• lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet 
• lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden 

toteuttamiseksi sekä toteutumisen arviointi 
• lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki (luku 5) 
• mahdollinen lääkehoitosuunnitelma 
• lasten, henkilöstön ja huoltajien yhdessä sopimat asiat 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat 
• tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan 

seuraavan kerran. 

 

1.4 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
 
 

 
 
Kokemäen paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmaratkaisut 

Kokemäen varhaiskasvatussuunnitelma 

Kokemäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty suomeksi ja se tulee voimaan 

1.8.2017. Suunnitelma ohjaa kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä. Yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman 

lisäksi jokaisen yksikön toimintasuunnitelmissa ja ryhmäkohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa 
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 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
    siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §, perustelut s. 19 
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tarkennetaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvät asiat. Kokemäen kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa on perustekstin jälkeen kirjattu paikalliset suunnitelmaratkaisut. 

Suunnitelma julkaistaan Kokemäen kaupungin verkkosivuilla. Sitä on ollut laatimassa ohjausryhmä, johon 

on kuulunut varhaiskasvatusyksiköiden edustajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  

Laadintaprosessissa on kuultu yhteistyötahoja. Tavoitteena on ollut luoda opetussuunnitelmallinen ja 

toimintakulttuurinen jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. 

Esiopetus on mukana varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa, erityisesti siirtymävaihetta ja arviointia 

koskevissa osuuksissa.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle, lapsille ja huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua myös 

varhaiskasvatussuunnitelman arviointiin ja kehittämiseen. Henkilökunta arvioi suunnitelman toteutumista 

jatkuvasti. Huoltajille annetaan mahdollisuus arvioida suunnitelman toteutumista mm. kyselyillä ja 

huoltajatapaamisissa. Arviointeja hyödynnetään varhaiskasvatussuunnitelman kehittämisessä. 

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta vastaa kasvatus- ja opetuslautakunta (sivistyslautakunta 1.6.2017 

alkaen). Kokemäellä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Myös seurakunta 

järjestää varhaiskasvatusta. 

Kokemäen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa ohjaavat ja täydentävät seuraavat 

Kokemäen kaupungin asiakirjat:  

 Kaupunkistrategia 

 Lastenneuvolatyön toimintaohjelma (Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä) 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

 Kokemäen oppilashuoltosuunnitelma 

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

 Tukevalla polulla - kasvun ja oppimisen tuki Kokemäen varhaiskasvatuksessa 

 Kiva kaveri – Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Kokemäen varhaiskasvatuksessa   

Kokemäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016. Sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.  

Lapselle tehdään palvelusopimus hoidon alkaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan hoidon 

kestettyä noin kaksi kuukautta. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti, kerran vuodessa. Tarvittaessa 

suunnitelmaa arvioidaan useammin. Lasten varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä 

vastaa ryhmän lastentarhanopettaja yhdessä ryhmän muun kasvatushenkilöstön kanssa. 

Perhepäivähoidossa suunnitelmien laatimisesta vastaa lapsen oma hoitaja ja tarvittaessa hän voi 

hyödyntää lastentarhanopettajan ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan osaamista. 
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2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 
 
Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 
edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. 
Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta 
yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän 
osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 
 
Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa 
on tarvetta. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkodissa, 
perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena.19 Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen 
koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen 
osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Esiopetuksessa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua 
varhaiskasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla20. 
 
Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja julkiselta 
tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hankittaessa varhaiskasvatuspalveluja muilta palvelujen tuottajilta 
kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota 
edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen 
hankkimat palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien säädösten sekä varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti21. Yksityisen palvelun järjestäjän ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat 
kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto22. 
 
Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen, 
ruotsin tai saamen kielellä23. Viittomakieltä käyttävälle lapselle voidaan antaa varhaiskasvatusta 
viittomakielellä24. Kunnan käytettävissä tulee olla varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti 
erityislastentarhanopettajan palveluja25. 
 
Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, 
varhaiskasvatuslakiin ja päivähoidosta annettuun asetukseen26 sekä Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteisiin. Varhaiskasvatukseen sovelletaan myös soveltuvin osin säännöksiä sosiaalihuollosta27 sekä 
hallintolakia28 ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta29. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

                                                           
19

 Varhaiskasvatuslaki 11 § 1. mom. (580/2015) 
20

 Varhaiskasvatuslaki 11 b § (1290/1999) 
21

 Varhaiskasvatuslaki 10 § (909/2012) 
22

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 § ja Varhaiskasvatuslaki 1 ja 10 § 
23

 Varhaiskasvatuslaki 11 § 2 mom. 
24

 Varhaiskasvatuslaki 2 a §:n (580/2015) 6. kohta 
25

 Varhaiskasvatuslaki 4 a § (909/2012) 2. mom. 
26

 Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) 
27

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
28

 Hallintolaki (434/2003) 
29

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
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vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella30. 
Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on otettava huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta 
lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Tällaisia ovat muun muassa 
yhdenvertaisuuslaki31, tasa-arvolaki32, Euroopan ihmisoikeussopimus33, YK:n lapsen oikeuksien sopimus34, 
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista35, YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista36 sekä 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet37. Varhaiskasvatusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Kaikki 
lapset voivat osallistua yhdessä varhaiskasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai 
kulttuurisesta taustasta riippumatta. 
 
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet ohjaavat 
perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia. 
 
Varhaiskasvatuslain38 mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja 
hyvinvointia; 

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon 
toteuttamista; 

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista 
pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö; 
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja 

varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten 

tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin 
kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa; 

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea 
varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä 
ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja 
yhteiskunnan jäsenyyteen; 

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin; 
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen 

kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta 
huoltajaa kasvatustyössä. 

 
Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus kertoa huoltajille varhaiskasvatuksen tavoitteista ja 
toiminnasta sen eri toimintamuodoissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi huoltajille järjestetään 
säännöllisesti mahdollisuus osallistua paikallisen ja yksikkökohtaisen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja 
arviointiin. 
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11 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen vaihtelee perheiden valinnan, lasten lakisääteisen oikeuden ja 
varhaiskasvatuksen järjestäjän päätöksen mukaan. Tämä tulee ottaa huomioon paikallisten suunnitelmien 
laatimisessa.39 
 
Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja 
turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava 
asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys40. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle 
lapselle on tarjottava täysipainoista ravintoa. Ruokailun on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja 
ohjattu.41 Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. 
Varhaiskasvatusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 
 
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuja säädöksiä42. 
Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät säännökset, 
henkilötietoja koskevat säännökset sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä43 ohjaavat 
määräykset. Varhaiskasvatuksessa ehkäistään kiusaamista ja puututaan siihen44. Turvallisuuden 
edistämisen tulee olla suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Kunnan on varhaiskasvatusta 
järjestäessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, 
lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien 
tahojen kanssa.45 Varhaiskasvatuksen henkilöstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat 
sosiaalihuoltopalveluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä46. 

 

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot 
 
Varhaiskasvatusta annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena, esimerkiksi 
kerho- tai leikkitoimintana47. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet 
ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot eroavat 
toisistaan oppimisympäristöiltään, resursseiltaan, henkilöstön koulutukselta ja kelpoisuusvaatimuksilta, 
henkilöstörakenteilta, lapsiryhmien koolta sekä lasten ja henkilöstön väliseltä suhdeluvulta. On tärkeää, 
että huoltajat saavat riittävästi tietoa kaikkien toimintamuotojen sisällöistä ja ominaispiirteistä. Huoltajan 
kanssa neuvotellaan siitä, mikä varhaiskasvatuksen toimintamuoto ja laajuus vastaavat lapsen tarpeita ja 
etua.48 Neuvontaa ja ohjausta annetaan palvelujen piiriin hakeuduttaessa, mutta myös lapsen jo ollessa 
varhaiskasvatuspalvelujen piirissä.49 
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Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. 
Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon 
esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia 
ja niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon 
liittyvät säännökset50. Päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä toimivista vähintään kolmanneksen tulee 
olla kelpoisia lastentarhanopettajan tehtävään, muilla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus51. Päiväkotien henkilöstön 
moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien osaaminen on käytössä sekä 
vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Varhaiskasvatuslaki korostaa 
pedagogiikan merkitystä ja samalla lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta52. Kokonaisvastuu 
lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden 
toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on lastentarhanopettajalla. 
Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat 
toimintaa yhdessä. 
 
Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää 
perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona. Perhepäivähoidossa lapsiryhmiä 
muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaisuuteen. Kodeissa työskentelevät 
perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Perhepäivähoidon johtaminen tukee 
perhepäivähoitajien tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. 
 
Muun varhaiskasvatuksen toteutus ja painopisteet vaihtelevat järjestäjän päätösten mukaan. Muuta 
varhaiskasvatusta voidaan järjestää esimerkiksi leikkipuisto- tai kerhotoimintana. Toiminta on ohjattua ja 
tavoitteellista. Muu varhaiskasvatus voi tarjota esimerkiksi ulkoilua, omaehtoista leikkiä, taide- tai 
liikuntakasvatusta. Lisäksi muu varhaiskasvatus voi tarjota huoltajille ohjattua yhdessäoloa lasten kanssa 
sekä muita sosiaalisia kontakteja. 

 

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua 
 
Varhaiskasvatus on keskeinen lapsia ja heidän perheitään koskeva palvelu, johon suurin osa lapsista 
osallistuu ennen oppivelvollisuutta. Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman 
elämänkokemuksensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja 
kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Huoltajien ja 
henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen 
varhaiskasvatuksen tavoitteista avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää. Säännöllinen 
yhteistyö on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta 
mielekkään kokonaisuuden. 
 
Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat 
pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen 
yksilöllinen kehityksensä. Lapsen tunteminen edellyttää mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita 
henkilöstön ja lasten välillä53. 
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Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen 
kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Laadukkaan 
kokonaisuuden lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstö tuntee 
koulutusjärjestelmän sekä sen eri vaiheiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt. Lasten 
hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi myös siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä 
arvioidaan. 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä luo yhteistyön rakenteet ja tiedon siirron käytännöt, joiden avulla siirtymät 
kotoa varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen aikana sekä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä 
perusopetukseen ovat mahdollisimman sujuvia. Siirtymävaiheissa tehdään huoltajan kanssa yhteistyötä 
lapsen edun mukaisesti. Tietojen siirtämisessä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen aikana koottuja 
dokumentteja, joissa kuvataan lapsen kehitystä ja oppimista, sekä lapselle laadittua 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä.54 
 

 

2.4 Arvoperusta 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, 
lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä 
yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen55, varhaiskasvatuslain56 ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
mukaisesti57. 
 
Lapsuuden itseisarvo 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. 
Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas 
juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja 
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä 
ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys 
totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa 
arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä 
tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä 
keskustelemaan arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei 
hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. 
 
Lapsen oikeudet 
Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun 
keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan 
palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä 
itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus 
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yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita 
ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita.58 
 
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus 
Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-
arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi 
sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. 
Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle 
suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön 
vuorovaikutuksessa. 
 
Perheiden monimuotoisuus 
Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, 
kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle 
kasvatusyhteistyölle59. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi 
kokea oman perheensä arvokkaaksi. 
 
Terveellinen ja kestävä elämäntapa 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille 
tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasvatuksessa 
tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, 
taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle 
sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle 
kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. 

 

2.5 Oppimiskäsitys 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset 
kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. 
Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti 
uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu 
kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja 
ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään sekä 
jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, 
itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. 
 
Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon 
kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin 
valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapset oppivat parhaiten voidessaan 
hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät 
oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden 
kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, 
tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada 
onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana. 
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Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa 
tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuksessa 
tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten 
kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. 
 
 

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka perustuu määriteltyyn arvoperustaan, käsitykseen 
lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja 
varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön 
toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. 
Se näkyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasvatuksen, opetuksen ja 
hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää 
pedagogista asiantuntemusta60 sekä sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, miten lasten 
oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. 
 
Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja 
hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Näitä kolmea ulottuvuutta voidaan tarkastella käsitteellisesti 
erillisinä, mutta käytännön toiminnassa ne nivoutuvat yhteen. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämisessä. Kasvatus, opetus ja hoito 
painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa. 
 
Kasvatus on toimintaa, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja 
uudistuvat. Osaltaan kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja 
traditioita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään 
ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. 
Kasvatuksen sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin muotoutumista siten, että 
lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lasten 
kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös toisten hyväksi. 
 
Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppimiskäsitys. 
Opetuksen tarkoitus on edistää lasten oppimista ja auttaa lapsia luomaan merkityksiä itsestään, toisista 
ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lapsia innostetaan ja motivoidaan 
opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. Opetus tukee ja siinä 
hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua. Opetuksessa otetaan huomioon lasten 
kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä lasten yksilölliset tuen tarpeet. Lisäksi 
opetuksen perustana ovat oppimisympäristöille (luku 3.2), laaja-alaiselle osaamiselle (luku 2.7) ja 
pedagogiselle toiminnalle (luku 4) asetetut tavoitteet. 
 
Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on, että lapsi 
tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin. 
Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat 
perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Päivittäin toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen ja 
riisuminen, lepo ja hygieniasta huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen päivää. Varhaiskasvatuksen 
hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi 
vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia. 
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2.7 Laaja-alainen osaaminen 
 
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen 
muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös 
kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten lapset käyttävät 
tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen 
osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä 
kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää 
osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. 
Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteisiin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat ohjanneet tämän asiakirjan valmistelua, ja ne tulee 
ottaa huomioon paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. 
 
Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaamisen 
kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä käytetään 
sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon 
toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa. 
Luvussa 4.5 kuvattujen oppimisen alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osa-
aluetta: 

 ajattelu ja oppiminen 

 kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 osallistuminen ja vaikuttaminen. 
 
Seuraavaksi kuvataan mitä laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueilla tarkoitetaan. Lisäksi määritellään 
varhaiskasvatuksen tehtävä kullakin osa-alueella. 
 

Ajattelu ja oppiminen 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja 
muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, 
jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan 
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. 
 
Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmettelylle, 
oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää 
mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, 
nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan iän ja kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan 
kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan 
toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä 
keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. 
Päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen 
dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan ja 
tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä. 
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa 
sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito 
kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. 
Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, 
toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien 
ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja 
kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän 
vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. 
 
Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina lapsille 
erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä 
kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Yhteistyöhön perustuva toiminta luo 
mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. 
Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista 
sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tuetaan 
kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot 
kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, 
ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia 
tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen ympäristöön. 
 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata 
heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä 
suhtautumista tulevaisuuteen. 
 
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan, ja heitä kannustetaan pyytämään 
apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä 
henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti 
ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä sekä lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kanssa 
käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin 
merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun 
heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Lapsia ohjataan myös 
kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa. 
 

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä. 
 
Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä 
vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien 
tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset 
tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. 
Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja 
peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään 
asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja 
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tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset 
tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia 
kulttuuripalveluja. 
 
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan 
erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia 
hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. 
Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja 
viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö 
ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. 
 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle 
tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan 
elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen 
keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. 
 
Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat 
lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa 
yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, 
sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, 
itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. 

 

2.8 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet Kokemäellä 

Varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaa sivistystoimi. Varhaiskasvatusta annetaan kunnan järjestämänä 
päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja seurakunnan järjestämänä kerhotoimintana. Esiopetus on koulujen 
yhteydessä. Varhaiskasvatuskieli on suomi.  

Yhteistyö eri toimintamuotojen kesken 

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot tekevät yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat 
ohjaamassa erilaisin kokoonpanoin kokoontuvat ohjausryhmät (esim. varhaiskasvatuksen ohjausryhmä). 
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Siirtymäkäytännöt 

Siirtymävaiheyhteistyöksi kutsutaan varhaiskasvatusyksiköstä toiseen tai varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen siirtymistä. Lapselle luodaan kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo, jossa tarpeelliset 
tiedot siirtyvät vanhempien luvalla seuraavaan varhaiskasvatusyksikköön tai esiopetukseen. Kokemäellä 
järjestetään keväisin päiväkodin ja esiopetuksen yhteistyöpalaveri, jossa vanhempien luvalla siirretään 
tarvittavat tiedot lapsesta esiopetukseen. Niiden lasten tiedonsiirtokeskusteluihin, joille on tehty 
tehostetun/erityisen tuen päätös, osallistuvat huoltajien lisäksi myös tarvittavat asiantuntijat. 
Siirtymävaiheyhteistyön kautta tuntemus lapsesta välittyy uuteen kasvuympäristöön. Lapsella on 
mahdollisuus tutustua tuleviin kasvattajiin, opettajiin, tiloihin ja kavereihin etukäteen. 

 
Arvoperusta 

Arvoperustamme pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kokemäen kaupungin 
varhaiskasvatuksen toiminnan arvoperustana on lisäksi kasvattajayhteisön jäsenten yhdessä pohtimat 
arvot. Näitä Kokemäen kaupungin kaupunkistrategian mukaisia arvoja ovat:  

Hyvinvoiva lapsi ja perhe 

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana kaikessa työskentelyssä ja toiminnassa on lapsen etu ja tarpeet, jolloin 
lapsi on varhaiskasvatuksessa osallinen, aktiivinen toimija. Toimintakulttuuri muovataan opetuksen, 
kasvatuksen ja hoidon kokonaisuutena tukemaan lapsen etua ja tarpeita leikkimällä oppimista painottaen. 
Toimintakulttuuri tulee pystyä perustelemaan pedagogisesti ja sen kehittäminen edellyttää pedagogiikan 
tavoitteellista, suunnitelmallista johtamista ja arviointia.  Lapsen hyvinvointia tuetaan takaamalla hänelle 
positiivisia vuorovaikutustilanteita päivittäin sekä aikuisten että lasten kanssa.   Varhaiskasvatushenkilöstö 
tukee perhettä kasvatustehtävässä keskusteluilla, tiedottamisella ja ohjaamalla heitä tarpeen vaatiessa 
asiantuntija-avun piiriin huomioiden, että huoltajat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. 
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Turvallisuus 

Toimintayksikössä noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatuksen turvallisuusmääräyksiä. Turvallisuus 
kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden. Lain mukainen henkilömitoitus takaa fyysisen 
turvallisuuden lisäksi myös psyykkisen turvallisuuden. Henkilökunnan ajan tasalla oleva osaaminen, jatkuva 
kouluttautuminen ja ensiaputaidot ovat tärkeä osa turvallisen varhaiskasvatuksen toteutumista.  Psyykkisen 
turvallisuuden toteutumista edesauttaa kiireetön ilmapiiri ja hyvinvoiva, sensitiivinen henkilökunta. 
Henkilökunnan hyvinvointia tukee avoin vuorovaikutus ja osallisuuden toteutuminen henkilökunnan ja 
esimiesten välillä.  Jokaiseen lapsiryhmään on laadittu oma kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, joka 
perustuu Kokemäen varhaiskasvatuksen ”Kiva kaveri- kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmaan”.  
 
Laadukas palvelu ja palveluhenkisyys 
 
Lasten ja heidän huoltajiensa kanssa tehtävä yhteistyö on laadukkaan palvelun yksi keskeisin osa-alue. 
Yhteistyössä otetaan huomioon molemminpuolinen luottamus ja tasavertainen vuorovaikutus. Kokemäen 
kaupungin kaupunkistrategiassa mainittu innovatiivisuus koulutusmyönteisyyden lisäksi ovat osa-alueita, 
jotka varmistavat laadukkaan palvelutason. Laadukas palvelu vaatii työntekijöiden laajan osaamisen 
huomioimisen ja oikea-aikaisen hyödyntämisen mahdollisimman monipuolisesti. Varhaiskasvatushenkilöstö 
on uudistamis- ja kehittämismyönteistä.  

Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat jokaisen yksikön 
laatimat yksikkötason toimintasuunnitelmat ja ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä lasten 
henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat.  
 
Arvoperustasta muodostaa varhaiskasvatukselle vision, joka varmistaa avoimen, turvallisen ja oppimiseen 
innostavan toimintakulttuurin, joka huomioi sekä lapset, että aikuiset. 
 
Visio 
 
Lapsen jokainen varhaiskasvatuspäivä on hyvä päivä.  
Kokemäen varhaiskasvatuksen visio näkyy seuraavasti: 
 
Lapsi ja hänen huoltajansa kokevat varhaiskasvatuspalveluiden piirissä osallisuutta, turvallisuutta ja 
jatkuvuutta. Lapset voivat varhaiskasvatuksessa hyvin. Heitä ohjataan omaksumaan kestävän kehityksen 
mukainen elämäntapa.  

Varhaiskasvatuksen työyhteisöt ovat oppivia, sensitiivisiä ja välittäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävissä 
työskentelee koulutettu, osaava, hyvinvoiva ja määrältään riittävä henkilöstö, jota kannustetaan jatkuvaan 
työn ja ammattitaidon kehittämiseen. 

Varhaiskasvatussuunnitelmat toteutetaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Perheiden ja lasten 
monimuotoiset tarpeet ja perheiden osallisuus ovat keskeisiä varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamisessa ja 
suunnittelussa. Huoltajuutta tuetaan.  

Varhaiskasvatuspalvelujen pedagogiikkaa kehitetään. Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen 
toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Varhaiskasvatuksessa lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten 
yhdessä ideoima, sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Pedagoginen 
toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden.  

Oppimiskäsitys 

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa sovitaan muun muassa toiminnalle asetettavat lapsikohtaiset 
tavoitteet lasten ja huoltajien ajatuksia kuunnellen ja lasten aikaisemmat kokemukset ja mielenkiinnon 
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kohteet huomioiden. Lapsia ohjataan tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksiaan ja heidät huomioidaan 
yksilöllisesti. Kasvattajat tiedostavat kannustavan vuorovaikutuksen ja hyvän itsetunnon merkityksen lapsen 
oppimiselle. 

Varhaiskasvatushenkilöstö huolehtii turvallisesta, lämpimästä ja innostavasta ilmapiiristä ja ohjaa sekä 
kannustaa lapsia. Kasvattajat mahdollistavat monipuolisen leikki- ja oppimisympäristön sekä huomioivat 
lasten toiveet osana toiminnan ja ympäristön suunnittelua. Työskentelyssä painotetaan leikkiä, tutkimista, 
lasten osallisuutta, pienryhmätoimintaa ja arjen pedagogiikkaa, jossa jokainen hetki tarjoaa 
oppimismahdollisuuden. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan myös kulttuurihistoria ja kokemäkeläisyys.  

Pedagogisesti painottunut varhaiskasvatus  

Pienryhmäpedagogiikka mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen ja havainnoimisen, sekä vahvistaa 
lämmintä, turvallista ja lapsikeskeistä ilmapiiriä. Kunnan lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien 
säännöllisesti kokoontuvat pedagogiset ryhmät sekä erilaiset yksikkö- ja ryhmäkohtaiset tiimit ovat tärkeitä 
pedagogisen keskustelun foorumeita. Kaiken toiminnan pitää olla pedagogisesti perusteltavissa. 

Laaja-alainen osaaminen 
 
Tavoitteena on opettaa lasta löytämään ikätasonsa mukainen luontainen tapa työskennellä. Lapsi oppii 
hyväksymään erilaisia perinteitä ja tapoja ja ratkaisemaan ongelmatilanteita myönteisin keinoin. Lasta 
rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri tavoin ja hänelle opetetaan hyviä käytöstapoja.  Lasta kannustetaan 
omatoimisuuteen ja valitsemaan hyvinvointinsa kannalta positiivisia asioita (mm. siisteys- ja tapakasvatus) 
sekä hyviä ja terveellisiä ruokailutapoja. Hänelle opetetaan turvallista kulkemista liikenteessä ja arjen 
teknologian tarkoituksenmukaista käyttöä. Opetuksessa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma. 
Varhaiskasvatuksessa annetaan mahdollisuus kiinnostua kuvalukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen, 
numeerisen lukutaidon sekä medialukutaidon ulottuvuuksista. Lapsi osallistuu varhaiskasvatuksen 
toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hänen osallistumisensa ja vaikuttamisensa taitoja 
tuetaan. 
 
Varhaiskasvatuksen tehtävien ja yleisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Luvussa 2 kuvattujen varhaiskasvatuksen tehtävien ja yleisten tavoitteiden toteutumista eri 
toimintamuodoissa seurataan Kokemäen varhaiskasvatukseen luodulla yhtenäisellä arviointijärjestelmällä. 
 

3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 
 
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 
vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden tehtävänä 
on luoda edellytykset toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille varhaiskasvatuksen eri 
toimintamuodoissa ja yksiköissä. 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu muun muassa 

 arvoista ja periaatteista 

 työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden tulkinnasta 

 oppimisympäristöistä ja työtavoista 

 yhteistyöstä ja sen eri muodoista 

 vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä 

 henkilöstön osaamisesta, ammatillisuudesta ja kehittämisotteesta 

 johtamisrakenteista ja -käytännöistä 

 toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, tiedostamattomat ja joskus myös tahattomat tekijät. Yhteisön 
kaikki jäsenet vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja se puolestaan vaikuttaa kaikkiin jäseniin riippumatta siitä, 
tunnistetaanko sen merkitys vai ei. 
 
Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Ne tulee myös pystyä 
pedagogisesti perustelemaan. Henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla 
vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka omaksuvat varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja 
tapoja. 
 
Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Sillä on keskeinen merkitys varhaiskasvatuksen 
toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri 
luo suotuisat olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä 
kestävälle elämäntavalle. 
 
Toimintakulttuuriin vaikuttaa keskeisesti johtaminen. Varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtana on 
jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää 
pedagogiikan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista 
johtamista, arviointia ja kehittämistä. Se sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset 
henkilöstön hyville työolosuhteille, ammatillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyntämiselle ja 
kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle (luku 4.1). 

 

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet 
 
Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. Yhteisiin tavoitteisiin 
sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten 
pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin 
kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa 
taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida niitä. Kehittämisessä 
on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. Lapsen etu on 
kaiken kehittämisen lähtökohta. 
 
Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. Lisäksi 
johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakulttuuria. 
Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. 
Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja vastaa 
siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. 
Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa. 
 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. 
Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan 
rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva 
ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä 
arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja 
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sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat 
yhteisöä. 
 
Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen 
kehittymiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi 
sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista. Oppimista 
edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. 
 

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 
oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 
Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja 
luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa 
ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin. 
 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus 
huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat yhteistyötä. 
Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee 
lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin 
ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen. 
 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa 
toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä 
edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys 
yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta 
vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. 
Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vahvistaa 
osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. 
 
Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä 
tekijöistä61. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on 
tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Lisäksi 
tulee pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen 
moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaikutuksen 
ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti välittyvät lapsille. 
Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman 
sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-
odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin 
hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen 
oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä. 
 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus 
nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja 
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katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista 
kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista 
monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa toisista kulttuureista ja erilaisista katsomuksista 
sekä taitoa nähdä ja ymmärtää asioita monesta näkökulmasta ja asettua toisen asemaan. Erilaisista 
ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan myös uusia tapoja toimia yhdessä. 
Samalla edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
 
Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö 
ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja 
yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi 
tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että 
he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee 
lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan 
aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. 
 

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskasvatuksen 
yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista istumista. Lasten 
hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla 
monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. Toimintakulttuurin kehittämisessä huomioidaan yhteisön 
mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja suunnitelmallinen, 
mutta joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia. 
 
Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
turvallisuudesta. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita 
kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään 
tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja 
rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja 
seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen. Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa 
ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvallisuusasiat hallitsevaa henkilöstöä. 
 
Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän 
elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista 
luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, 
kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä. 
 
 

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 
 
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö62. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristökäsite sisältää 
varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä 
kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten 
terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys 
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ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon 
oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä. 
 
Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten 
luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä 
taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja 
koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja 
vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit 
ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä. 
 
Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat tarpeen 
mukaan. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet sekä 
luvussa 4 kuvatut varhaiskasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä 
toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä, joissa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus osallistua 
toimintaan ja vuorovaikutukseen. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistää lasten ja 
henkilöstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. 
 
Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan 
ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on 
sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja 
lasten kysymyksiin vastataan. 
 
Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja sukupuolten 
tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen. Oppimisympäristöissä 
edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta. 
 
Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen 
oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja 
tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. 
 
Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on 
tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja 
lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasten omia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, leluja ja muita välineitä 
käytetään varhaiskasvatuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. Omien laitteiden, lelujen ja välineiden 
käytöstä sovitaan huoltajien kanssa. 
 
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vierailut esimerkiksi kirjastoon, museoon, 
kulttuuriperintökohteisiin, teatteriin ja huoltajien työpaikoille rikastavat lasten oppimisympäristöjä. 
Oppimisympäristöjen suunnittelu tarjoaa myös luontevan yhteistyömahdollisuuden henkilöstön ja 
huoltajien välille. 

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 
 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 
suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 
toteutetaan tarvittaessa monialaisesti. 
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Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yhteistyön tavoitteena 
on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja 
oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen 
kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. 
 
Kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henkilöstön kesken että 
huoltajien kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä 
aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset 
tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Tarvittaessa keskusteluissa käytetään 
tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi63. 
 
Yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Lasten päivittäiset 
tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa. Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppimista 
myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Huoltajan ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen 
päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 
 
Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja 
varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa esiopetuksen. 
Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (luku 1.3). 
Yhteistyön merkitys huoltajien kanssa korostuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan lasten kehityksen ja 
oppimisen tukea (luku 5). Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajien ja henkilöstön välisen 
yhteistyön myös haastavissa tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista. 
 
Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön 
tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteistyö voi tukea myös 
huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta erilaisissa 
tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle. 
 

Monialainen yhteistyö 

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä 
lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään 
toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat yhteistyörakenteet64. 
 
Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden 
terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä 
tahoista herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja 
järjestetään. Laajaan terveystarkastukseen sisällytetään varhaiskasvatuksen henkilöstön arvio alle 
kouluikäisen lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa huoltajan kirjallisella 
suostumuksella65. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan antama arvio on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaisen 
kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin arviointia sekä tuen tarpeiden varhaista tunnistamista monialaisessa 
yhteistyössä. 
 
Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia ja paikallisia toimijoita, joiden 
kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi opetuksesta, liikunnasta, 
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kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää 
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. Yhteistyö kunnan 
varhaiskasvatuksen ja sen alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien välillä on 
tärkeää. Muita varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, poliisi sekä 
ravitsemus- ja siivouspalvelut. 

 

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet ja arvioinnin käytännöt 

Kokemäen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on yksiköiden yhdessä 
pohtimat arvot, joiden sisäistäminen tukee varhaiskasvatustyön tavoitteita ja uudistuvaa 
toimintakulttuuria. Tärkeimmiksi arvoiksi nousivat hyvinvoiva lapsi ja perhe, turvallisuus sekä laadukas 
palvelu ja palveluhenkisyys. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen 
toteutumista. 

Kokemäen varhaiskasvatuksen kehittämisen keskeisenä tavoitteena on lasten ja huoltajien osallisuuden 
vahvistaminen.  Jokaiselle lapselle pyritään tarjoamaan onnistumisen kokemuksia oppimisessa. Lapset 
kohdataan sensitiivisesti. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lapsia havainnoidaan, kuunnellaan ja haastatellaan 
toimintakulttuurin kehittämiseksi ja arvioimiseksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Kokemäellä kehitetään eri 
varhaiskasvatusyksiköiden sekä esiopetuksen yhteistyötä.  

Pedagogiikan johtaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista arviointia ja kehittämistä. Osallistavaa 
toimintakulttuuria edistetään luomalla aika ja rakenteet säännölliselle keskustelulle. Yhteinen toiminta-
ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Kaikki ratkaisut ovat pedagogisesti perusteltavissa. 

Oppivaksi yhteisöksi kasvaminen toteutuu säännöllisellä kouluttautumisella ja tiedon jakamisella. Luodaan 
käytänteitä, jotka palvelevat toimintakulttuuriin liittyvää kehittämistyötä. 

Kokemäellä tutustutaan lapsiryhmän lasten kieli- ja kulttuuritaustoihin, jotta lapsen identiteetin 
kehittymistä voidaan tukea. Lasten kanssa pohditaan omaa kulttuurista taustaa ja juuria. Oman kulttuurin 
tuntemus on perusta toisen kulttuurin ymmärtämiselle. 

Hyvinvointia edistetään antamalla mahdollisuus rauhoittumiseen ja lepoon. Varhaiskasvatuksessa ei sallita 
kiusaamista. Toiminnassa huomioidaan kestävän elämäntavan merkitys. Kokemäellä on laadittu 
Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Kiva Kaveri sekä Kestävä kehitys Kokemäen varhaiskasvatuksessa – 
suunnitelma. 

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen arviointikäytäntöjä on pohdittu ja yhtenäistetty. 
 
Varhaiskasvatuksessa käytettävät oppimisympäristöt sekä niiden arviointiin liittyvät käytännöt 
 
Kokemäellä varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Ympäristöjä, tiloja, 
kalusteita ja välineitä hyödynnetään luovasti ja monipuolisesti. Kokemäen kaupungin tarjoamat palvelut 
(mm. kirjasto, museot, liikuntapaikat ja uimahalli) monipuolistavat oppimisympäristöjä. Digitaaliset 
oppimisympäristöt herättävät lapsessa uteliaisuutta. Oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
osallistuvat henkilöstön lisäksi myös lapset sekä heidän huoltajansa. Arviointiin osallistuvat myös valvovat 
viranomaiset. 
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Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet ja käytännöt 
 
Yhteistyön tavoitteena on henkilöstön ja huoltajien yhteinen sitoutuminen lasten kasvun, kehityksen ja 
oppimisen edistämiseen. Varhaiskasvatus alkaa varhaiskasvatuspaikkaan tutustumisella ja 
palvelusopimuksen laadinnalla. Muita yhteistyömuotoja ovat päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa, 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja -arvioinnit sekä siirtopalaverit lapsen siirtyessä esiopetukseen, tai 
toiseen varhaiskasvatusyksikköön. 
 
Monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako 

Kokemäellä monialainen yhteistyö on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja sillä on keskeinen tehtävä tukea 
tarvitsevan lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemisessa. Yhteistyö toteutuu lapsen tukemisen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat neuvolan 
terveydenhoitajat, psykologi ja puheterapeutti sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  

Kokemäellä lapsi saa tarvitsemansa tuen asuinpaikasta riippumatta monialaisen oppilashuoltotyön kautta. 
Varhaiskasvatuksessa monialaiset tukiryhmät vastaavat koulujen oppilashuoltoryhmää. Huoltajien ja lasten 
osallisuus toteutuu lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia työstettäessä.  

Kunnallisen tukiryhmän tehtävänä on mm. koordinoida koko Kokemäen varhaiskasvatuksen tuen 
järjestämistä monialaisesti. Kunnallinen tukiryhmä toimii varhaiskasvatuksen tukiryhmän ohjausryhmänä. 
Ohjausryhmä ja tukiryhmä toimivat kasvatus- ja opetuslautakunnan (sivistyslautakunnan 1.6.2017 alkaen) 
alaisuudessa ja yhteistoiminnassa lapsi- ja perhesosiaalityön, poliisin, pelastuslaitoksen, perhe- ja 
päihdeklinikan sekä Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.  
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Varhaiskasvatuksen monialaiseen ydinryhmään kuuluvat yksiköiden esimiehet, terveydenhuollon- ja 
erityisopetuksen edustaja, perusturvaosaston sosiaalityön edustaja sekä psykologi. Lasta koskevien asioiden 
käsittelyyn tarvitaan etukäteen kirjallinen lupa huoltajilta. Lupa koskee myös eri asiantuntijoiden läsnäoloa. 
Tukiryhmän johtavana tavoitteena on ehkäistä ja ennakoida lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvien 
ongelmien syntymistä lapsen eri elämänvaiheissa. 
 
Eri yhteistyömuotojen arviointi 
 
Yhteistyön arviointia kehitetään. 

4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja 

toteuttaminen 

 

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys 
 
Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on 
edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (kuvio 1). Pedagoginen toiminta 
toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, 
henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. 
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Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys 
 
Tavoitteellisen toiminnan perustan luovat arvoperusta (luku 2.4), oppimiskäsitys (luku 2.5), niihin 
pohjautuva toimintakulttuuri (luku 3) sekä monipuoliset oppimisympäristöt (luku 3.2), yhteistyö (luku 3.3) 
ja työtavat (luku 4.3). Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät 
merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Lähtökohtana ovat myös luvussa 4.5 
kuvatut oppimisen alueet. Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä on suunnitelmallinen 
dokumentointi, arviointi ja kehittäminen (luvut 4.2 ja 7). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ohjaavat 
osaltaan toiminnan suunnittelua. 
 
Pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita tarkennetaan paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. 
Tavoitteita tarkennettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot, niiden 
henkilöstörakenne ja muut ominaispiirteet. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmat (luku 1.3) ovat lapsiryhmän toiminnan suunnittelun lähtökohtia. Toimintaa 
toteutetaan niin, että jokaisella lapsella on oikeus edetä oppimisessaan siten, että varhaiskasvatuksesta ja 
esiopetuksesta muodostuu lapselle mielekäs jatkumo. 
 
 

 

4.2 Pedagoginen dokumentointi 
 
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja 
kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden 
vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen 
dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja 
kehittämiseen. 
 
Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, 
ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. 
Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai henkilöstön havaintojen, avulla voidaan 
yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, 
kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan 
suunnittelun perusta. 
 
Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, 
ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen 
luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. 
Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, 
oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen muokkaamisessa jatkuvasti lasten 
kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on osa pedagogisen 
dokumentoinnin prosessia (luku 1.3). Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lasten 
kehityksen ja oppimisen tuen tarpeiden arvioinnissa (luku 5). 
 
Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön 
toiminnan itsearviointia (luku 7.1). 
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4.3 Monipuoliset työtavat 
 
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, 
edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat 
lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, 
tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään 
toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä 
sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään 
ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. 
 
Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia 
mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja 
suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia ja 
sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä 
läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista. 
 
Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. Lapsilla tulee 
olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia työtapoja. 
Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. 
Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä hyödynnetään 
henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja. 

 

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 
 
Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille 
mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi 
oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa 
maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin. 
 
Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää. Leikkiessään lapset 
ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat sosiaalisia suhteita sekä 
muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. 
Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät että luovat uutta ja muuntavat näkemäänsä. Samalla he mallintavat ja 
testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mielikuvitus mahdollistaa sen, että lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja 
ja ideoita, joita he muuten eivät voisi toteuttaa. Leikkiessään lapset voivat käsitellä itselleen vaikeita 
kokemuksia. Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä. 
 
Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen 
haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja kokemusten karttuessa. Henkilöstön ja lasten sekä lasten 
keskinäinen vuorovaikutus luovat perustan ajattelun ja kielen kehitykselle sekä kehittyville leikkitaidoille. 
Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppivat yhteisön sääntöjä leikissä. Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat 
säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys 
kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa. 
 
Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Pedagogisessa toiminnassa voidaan leikin juonen 
kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi draamaa, improvisaatiota tai satuja. 
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Henkilöstön tulee tiedostaa keskittyneen tutkimisen, spontaanin luovan ilmaisun sekä vauhdikkaiden 
liikunta- ja peuhausleikkien merkitys lasten hyvinvoinnille ja oppimiselle. Eri tilanteita voi rikastaa 
leikinomaisuudella. Lorut, sanaleikit, laulut ja yhteinen hassuttelu vahvistavat myönteistä ilmapiiriä, mikä 
tukee oppimista ja hyvinvointia. 
 
Henkilöstön tehtävä on turvata leikin edellytykset, ohjata leikkiä sopivalla tavalla ja huolehtia siitä, että 
jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa 
mukaisesti. Henkilöstön tulee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea lasten leikin kehittymistä sekä 
ohjata sitä joko leikin ulkopuolelta tai olemalla itse mukana leikissä. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen 
läsnäolo tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 
 
Henkilöstön tulee havainnoida ja dokumentoida lasten leikkiä. Leikin havainnointi lisää henkilöstön 
ymmärrystä lasten ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista sekä heidän tunteistaan ja kokemuksistaan. 
Havaintoja käytetään leikin ja muun toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Henkilöstöltä edellytetään 
herkkyyttä ja ammattitaitoa sekä sukupuolisensitiivisyyttä havaita lasten leikkialoitteita ja vastata niihin 
sopivalla tavalla. 
 
Pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan aikaa, rauhaa ja tilaa sekä sopivia ja lasten saatavilla olevia leikkivälineitä 
ja materiaaleja. Oppimisympäristöjen tulee joustaa leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttämättä pysy 
paikallaan niille nimetyissä tiloissa. 
 
Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun median tunteminen auttaa henkilöstöä ymmärtämään lasten 
leikkejä. Myös erilaiset pelit ja digitaaliset välineet tarjoavat niihin monenlaisia mahdollisuuksia. Leikkiin 
kannustavassa oppimisympäristössä myös aikuinen on oppija. Henkilöstö keskustelee leikin merkityksestä 
ja lasten leikkeihin liittyvistä havainnoista huoltajien kanssa. Tällä tavoin voidaan edistää leikkien jatkumista 
kotona tai varhaiskasvatuksessa. 

 

4.5 Oppimisen alueet 
 
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne 
ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa 
yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen 
alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä 
yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti. Oppimisen alueet on 
ryhmitelty esiopetussuunnitelman perusteiden66 mukaisesti viideksi kokonaisuudeksi: 
 

 Kielten rikas maailma 

 Ilmaisun monet muodot 

 Minä ja meidän yhteisömme 

 Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 Kasvan, liikun ja kehityn. 
 
Eheytetty pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen. 
Lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymykset ovat toiminnan keskeinen lähtökohta. Aihepiirit voivat nousta 
esimerkiksi leikeistä, saduista, retkistä tai spontaaneista vuorovaikutustilanteista lasten ja henkilöstön 
kesken tai lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tapa, jolla oppimisen alueiden tavoitteita käsitellään, 
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vaihtelee valittujen aihepiirien, tilanteiden ja lasten oppimisen mukaan. Henkilöstön tehtävänä on 
varmistaa, että pedagoginen toiminta edistää eri-ikäisten lasten kehitystä ja oppimista. 

 

Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten 
identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, 
teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen 
(luku 2.7). Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen 
liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen 
keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. 
 
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita 
sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä 
tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa.  
Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän kielenkäyttö- ja 
vuorovaikutustaidoistaan. 
 
Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttäminen voi olla 
tilanteittain eriytynyttä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa 
kielellisissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa 
voidaan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa 
näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten kielellisten identiteettien 
kehittymistä. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia varhaiskasvatuksessa käsitellään luvussa 
4.6. 
 
Kielen oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, että samanikäiset lapset voivat olla eri vaiheissa kielen 
kehityksen eri osa-alueilla. Kielelliset identiteetit kehittyvät, kun lapsia ohjataan ja tuetaan kielellisten 
taitojen ja valmiuksien keskeisillä osa-alueilla. 
 

 

 
Kuvio 2. Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa 
 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että heidän 
aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-verbaaleihin 
viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan 
toisten lasten ja henkilöstön kanssa. 
 
Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmukainen 
toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. Erilaisissa 
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varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä 
ja tukiviittomia. 
 
Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkaistaan puhumaan eri 
tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Tämä auttaa lapsia käyttämään ja ymmärtämään 
puhuttua kieltä. Lasten kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota myös äänensävyihin ja äänenpainoihin. 
 
Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilanteissa. 
Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan kertomista, 
selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, huumorin käyttö sekä hyvien tapojen opettelu 
vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Tutustuminen erilaisiin teksteihin tukee kielen käyttötaitojen 
kehittymistä ja auttaa lapsia havaitsemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 
 
Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa laajenee. 
Henkilöstön tehtävä on tukea tietoisesti tätä kehitystä. Kielellisen muistin kehittymistä tukevat esimerkiksi 
lorujen ja laululeikkien käyttö. Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen edistävät 
lasten kielellisen muistin ja sanavarannon kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen sekä tarinoiden 
kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä 
asiayhteyksissä. 
 
Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. Henkilöstön tehtävänä 
on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös lukemista ja 
kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen avulla suunnataan lasten huomiota sanojen 
merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapsia rohkaistaan 
kirjoittamaan ja lukemaan leikillisesti. 
 
Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti 
lastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. Lasten 
kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä dokumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskasvatuksessa 
puheen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä sekä tekstejä. 

 

Ilmaisun monet muodot 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja 
kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten 
ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. 
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja 
myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen 
taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja 
harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun 
kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten 
osaamista myös monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla. 
 
Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä 
ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset vahvistavat 
lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapset oppivat ymmärtämään taiteen ja 
kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa. 
 
Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja 
innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja luovan 
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ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia työtapoja, 
oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympäristöjen esteettisyys, 
innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä ohjaus ovat merkityksellisiä 
ilmaisumuotoihin tutustuttaessa. 
 
Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja oppimisen 
prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumentointi. 
Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille luoville prosesseille annetaan riittävästi aikaa 
ja tilaa. Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen rikastuttaa 
taidekasvatusta. 
 
Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä 
vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja 
ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, tasoa, sointiväriä 
ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, 
kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia 
perussykkeestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja 
ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen, kuvallisesti ilmaisten tai 
tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä sekä pienimuotoisten 
musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta. 
 
Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä sekä saada esteettisiä 
elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. Lapset harjoittavat kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan ja 
kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti sekä 
yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lapset kokeilevat erilaisia kuvan tekemisen tapoja, 
välineitä ja materiaaleja esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä. 
Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä 
rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan 
kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin, muotoihin, 
materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin. 
 
Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta 
harjoitellaan käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla. 
Käsityöllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa 
sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus ja kädenjälki näkyvät. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia 
itse kokeilla, tutkia ja yhdistellä erilaisia pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä opetella työskentelyssä 
tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia teoksia ja esineitä. Lasten käsityöllisessä 
toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää sekä lasten taustoihin liittyviä että paikallisia 
käsityöperinteitä. 
 
Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin. 
Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja 
keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan 
ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että 
yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään 
monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja sirkusta. 
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Minä ja meidän yhteisömme 

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, 
toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja 
harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön 
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää 
monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä 
vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee 
erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen 
liittyvää laaja-alaista osaamista (luku 2.7). 
 
Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä tai lapsia 
askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän 
erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä käsitellään 
lasten kanssa niin, että he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten kanssa pohditaan myös 
ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita. 
 
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä 
olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. 
Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten 
kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin 
katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi 
vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. 
Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. 
 
Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja 
arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, 
vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista (ks. luku 2.7). 
 
Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa 
historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten 
kasvuympäristöjen moninaisuutta. 
 
Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon lähteitä 
ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voidaan 
hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen aikaan 
voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla. 
 
Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankohtaisia 
asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkastelun 
kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa 
lapsia ymmärtämään, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia. 
 
Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa 
suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuodenajan 
leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa 
tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta. 
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Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja 
ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista 
leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta 
pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia 
ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä 
teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin. 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. 
Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee 
lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. 
Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin 
liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja 
seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä 
käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa. 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri 
vaiheissa oleville lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja 
leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja 
ympäristössä ilmenevään matematiikkaan. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia 
havaintojaan. Havaintoja ilmaistaan ja tarkastellaan esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien 
avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä 
löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia. Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien 
ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä. 
 
Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja 
lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä 
ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja 
nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja 
harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla. 
 
Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan 
kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille 
järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi 
vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. 
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista 
ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme 
ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. 
Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä. 
 
Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa 
varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja 
hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. 
Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri 
kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa 
opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja 
rauhoittumisen paikka. 
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Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edistetään 
kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön 
taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun 
liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, 
tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen 
vaikutuksiin. 
 
Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. 
Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia 
rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. 
 
Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin 
sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Lapsille 
tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla 
eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja 
onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys 
siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön 
teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita. 
 
 

Kasvan, liikun ja kehityn 

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja 
hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. 
Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista 
osaamista. 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan 
iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun liikkumisen 
lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan 
sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, ja lapsilähtöistä, monipuolista ja 
tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja 
hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan 
tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikuntatuokioita. Ryhmässä liikkuminen 
kehittää lasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. Fyysisen aktiivisuuden tulee 
olla luonteva osa lapsen päivää. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia innostetaan liikkumaan myös vapaa-
ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa. 
 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia 
perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään eri aisteja 
sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan innostavia välineitä. Lasten liikkumisen tulee 
vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada kokemuksia yksin, 
parin ja ryhmän kanssa liikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksia erilaisista 
liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee 
hyödyntää siten, että lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. 
 
Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja motoriselle 
oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on tärkeää. 
Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt niin, että lapset 
voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä 
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myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan liikuntavälineiden 
turvallisuus. 
 
Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea 
monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, 
riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä opetellen 
ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutkimalla 
tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta 
keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. 
 
Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Lasten 
valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan. Lasten kanssa 
keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. 
Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. Näitä voivat olla muun 
muassa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan 
lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on tukea 
lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti 
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 
 
 

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan koskevan 
jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja 
valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana. Kieli- ja kulttuuritietoisessa 
varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta voidaan antaa lapsen 
äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä67. Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää myös 
muita kieliä, kun se ei vaaranna varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Tällöin tulee huolehtia myös lasten äidinkielenä olevan suomen/ruotsin kielen taidon 
kehittymisen tukemisesta. Henkilöstön, huoltajien ja eri kulttuuriyhteisöjen keskinäisellä yhteistyöllä 
edistetään lasten ja perheiden kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lasten mahdollisuutta ilmentää 
omia kulttuuritaustojaan. Kaksi- ja monikielisissä ympäristöissä lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen. 
 
Varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, jotka puhuvat äidinkielinään sekä ruotsia että suomea. Näiden 
kaksikielisten lasten kielellisen kehityksen sekä identiteettien kehityksen kannalta on tärkeää, että 
molempia kieliä tuetaan ja lapsia kannustetaan niiden käyttöön. 
 
Saamelaislasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista identiteettiä ja 
tietoisuutta omasta kulttuuristaan sekä antaa lapsille mahdollisuus opetella saamelaisia perinnetietoja ja -
taitoja. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jonka oikeuksista omaan kieleen ja kulttuuriin on säädetty 
perustuslaissa68. Toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä sekä yhteistyötä huoltajien ja 
saamelaisyhteisön kanssa. Silloin kun varhaiskasvatus järjestetään jollakin kolmesta saamen kielestä, sen 
erityisenä tavoitteena on vahvistaa kielen kehittymistä, ymmärtämistä ja käyttöä. Tavoitteena on lisätä 
lasten valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, omaksua saamen kieltä ja saamen kielellä. 
Henkilöstö vahvistaa saamen kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa. 
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Romanilasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten myönteistä 
identiteettikehitystä ja tietoisuutta omasta historiastaan ja kulttuuristaan sekä lisätä lasten osallisuutta 
yhteiskunnassa. Lisäksi tuetaan lasten kielellistä kehitystä yhteistyössä lasten huoltajien ja romaniyhteisön 
kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lapsille järjestetään tilaisuuksia käyttää ja omaksua romanikieltä. 
Henkilöstö vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa. 
 
Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai 
ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieli voi olla lapsen 
äidinkieli, ensikieli tai toinen kieli. Viittomakieltä käyttävät lapset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai 
kuulevia. Viittomakielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-
identiteettiä antamalla heille mahdollisuus käyttää ja omaksua suomalaista tai suomenruotsalaista 
viittomakieltä yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on myös lisätä lasten valmiuksia toimia erilaisissa 
kieliympäristöissä sekä vahvistaa lasten suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakielistä ilmaisua ja 
viittomavarantoa. 
 
Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja 
kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehittymistä edistetään 
tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. Monipuolisten 
vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja 
omaksua suomea/ruotsia toisena kielenä. Suomen/ruotsin kielen omaksumisen lähtökohtana on 
arkielämän konkreettinen kieli ja sen ilmaisuvaranto. Kielen ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen 
nivoutuvat toisiinsa. Lapsi saa valmiuksia havaintojen tekemiseen sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja 
mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen ja itselleen sopivalla tavalla. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen 
kulttuuriin ja suomen/ruotsin kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tukee lapsen 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan 
tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, 
kielivalinnoista, monikielisten ja -kulttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä äidinkielen tai –kielten 
kehityksen vaiheista ja merkityksestä. 
 
Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään tai 
omia äidinkieliään. Oma äidinkieli sekä suomen/ruotsin oppiminen toisena kielenä rakentavat pohjaa lasten 
toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle. Vastuu lasten oman äidinkielen tai omien äidinkielien ja 
kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Tarvittaessa huoltajien kanssa 
käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys. 

 

Kaksikielinen varhaiskasvatus 

Kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu kunnan tai yksityisen toimijan päätökseen. 
Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen 
herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa kielikasvatusta. Lapsille tarjotaan 
tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa 
elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten 
kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin 
järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. 
 
Kaksikielinen varhaiskasvatus jaetaan laajamittaiseen ja suppeampaan. Suppeamman kaksikielisen 
varhaiskasvatuksen tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja myönteinen asenne kieliä kohtaan. 
Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa pyritään luomaan lapsille valmiuksia toimia kaksi- tai 
monikielisessä ympäristössä. 
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Laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus 
Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy varhaiskasvatuksessa 
Ruotsinkielistä kielikylpyä voidaan järjestää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja suomenkielistä 
kielikylpyä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi sekä suomen- että ruotsinkielisessä 
varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää saamenkielistä kielikylpyä. Kotimaisten kielten varhainen 
täydellinen kielikylpy on ohjelma, joka alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu perusopetuksen loppuun. 
Varhaiskasvatuksen kieli, esiopetuksen ja koulun opetuskieli sekä toinen kotimainen tai saamen kieli 
muodostavat kokonaisuuden. Varhaiskasvatus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä. Lasten äidinkielen tai 
äidinkielten taitojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Toiminnassa pyritään 
siihen, että kukin henkilöstöön kuuluva käyttää johdonmukaisesti vain yhtä kieltä: joko kielikylpykieltä tai 
kieltä, jolla varhaiskasvatus on järjestetty. Lapsia kannustetaan kielikylpykielen käyttöön, mutta heillä tulee 
olla mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös äidinkielellään. Tavoitteena on valmius siirtyä kielikylpynä 
toteutettuun esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. 
 
 
Muu laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus 
Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan 
jollakin muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä varhaiskasvatuksen kielellä. Jotkut lapsista 
voivat puhua kyseistä kieltä äidinkielenään. Toiminta suunnitellaan siten, että eri kieliryhmät saavat kielen 
kehitykselleen tarvittavaa tukea. Ryhmissä voi olla myös lapsia, joille kumpikaan varhaiskasvatuksessa 
käytettävä kieli ei ole äidinkieli. Varhaiskasvatuksen järjestäjä harkitsee tapauskohtaisesti huoltajan kanssa 
keskustellen, milloin tällainen järjestely tukee lapsen kehitystä. 
 
Kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta 
varhaiskasvatuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen 
henkilöstön mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Mikäli mahdollista, kukin henkilöstöön 
kuuluva jäsen käyttää vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti. Lapsella tulee olla mahdollisuus tulla 
ymmärretyksi myös äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Lapsia kannustetaan molempien kielten 
käyttöön. Tavoitteena on valmius siirtyä joko kaksikieliseen tai suomen-/ruotsinkieliseen esiopetukseen ja 
perusopetukseen. 
 
Suppeampi kaksikielinen varhaiskasvatus 
Kielirikasteinen varhaiskasvatus 
Kielirikasteisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jossa alle 25 prosenttia toiminnasta 
järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin varhaiskasvatuslaissa määritellyllä 
varhaiskasvatuksen kielellä. Tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja 
kielivalintojen monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena voi olla siirtyminen kielirikasteiseen tai muuhun 
kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen tai muulla tavalla varhennettuun kieltenopetukseen. 
 
Kielipesä 
Kielipesätoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa toimintaa, jossa vahvistetaan lasten tietämystä 
omasta kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus oppia perheessä tai suvussa puhuttua uhanalaista 
vähemmistökieltä tai alkuperäiskansan kieltä. Kielipesätoiminnan periaatteet voivat olla kielikylvyn 
kaltaisia. 
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4.7 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
 
Pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 

Kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi jokaisella yksiköllä on oma toimintasuunnitelma ja 

ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka ohjaavat toimintaa yksikön erityispiirteet huomioiden. 

Toimintasuunnitelmat ja ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ohjeistuksen mukaan. 

Varhaiskasvatukseen on luotu yhtenäinen arviointijärjestelmä.  

 

 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen dokumentointi 

Kokemäen varhaiskasvatuksessa käytetään lasten kasvun kansioita, joiden sisällöstä vastaavat kunnan 

lastentarhanopettajat.  

Monipuoliset työtavat 

Monipuolisten työtapojen käytön varmistamiseksi on luotu toiminnan sisältöjä koskeva vuosikello. 

Musiikkikasvatuksen osalta tehdään yhteistyötä Huittisten musiikkiopiston kanssa, joka järjestää 

muskaritoimintaa varhaiskasvatuksessa. Myös seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä. 
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Leikki 

Lasten leikkiä havainnoidaan, ohjataan ja rikastetaan. Aikuiset ovat saatavilla ja osallistuvat leikkiin. 

Leikkivälineet ovat ikätasolle sopivia ja turvallisia. Leikissä ja lelujen käsittelyssä huomioidaan kestävän 

kehityksen ja kierrätyksen periaatteita ja oppimisympäristöjä muokataan tukemaan lasten leikkiä 

monipuolisesti.  

Oppimisen alueet 

Kasvatushenkilöstö on sensitiivistä, kuuntelevaa ja lasten leikkiin ja työskentelyyn osallistuvaa. Tavoitteena 

on kokonaisvaltainen oppiminen, joka näkyy hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena. 

Pienryhmätoiminta on vakiintunut Kokemäen varhaiskasvatuksen pedagogiseksi toimintamalliksi. Lapsia 

kannustetaan omatoimisuuteen, osallisuuteen ja oppimaan hyviä tapoja.  Kokemäen varhaiskasvatuksessa 

noudatetaan kokopäiväpedagogiikkaa ja hyödynnetään laadittua vuosikelloa. 

Lapsen mielenkiinnon kohteet ja osallisuus 

Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa varhaiskasvattajat ottavat huomioon lasten mielipiteet ja 

kiinnostuksen kohteet, joita poimitaan havainnoimalla lapsia. Kaikki työskentely perustuu 

vuorovaikutukseen, jossa kasvattajalla on aktiivinen rooli, jolloin lapsi saa myönteisen kokemuksen kuulluksi 

ja nähdyksi tulemisesta. Lasta kannustetaan löytämään itselleen ominainen tapa oppia. Toimikauden alussa 

lapsille annetaan mahdollisuus rauhassa tutustua henkilökuntaan, varhaiskasvatusympäristöön ja 

toimintamalleihin, sekä osallistua niiden luomiseen ja kehittelyyn.  Lapsia havainnoidaan, havainnot 

kirjataan, ja tieto jaetaan henkilökunnan kesken varhaiskasvatustiimeissä. Lapsen ikätaso, toiveet ja tarpeet 

huomioidaan ja henkilöstö on lasten kanssa sensitiivisessä vuorovaikutuksessa. Kaikessa toiminnassa lapsen 

etu ja tarpeet ovat etusijalla.  

Eri kieli- ja kulttuuriryhmät Kokemäen varhaiskasvatuksessa 

Eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien lasten suomen kielen oppimista tuetaan mm. monipuolisilla 

oppimismateriaaleilla, kulttuuria huomioimalla ja siihen tutustumalla. Koulutusta hankitaan tarpeen 

mukaan. Toiminnan arviointi ja yhteistyö varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden yhteistyötahojen, 

sekä lapsen perheen kanssa on erityisen tärkeää. Perheiden kanssa keskustellaan siitä, miten he haluavat 

kulttuurinsa tulevan nähdyksi varhaiskasvatuksen arjessa. Kokemäen varhaiskasvatuksessa on käytettävissä 

S2 -salkku, joka sisältää materiaalia eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien lasten oppimisen tueksi. 

 

5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki 
 
 
Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen 
kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä 
lapsen aloittaessa esiopetuksen. 
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5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 
Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä 
tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään 
tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä69. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan 
edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, 
kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti. 
 
Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. 
Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja 
oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi 
kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla 
hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. 
 
Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, 
huoltajan, lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön 
kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän 
koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu 
tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin. 
 
Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan70. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja 
työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. 
 
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki 
annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai 
perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan 
erityisryhmässä71. 
 
Tukea voidaan antaa myös muussa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä 
tavalla. Muussa varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää erityislastentarhanopettajan konsultaatiota lapsen 
tuen järjestämisessä72. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy päiväkotiin 
säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea. 
 
 

5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana 
 
Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa73. Huoltajan kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden 
lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvolasta tai 
vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä. 
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Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta ja tuen keskeisistä periaatteista. Hänen 
kanssaan sovitaan lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu 
yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. 
 
Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä 
herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen 
saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta74. Lapsen tuen tavoitteet voidaan saavuttaa 
parhaiten silloin, kun kaikki osapuolet osallistuvat yhteistyöhön. Varhaiskasvatuksessa lapsi saa 
tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, vaikka huoltajat eivät sitoutuisikaan 
yhteistyöhön. 
 
Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia 
lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa 
niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista75. 
Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee 
noudattaa tietojen antoa ja salassapitoa koskevia säännöksiä76. 
 
Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja sairaalan 
tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuvuus lapsen kunnon ja 
jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilymiseen. 
 
Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta77. Päätös pidennetyn 
oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen 
huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 
Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa78. 

 

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. 
Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin kuuluvat muun 
muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja oppimisympäristöjen 
muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia. 
Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen tuen muoto tai järjestelyt, 
joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Osa lapsista tarvitsee 
enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan täydentävinä. 
 
Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan antaa tukea monin tavoin. Varhaiskasvatuksen työtapoja ja 
oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuki voi sisältää pedagogisia, 
rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Pedagogisia järjestelyjä ovat esimerkiksi 
erityislastentarhanopettajan79 konsultoiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtainen ohjaaminen, tulkitsemis- ja 
avustamispalvelut sekä erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Lapsen tukeen 
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voi myös kuulua viittomien ja kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Rakenteellisia 
järjestelyjä ovat muun muassa ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön mitoitukseen tai 
rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio. 
 
Kun tuen tarve johtuu lapsen vaikeasta vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymästä tai 
sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta, tarvitsee lapsi yleensä kokoaikaista, jatkuvaa 
ja yksilöllistä tukea. Tällöin lapsella on usealla kehityksen osa-alueella haasteita tai jollakin alueella erittäin 
suuri tuen tarve. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki vertaisryhmässä edellyttää suunnitelmallisuutta, 
erityisosaamista sekä mahdollisesti erilaisia järjestelyjä tai apuvälineitä. Lapsi tarvitsee apua ryhmässä 
toimimiseen, toiminnallista eriyttämistä sekä aikaa perustaitojen harjoitteluun. Tällöin tuki voi edellyttää 
henkilöstön erityispedagogisen tai sairaanhoidollisen osaamisen vahvistamista tai monialaista yhteistyötä 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. 
 
Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, dokumentointia ja 
arviointia lapsen tuen tarpeista ja toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä. Ensimmäiseksi 
tarkastellaan käytössä olevia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. 
Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia 
pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnin ja sen pohjalta tapahtuvan tuen suunnittelun on hyvä perustua riittävän 
monialaiseen asiantuntemukseen. 

 

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana 
 
Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako 
kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa lastentarhanopettaja 
ja/tai erityislastentarhanopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Huoltajan ja 
lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa tuetaan. Lapsen mielipide selvitetään ja 
huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa (luku 1.3). 
 
Tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Annetun tuen 
vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti, ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan. Toiminnan 
tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta vastaavaksi. Suunnitelmasta 
tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa 
esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa. 
 
Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa tulee kirjata 
luvussa 1.3 kuvatun lisäksi seuraavat asiat: 
 
Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut 

 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

 henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut 

 lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, 
pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö 

 tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö 
 
Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

 yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa 

 lapsen tuen toteuttamisen vastuut 
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 erityisasiantuntijoiden, kuten erityislastentarhanopettajan palvelujen käyttö 

 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio 

 mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut 
 
 
Tuen seuranta ja arviointi 

 tavoitteiden toteutumisen seuranta 

 tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat. 

 

5.5 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
 

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen Kokemäen varhaiskasvatuksessa 

Kokemäellä jokaiselle varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevalle lapselle laaditaan 
varhaiskasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksessa on 
käytössä tuen kolmiportainen malli. Tuki jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.  

Yleinen tuki, varhaiskasvatuksen laadukas perusta 

Kaikki lapset tarvitsevat kasvussaan ja oppimisessaan yksilöllistä tukea ja yleinen tuki on osa laadukkaan 
varhaiskasvatuksen arkea päivittäisissä toiminnoissa. Varhaiskasvatuksen kuntouttavat elementit ovat 
hyödyksi kaikille lapsille.  

Käytännössä yleinen tuki voi olla esimerkiksi oppimisympäristön järjestämistä kulloisellekin lapsiryhmälle 
sopivaksi ja toiminnan eriyttämistä pienryhmiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen vahvuuksiin, 
kiinnostuksen kohteisiin ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen. Yleistä tukea ovat myös psykologin, 
puheterapeutin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana on henkilöstön vahva perusosaaminen ja lapsen kehityksen 
tuntemus. Siihen sisältyy myös varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Laadukas 
varhaiskasvatus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea kasvuun ja oppimiseen on jokaisen lapsen 
oikeus. 

Kehityksen eri osa- alueiden tukeminen 

Varhainen puuttuminen toteutuu säännöllisen arvioinnin ja havainnoinnin avulla. Kokemäen 
varhaiskasvatuksessa on käytössä oma havainnointilomake ja lisäksi neuvolaan lähetettävä lomake, joissa 
arvioidaan kehityksen eri osa-alueita. Neuvolan käytössä on palautelomake varhaiskasvatukselle, joka 
toimitetaan varhaiskasvatusyksikköön huoltajan suostumuksella. Lapsen kehityksessä voi olla osa-alueita, 
jotka kaipaavat enemmän tukea. Lapsen kehitys voi olla kauttaaltaan hidastunut tai viivästynyt. Lapsi voi 
saada suunnitelmallista opetusta ja kuntoutusta myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan, puhe-, toiminta- 
tai fysioterapeutin ohjaamana. Lapsella saattaa olla jokin pitkäaikaissairaus. Lapsen tarvitsema tuki 
suunnitellaan yhdessä eri kuntouttavien tahojen kanssa yhdessä pohdittujen tavoitteiden ja menetelmien 
pohjalta.  

 Varhaiskasvatuksen kuntouttavia elementtejä 

Varhaiskasvatuksen tukitoimina voidaan mukauttaa lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä 
hänen tarpeidensa mukaan. Päivittäistä toimintaa mukautetaan mm. toteuttamalla pienryhmätoimintaa, 
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harjaannuttamalla perustaitoja sekä vahvistamalla lapsen itsetuntoa. Varhaiskasvatuksen kuntouttavia 
elementtejä ovat esimerkiksi struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus, aikuisen 
ohjaus ja ryhmätoiminta. 

Tehostettu tuki 

Tehostettua tukea lapsi tarvitsee silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Huoli lapsen kehityksestä voi herätä lapsen 
varhaiskasvatuspaikassa, huoltajien taholta tai terveydenhuollon neuvolatarkastuksissa. Tehostetun tuen 
antaminen aloitetaan mahdollisimman pian huolen heräämisen jälkeen ja se on säännöllisempää ja 
pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsesta tehtyjen havaintojen perusteella laaditaan pedagoginen 
arvio.  Pedagogisen arvion laatimisesta päiväkodeissa vastaa lapsiryhmän vastaava työntekijä ja 
perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.  

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen monialaisesti. 
Eri asiantuntijatahoilla tehdyt tutkimukset ja arviot sekä lapsen huoltajien arviot lapsen kehityksestä ja 
oppimisesta nivotaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnitelmallisen yhteistyön avulla tavoitteena on 
löytää ne lapsen kehitystä tukevat pedagogiset toimintamallit ja – käytännöt, joita sovelletaan luontevasti 
arjen toimintaan.  

Lapselle laaditaan tehostetun tuen suunnitelma varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi, jossa huomioidaan 
lapsen kehitystaso ja yksilölliset tarpeet.  Suunnitelma on henkilökunnan työväline, jonka avulla lapsen 
kehitystä ja oppimista tuetaan. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasvamista ja kasautumista. Tehostetun 
tuen suunnitelman kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tehostetun tuen suunnitelman 
toteuttamista arvioidaan säännöllisesti ja samalla tehdään päätös tuen tarpeen jatkumisesta tai sen 
lopettamisesta.  

 Erityinen tuki 

Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostetun tuen menetelmät eivät riitä tai tuen tarve osoittautuu 
pitkäkestoiseksi ja intensiiviseksi.  Erityinen tuki edellyttää perusosaamisen lisäksi erityispedagogista 
osaamista. Erityisen tuen aloittamiseksi laaditaan pedagoginen selvitys. Selvityksen laatii 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä ryhmän opetuksesta ja kasvatuksesta vastaavan 
työntekijän kanssa. Selvityksen laatimisen pohjana voidaan käyttää aiemmin laadittua pedagogista arviota.  

Pedagogisessa selvityksessä kuvataan lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät 
erityistarpeet, sekä arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä tai muilla 
tukijärjestelyillä lasta tuetaan. Tarvittaessa hankitaan muita asiantuntijalausuntoja mm. psykologinen tai 
lääketieteellinen lausunto. Erityisen tuen suunnitelman laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja. Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa usein eri palvelutuottajien tukipalveluita. Lapset, joilla on 
pidennetty 11- vuoden oppivelvollisuus, kuuluvat erityisen tuen piiriin. Varhaiskasvatuspäällikkö (1.6.2017 
alkaen sivistysjohtaja) tekee päätöksen lapsen siirtymisestä erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen päätös on 
määräaikainen ja sitä arvioidaan säännöllisesti. 

 Pidennetty oppivelvollisuus 

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. 
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten osalta ilman sitä 
edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai 
lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei lapsen opetusta vamman, sairauden, kehitysviivästymän 
tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida muulla tavoin järjestää.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus aloitetaan sen 
toimikauden alussa, jolloin lapsi täyttää 5 vuotta. Seuraavana syksynä lapsi aloittaa pidennetyn 
oppivelvollisuuden. Esiopetusta voidaan antaa vain perusopetuslaissa ja varhaiskasvatuslaissa säädetyissä 
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paikoissa. Kunta päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen esiopetuksen 
järjestämispaikasta. Lapselle tehdään hallinnollinen päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätöksen 
tekee johtosäännön mukainen viranhaltija ja se tehdään määräaikaiseksi.  

Lapselle laaditaan lakisääteinen henkilökohtaisen tuen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, jonka 
tueksi liitetään muita lausuntoja, esim. psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Suunnitelma laaditaan 
yhteistyössä ryhmän vastaavan työntekijän, huoltajien ja muiden tarvittavien, lapsen kuntoutuksesta 
vastaavien tahojen kanssa. Erityisen tuen vaiheessa tukitoimet ja pedagoginen kuntouttaminen on 
suunnitelmallista ja systemaattista. Monialainen yhteistyö ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on 
erityisen tärkeää. 

Monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako 

Monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako on käsitelty luvussa 3.3. 

Siirtymävaihekäytännöt Kokemäen varhaiskasvatuksessa 

Siirtymävaihekäytännöt on käsitelty luvussa 2.8. 
 

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 

perustuva varhaiskasvatus 
 
 
Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa varhaiskasvatukselle 
asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet koskevat myös 
vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta. 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihtoehtoiseen 
pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Steiner-, Montessori-, Freinet- ja 
Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspalvelu. 
 
Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvan 
varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan 
erityistavoitteista ja arvoista. 

 

6.1 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
Kokemäellä ei ole tarjolla vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa 
varhaiskasvatusta. 

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa 
 
Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien 
toteuttamista sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen 
järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa 
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arviointiin.80 Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla oma-aloitteista, suunnitelmallista ja 
säännöllistä. Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja 
nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa. 

 

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 
oppimisen edellytysten parantaminen81. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä 
tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestäjä-, yksikkö- 
ja yksilötason näkökulmista. 
 
Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa 
koskevissa asioissa82. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen kehittämistä paikallisesti, 
alueellisesti ja valtakunnallisesti. Arviointitietoja voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä vertailuissa. 
Ulkopuolista arviointia voidaan järjestää myös muiden tahojen suorittamana tai kansainvälisenä 
arviointina.83 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden 
toteutumista eri toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää järjestäjä- ja yksikkötason 
arvioinnissa käytettävistä menettelytavoista. On tärkeää, että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä 
varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta. 
Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa84. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on keskeinen osa 
varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän huoltajilleen on järjestettävä 
mahdollisuus säännöllisesti osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin85. 
 
Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksen 
laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Arvioinnin kohteena voi olla muun muassa henkilöstön 
vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai 
oppimisympäristöt. 
 
Yksilötason arviointi perustuu varhaiskasvatuslakiin ja tarkoittaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien 
toteutumisen arviointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on tärkeää arvioida aina ennen 
sen laatimista tai päivittämistä. Arvioinnin yhteydessä lapsi, huoltaja ja henkilöstö pohtivat omalta osaltaan, 
miten yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet ja sopimukset on huomioitu ja miten ne ovat toteutuneet 
varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi on myös osa lapsen 
oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Tätä arviointitehtävää kuvataan tarkemmin luvuissa 1 ja 5. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, kunkin luvun lopussa, olevat paikallisesti päätettävät asiat 
ohjaavat paikallisen suunnitelman laatimisessa sekä sen arvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjä tarkistaa varhaiskasvatussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja 
toimivuutta. Lisäksi paikalliset tarpeet ja kehittämistyön tulokset ohjaavat arviointia. 

                                                           
80

 Varhaiskasvatuslaki 9 b § 
81

 Varhaiskasvatuslaki 9 b § 
82

 Varhaiskasvatuslaki 9 b § 
83
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51 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

 

7.2 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
 

 
 
Arviointi 

Kokemäen varhaiskasvatuksessa kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman arviointi on jatkuvaa ja lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman arviointi tapahtuu vähintään kerran vuodessa lapsen syntymäpäivän aikoihin. 

Tarpeen mukaan lapsen suunnitelmaa arvioidaan useammin.  

Pedagogisen toiminnan arvioinnissa hyödynnetään erilaista olemassa olevaa arviointimateriaalia. 

Arviointikriteereinä ovat myös toimintaympäristön ja asiakkaiden osallisuuden arviointi.  

Asiakastyytyväisyyskyselyt ja henkilökunnan työtyytyväisyyskysely tehdään vuorovuosina. 

Työtyytyväisyyskyselyyn yhdistetään johtajuuden arviointi. Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja niiden 

yhteyteen liitetään henkilökunnan itsearviointi. Itsearviointia jokainen työntekijä on velvollinen tekemään 

jatkuvasti. 

Arviointiin liittyvät keskeiset tulokset julkistetaan esimerkiksi Kokemäen kaupungin www-sivuilla.  
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Rakennuttaja  Jouni Lehtinen

Porin kaupunki

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

07_09 2018 Kokemäen uusi päiväkoti

Tulkkila

32800 Kokemäki

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Pori

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 1 755 m2, 1 978 brm2, 8 034 rm3

Hankekoko: 1 978 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A KOTIALUE 1 ISOT

A Kuraeteinen 12,0 1,0 12 3 707 44 500

A Kuivaushuone 5,0 1,0 5 3 765 18 800

A Vaate-eteinen 16,0 1,0 16 3 155 50 500

A Pesuhuone 9,0 1,0 9 4 057 36 500

A Leikkihuone 40,0 1,0 40 2 912 116 500

A Lepohuone 40,0 1,0 40 2 833 113 300

A Välinevarasto 3,0 1,0 3 3 577 10 700

Yhteensä 7 125 3 127 390 800

B KOTIALUE 2 ISOT

B Kuraeteinen 12,0 1,0 12 3 707 44 500

B Kuivaushuone 5,0 1,0 5 3 765 18 800

B Vaate-eteinen 16,0 1,0 16 3 155 50 500

B Pesuhuone 9,0 1,0 9 4 057 36 500

B Leikkihuone 40,0 1,0 40 2 912 116 500

B Lepohuone 40,0 1,0 40 2 833 113 300

B Välinevarasto 3,0 1,0 3 3 577 10 700

Yhteensä 7 125 3 127 390 800

C KOTIALUE 3 ISOT

C Kuraeteinen 12,0 1,0 12 3 707 44 500

C Kuivaushuone 5,0 1,0 5 3 765 18 800

C Vaate-eteinen 16,0 1,0 16 3 155 50 500

C Pesuhuone 9,0 1,0 9 4 057 36 500

C Leikkihuone 40,0 1,0 40 2 912 116 500

C Lepohuone 40,0 1,0 40 2 833 113 300

C Välinevarasto 3,0 1,0 3 3 577 10 700

Yhteensä 7 125 3 127 390 800

D KOTIALUE 4 ISOT

D Kuraeteinen 12,0 1,0 12 3 707 44 500
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

D Kuivaushuone 5,0 1,0 5 3 765 18 800

D Vaate-eteinen 16,0 1,0 16 3 155 50 500

D Pesuhuone 9,0 1,0 9 4 057 36 500

D Leikkihuone 40,0 1,0 40 2 912 116 500

D Lepohuone 40,0 1,0 40 2 833 113 300

D Välinevarasto 3,0 1,0 3 3 577 10 700

Yhteensä 7 125 3 127 390 800

E KOTIALUE 5 ISOT

E Kuraeteinen 12,0 1,0 12 3 707 44 500

E Kuivaushuone 5,0 1,0 5 3 765 18 800

E Vaate-eteinen 16,0 1,0 16 3 155 50 500

E Pesuhuone 9,0 1,0 9 4 057 36 500

E Leikkihuone 40,0 1,0 40 2 912 116 500

E Lepohuone 40,0 1,0 40 2 833 113 300

E Välinevarasto 3,0 1,0 3 3 577 10 700

Yhteensä 7 125 3 127 390 800

F KOTIALUE 6 PIENET

F Kuraeteinen 7,0 1,0 7 4 595 32 200

F Kuivaushuone+vaunueteinen 7,0 1,0 7 2 348 16 400

F Eteinen 16,0 1,0 16 2 977 47 600

F Pesuhuone 9,0 1,0 9 3 953 35 600

F Leikkihuone 30,0 1,0 30 3 003 90 100

F Lepohuone 30,0 1,0 30 2 930 87 900

F Välinevarasto 3,0 1,0 3 2 611 7 800

Yhteensä 7 102 3 114 317 600

G KOTIALUE 7 PIENET

G Kuraeteinen 7,0 1,0 7 4 595 32 200

G Kuivaushuone + vaunueteinen 7,0 1,0 7 2 348 16 400

G Eteinen 16,0 1,0 16 2 977 47 600

G Pesuhuone 9,0 1,0 9 3 953 35 600

G Leikkihuone 30,0 1,0 30 3 003 90 100

G Lepohuone 30,0 1,0 30 2 930 87 900

G Välinevarasto 3,0 1,0 3 2 611 7 800

Yhteensä 7 102 3 114 317 600

H KOTIALUE 8 PIENET

H Kuraeteinen 7,0 1,0 7 4 595 32 200

H Kuivaushuone + vaunueteinen 7,0 1,0 7 2 348 16 400

H Eteinen 16,0 1,0 16 2 977 47 600

H Pesuhuone 9,0 1,0 9 3 953 35 600

H Leikkihuone 30,0 1,0 30 3 003 90 100
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

H Lepohuone 30,0 1,0 30 2 930 87 900

H Välinevarasto 3,0 1,0 3 2 611 7 800

Yhteensä 7 102 3 114 317 600

I YHTEISET TILAT

I Pääsissäänkäynnin tuulikaappi 3,0 1,0 3 6 019 18 100

I Pääsissäänkäynnin aula/käytävä 15,0 1,0 15 2 731 41 000

I Monitoimitila 100,0 1,0 100 2 418 241 800

I Ruokasali 70,0 1,0 70 2 852 199 600

I Monitoimitilan varasto 10,0 1,0 10 2 391 23 900

I Pienryhmätila 12,0 3,0 36 3 314 119 300

I Vesileikki 25,0 1,0 25 2 735 68 400

I Verstas 15,0 1,0 15 2 718 40 800

I Piienryhmätila 10m2 10,0 1,0 10 3 460 34 600

I Vuorokeittiö/kotikeittiö 10,0 1,0 10 3 161 31 600

I Henkilökunnan Wc-naiset 2 kpl 5,0 2,0 10 4 359 43 600

I Henkilökunnan Wc-miehet 1 kpl 5,0 1,0 5 4 359 21 800

I Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 3 941 19 700

I Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 15,0 1,0 15 2 943 44 100

I Toimisto / työhuone 15,0 1,0 15 2 666 40 000

I Perhe- ja konsultaatiohuone 15,0 1,0 15 2 666 40 000

I Henkilökunnan työhuone 17,0 1,0 17 2 607 44 300

I Henkilökunnan taukohuone 45,0 1,0 45 2 089 94 000

I S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 44,0 1,0 44 4 090 180 000

I Palvelukeittiö 40,0 1,0 40 5 519 220 800

I Kuiva-ainevarasto, astiat 4,0 1,0 4 2 535 10 100

I Kuiva-ainevarasto, muut tavarat 5,0 1,0 5 2 486 12 400

I Keittiön siivouskaappi 4,0 1,0 4 2 979 11 900

I Keittiön toimistotila 3,0 1,0 3 3 557 10 700

I Keittiön tavarakuljetruksenn tuulikaa 4,0 1,0 4 5 227 20 900

I Keittiön Wc 3,0 1,0 3 4 689 14 100

I Vaatehuolto 10,0 1,0 10 3 211 32 100

I Vaunuvarasto 12,0 1,0 12 2 140 25 700

I Keskusvarasto 7,0 1,0 7 2 424 17 000

I Siivouskeskus 10,0 1,0 10 2 511 25 100

Yhteensä 33 567 3 082 1 747 300

L PORTAAT

Yhteensä

K Osastoiva liikenne (porrashuone) 10,0 1,0 10 3 028 30 300

Yhteensä 1 10 3 028 30 300

J LIIKENNETILAT
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

J Jakava liikenne (käytävät) 110,0 1,0 110 2 350 258 500

Yhteensä 1 110 2 350 258 500

K TEKNISET TILAT

K Tekniikka 20,0 1,0 20 1 998 40 000

K Ilmanvaihto 70,0 1,0 70 2 121 148 500

Yhteensä 2 90 2 094 188 500

M KYLMÄT TILAT JA RAKENTEET

M lLeikkivälinevarastot sisältää WC-tila 10,0 2,0 20 2 257 45 100

M Kiinteistöhoidon varasto 5,0 1,0 5 1 808 9 000

M Keittiön laatikkovarasto 7,0 1,0 7 1 727 12 100

M Jätekatos 15,0 1,0 15 1 618 24 300

Yhteensä 5 47 1 926 90 500

N Huoneisto

Yhteensä

Yhteensä 98 1 755 2 976 5 222 100

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus 240 000136

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 240 000136

HANKINTAHINTA 5 462 0003 112

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 311 000747

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 6 772 0003 859

Sivu 4/4

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

01
8 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



7.10.2018

Rakennuttaja  Jouni Lehtinen

Porin kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

07_09 2018 Kokemäen uusi päiväkoti

Tulkkila

32800 Kokemäki

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Pori

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 1 755 m2, 1 978 brm2, 8 034 rm3

Hankekoko: 1 978 brm2

Jakaja: 1 755 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 375 000 6,9214

Rakennuttaminen ja valvonta 224 000 4,1128

Liittymismaksut 46 000 0,826

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 645 000 11,8368

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 404 000 7,4230

1  Rakennuksen maatyöt 167 000 3,195

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 294 000 5,4168

3  Runko- ja vesikattorakenteet 879 000 16,1501

4  Täydentävät rakenteet 389 000 7,1222

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 341 000 6,2194

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 193 000 3,5110

7  Konetekniset työt 3 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 339 000 6,2193

Kate 378 000 6,9215

Yhteensä 3 386 000 62,01 929

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 58 000 1,133

71  Vesi- ja viemärityöt 186 000 3,4106

71  Muut putkityöt 11 000 0,26

72  Ilmanvaihtotyöt 207 000 3,8118

72  Säätölaitteet 18 000 0,310

72  Muut iv-työt 36 000 0,721

Yhteensä 516 000 9,4294
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 91 000 1,752

Sähkön jakelu 8 000 0,25

Sähkökeskukset 27 000 0,515

Muu sähkö 221 000 4,1126

Yhteensä 6,4347 000 198

B5  Erillishankinnat 119 000 2,268

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  5 013 000 91,82 856

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus 240 000 4,4137

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 209 000 3,8119

Muut kustannukset 449 000 8,2256

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 5 462 000 100,03 112

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 311 000 747

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 6 772 000 3 859
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7.10.2018

Rakennuttaja  Jouni Lehtinen

Porin kaupunki

HANKETEKIJÄT

Hanke:

07_09 2018 Kokemäen uusi päiväkoti

Tulkkila

32800 Kokemäki

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Pori

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 84,0 / 9.2018

Laajuus: 1 755 m2, 1 978 brm2, 8 034 rm3

Hankekoko: 1 978 brm2

Jakaja: 1 755 m2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 8 954 m² Sadevesiviemäröinti 560 m²/kaiv

Ulkovarusteet 41 131 €

Liikennealue, kestopäällyste 1 712 m² Ulkopuoliset rakenteet 167 307 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat 40 kpl

Pensasistutukset 1 710 m² Ulkovalaistus 15 000 €

Nurmikot 928 m²

Piha-alue yhteensä 4 350 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus 90 %

Paalutussyvyys 10 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

Täyttö 64 815 €

€

€

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 1 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku 2 krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 2 027 m²

Hankekoko 1 978 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 4 078 € Kulunvalvonta 3 777 €

Rikosilmoitus 11 942 € Paloilmoitus 16 119 €

Videovalvonta 2 370 € AV-järjestelmä 1 699 €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Ulkoseinät                      79 844 €

Vesikattorakenteet       19 961 €

Ikkunat                         1 23 961 €

Ikkunat                         1 19 961 €

€

€

€

€

Erit. ilmastointilaitteet 8 000 €

€

Erit. sähköjärjestelmät 19 961 €

Erit. sähköjärjestelmät 80 000 €

Erit. tietojärjestelmät    20 000 €

Sprinklaus 85 000 €

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,9€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8,3 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto Päiväkodin irtaimisto179 649 €

Irtaimisto Leikkipihan varustus59 883 €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset lisätyövaraus120 000 €

Hankevaraukset €
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RT 96-11003

OHJEET
elokuu 2010
1 (28)
korvaa RT SH-20380

PÄIVÄKOTIEN SUUNNITTELU

Tässä RT-ohjekortissa esitetään päiväkotirakennukselle ja sen tontille asetettavia
tavoitteita ja suunnittelun sekä mitoituksen lähtökohtia. Toiminnalliset lähtökohdat
pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin päivähoidon järjestämisestä
sekä nykyisin kunnissa vallalla olevan käytännön mukaisiin suosituksiin
perusmitoituksista. Ohjeet on tarkoitettu tarveselvitys-, hanke- ja esisuunnittelu-
vaiheiden avuksi hankkeen tavoitteiden määrittämiseen ja rakennussuunnittelun
pohjaksi sekä suunnittelijoille että hankkeen tilaaja- ja käyttäjäosapuolille.

1 JOHDANTO

Päivähoitojärjestelmän historia on suhteellisen lyhyt ja tätä tar-
koitusta varten suunniteltujen rakennusten historia vielä lyhy-
empi. Organisoidun hoidon tarve syntyi 1800-luvun lopulla,
kun naiset laajemmin siirtyivät kodin ulkopuoliseen työelä-
mään. Siirtyminen lapsen tarpeista lähtevään ympäristön
suunnitteluun tapahtui vasta paljon myöhemmin.

Päivähoidon alkuvaiheissa toiminta oli eriytetty 3...6 -vuotiai-
den lasten lastentarhatoiminnaksi ja 0...3 -vuotiaiden seimitoi-
minnaksi. Molempien toimintamuotojen lähtökohtana oli tar-
jota työssäkäyvien äitien lapsille lastenhoitoa. Toiminta oli
suunnattu erityisesti heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja
siten täytti myös ennaltaehkäisevän lastensuojelun tehtävää.
Lastentarhatoiminnassa oli kuitenkin alusta alkaen myös peda-
gogiset tavoitteet.

Lastentarhoille myönnettiin valtion tukea ensimmäisen ker-
ran 1913, mutta seimitoiminta sisällytettiin valtion budjettiin
vasta 1970-luvulla. Seimet ja lastentarhat yhdistettiin päiväko-
deiksi vuonna 1973. Päiväkotien suunnitteluun saatiin selkeät
normit 1980 silloiselta Sosiaalihallitukselta.

Vaikka päiväkotien suunnittelussa on nähty vuosien varrella
myös innovatiivisia ratkaisuja, ovat ympäristöt edelleen usein
perusratkaisuiltaan keskenään hyvin samankaltaisia noudattaen
Sosiaalihallituksen ohjeistusta. Nämä ohjeet heijastavat aikakau-
tensa kasvatusajattelua ja pedagogista näkökulmaa ja ne kai-
paavatkin uudistusta tämän päivän varhaiskasvatusajattelun
mukaiseksi. Nykyinen näkemys painottaa lapsen omaa koke-
musta, osallisuutta ja oppimista tekemisen kautta. Lapsesta on
hoidon kohteena olevan objektin sijasta tullut subjekti, toimija.
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Lapsen tarpeet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ja ylläpi-
tää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoivan lapsen
perustarpeista on huolehdittu ja hän voi suunnata mielenkiin-
tonsa toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan. Näin lapsella
on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen
edellytykset.

Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, kas-
vatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Nämä ulottuvuudet pai-
nottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla sekä erilaisissa tilanteissa.
Nykyisen varhaiskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet määritellään
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005) sekä
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus
2000).

Varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohtana korostetaan
lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella, joita ovat leikkimi-
nen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja il-
maiseminen. Lapset oppivat koko ajan toimiessaan vuorovai-
kutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa. Ympäristön tulee
olla mielenkiintoinen ja innostava, mahdollistaen lapsille moni-
puolista toimintaa, liikkumisen vapautta, toimimista vertais-
ryhmissä sekä yksinoloa ja rauhoittumista. Hyvässä ympäris-
tössä lapset voivat toimia yhdessä aikuisten ja muiden lasten
kanssa erilaisissa pienryhmissä, joissa jokaisella on mahdolli-
suus keskusteluun ja vuorovaikutukseen.

Pieni lapsi on alusta saakka kiinnostunut ympäristöstään ja
rakentaa kuvaa ympäröivästä maailmasta ja paikastaan siinä.
Kasvattajien tehtävänä on suunnitella toimintaa ja rakentaa
ympäristö, joka lisää lapsen valmiuksia elämän ymmärtämi-
seen. Ympäröivää maailmaa koskeva tieto (esim. matemaatti-
nen, historiallinen tai luonnontieteellinen) tulee yhdistää las-
ten lähiympäristöön, arkeen ja kokemuksiin. Näin lapset voivat
tehdä asioista havaintoja, tutkia niitä ja muodostaa omia käsi-
tyksiään.

Parhaimmillaan päiväkodit voivat toimia hyvän lapsuuden
yhteisöinä mahdollistamalla lapsen näkökulma mm. lasten itse
tuottaman kulttuurin ja osallisuuden muodossa. Rakennetulla
ympäristöllä voidaan merkittävällä tavalla tukea näitä pyrki-
myksiä ja sen tulisikin olla suunnittelun tärkein tavoite.

Päivähoidon tilat
Päiväkoti on lasten päivähoitoa varten varattu tila (päiväkotira-
kennus tai -huoneisto piha-alueineen), jossa toteutetaan ta-
voitteellista varhaiskasvatusta. Päiväkodeissa voidaan järjestää
myös perusopetuslain mukaista esiopetusta.

Päiväkoteja on sekä kunnallisia että yksityisten tahojen yllä-
pitämiä. Päivähoitolain mukaan kunnan tulee huolehtia siitä,

että päivähoitopalveluja tarjotaan alueella esiintyvää tarvetta
vastaavasti. Päiväkotitilojen hankkimisesta, rakennuttamisesta
ja ylläpidosta vastaa joko kunnallinen organisaatio tai yksityi-
nen taho. Päivähoitotilat voidaan vuokrata tai hankkia koko
päivähoitopalvelu ostopalveluna.

Päiväkoti rakennetaan usein erilliseksi rakennukseksi. Päivä-
kodissa voi kuitenkin olla yhteiskäytössä olevia tiloja esimerkik-
si kerho- tai asukastoiminnan tai koulun tarpeisiin. Erilaiset pe-
dagogiset suuntaukset voivat vaikuttaa päiväkodin luontee-
seen ja heijastua myös rakennuksen arkkitehtuurissa, esimerk-
keinä montessori-, steiner- ja reggiolaiset päiväkodit. Hallinnol-
lisena yksikkönä päiväkoti voi sijaita yhdessä tai useammassa
pisteessä.

Osa päivähoidon yksiköistä tarjoaa hoitopalveluita 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Tämä asettaa niil-
le omia erityistarpeita.

Päiväkodeissa pyritään järjestämään varhaiskasvatusta kaikil-
le lapsille, myös liikkumis- ja toimimisesteellisille. Lapsen mah-
dolliset toiminnalliset rajoitteet pyritään ottamaan huomioon
rakentamalla päiväkotirakennukset esteettömiksi sekä järjestä-
mällä tarvittavia tukipalveluita. Vaikeasti allergisille lapsille voi-
daan päivähoitopalvelut tarjota erityisissä allergiapäiväkodeissa.

Ryhmäperhepäiväkodeissa kaksi perhepäivähoitajaa hoitaa
lapsia yleensä kunnan tarjoamissa tiloissa. Ryhmäperhepäivä-
kodit sijoitetaan yleensä asuinrakennuksiin ja ne käyttävät ul-
koiluun taloyhtiön pihaa, jossa voi olla ryhmän käyttöön erotet-
tua aluetta, tai läheisiä puistoalueita. Tätä ohjetta voi käyttää
soveltuvin osin myös ryhmäperhepäiväkotien suunnittelussa.

RT 96-11003 ohjeet – 2
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Kuva 2. Vuonna 1903 perustettu Kotikallion lastentarha oli ensimmäi-
nen täysin suomenkielinen lastentarha Helsingissä ja se toimii edelleen
alkujaan vähäosaisten kaupunginosana tunnetussa Vallilassa.

Käsitteitä
varhaiskasvatus: hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus;
pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuoro-
vaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua,
kehitystä ja oppimista.

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU): Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet -asiakirja ohjaa päivähoidon sisällöllistä toi-
mintaa. VASU toimii kunnallisten ja yksikkökohtaisten varhaiskasva-
tuksen suunnitelmien pohjana.

varhaiskasvatusympäristö: varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on
tarjota lapsen kasvua ja kehitystä tukeva lapselle mielekäs fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö

esiopetus: kunnan vuotta ennen oppivelvollisuusikää tarjoamaa mak-
sutonta esiopetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa.

päivähoitoalue: alue, jota varhaiskasvatuspalvelut kuten päiväkotitoi-
minta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus koskevat.

päivähoitoyksikkö: koosta riippuen yksi tai useampia päiväkoteja;
perhepäivähoidon ohjausalue tai päiväkodin ja perhepäivähoidon oh-
jausalueen yhdistelmä.

perhepäivähoito: hoitajan kodissa, lapsen omassa kodissa tai erikseen
suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa järjestettyä varhaiskasvatus-
toimintaa.

ryhmäperhepäiväkoti: kunnan osoittama tai hyväksymä kodinomai-
nen tila, jossa kaksi hoitajaa voi hoitaa yhdessä 8 lasta ja kahta osapäi-
väistä esiopetukseen osallistuvaa lasta tai pientä koululaista, tai poik-
keuksellisesti kolme hoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta.

kokopäivätoiminta/osapäivätoiminta: Päivähoitoa järjestetään osa-
ja kokopäiväisenä. Kokopäivätoiminnassa lapsen päivähoitopäivä saa
yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokau-
dessa ja osapäivätoiminnassa viisi tuntia.

yksityinen päivähoito: toiminnasta vastaa yksityinen, kunnan hyväksy-
mä palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo. Yksityinen päivähoi-
to voi olla yksityistä päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa.



2 LAINSÄÄDÄNTÖ

Päivähoidon lähtökohdat ja tavoitteet
Lasten päivähoidosta säädetään lasten päivähoidosta annetussa
laissa (36/1973, jäljempänä päivähoitolaki) sekä sitä täydentä-
vässä asetuksessa (239/1973, jäljempänä päivähoitoasetus).

Lasten päivähoidolla tarkoitetaan päivähoitolain 1 §:n mu-
kaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäi-
vähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana.
Päivähoitoa voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa
tilassa.

Päivähoidon kasvatustavoitteista on säädetty lain 2 a §:ssä
seuraavasti:
”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja
näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen per-
soonallisuuden tasapainoista kehitystä.

Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalli-
set ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa
toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvu-
ympäristö.

Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee
yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosi-
aalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllis-
tä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tuke-
misessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakau-
musta.

Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua
yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen.”

Lain 11 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten
päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana
siinä laajuudessa ja toimintamuodossa kuin kunnassa esiintyvä
tarve edellyttää. Päivähoitoasetuksen 5 §:n mukaan päiväkodin
toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaikana vuorokau-
dessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

Jokaisella lapsella on oikeus saada päivähoitopalveluja kun-
nes hän tosiasiallisesti siirtyy perusopetuslain mukaiseen pe-
rusopetukseen. Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen van-
hemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle kunnan järjes-
tämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan. Lain 2 §:n 2 mo-
mentin mukaan lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään si-
ten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoi-
topaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä
tarvitaan. Lain 6 §:n mukaan päivähoidon tulee terveydellisiltä
ja muilta olosuhteiltaan olla lapselle ja lapsen hoidolle ja kasva-
tukselle sopiva. Vanhemmilla ei kuitenkaan ole oikeutta valita
sitä, onko lapsen hoitopaikka päiväkodissa vai (ryhmä)perhe-
päiväkodissa. Päivähoitoa on kuitenkin mahdollisuuksien mu-
kaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien
toivomassa muodossa.

Lain 11 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten
päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suo-
men-, ruotsin- tai saamenkielellä.

Päivähoitoasetuksen 1 a §:n mukaan päivähoidon kasvatus-
tavoitteisiin kuuluu myös suomen- tai ruotsinkielisten, saame-
laisten, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman
kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin
edustajien kanssa.

Päivähoitolain 4 a §:n mukaan kunnan käytettävissä tulee olla
lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti myös eri-
tyislastentarhanopettajan palveluja. 7 a §:n mukaan erityistä hoi-
toa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovit-
tamiseksi on lapselle laadittava kuntoutussuunnitelma yhteis-
työssä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan muun so-
siaalihuollon, terveydenhuollon ja koulutoimen kanssa.

Lapsella on perusopetuslain nojalla oikeus maksuttomaan esi-
opetukseen peruskoulun aloittamista edeltävänä vuonna. Van-
hemmat päättävät osallistuuko lapsi esiopetukseen vai ei. Esio-
petusta toteutetaan perusopetuslain mukaisesti. Opetusminis-
teriö huolehtii esiopetukseen liittyvistä asioista yhteistyössä so-
siaali- ja terveysministeriön kanssa. Kunnan velvollisuus on jär-
jestää kaikille alueen esiopetusikäisille maksutonta esiopetusta
700 tuntia vuodessa joko päivähoidon tai koulun tiloissa.

Henkilökunnan määrä
Henkilökunnan ja lasten määrän välinen suhdeluku on lakisää-
teinen. Lasten päivähoidosta annetussa asetuksessa (806/1992,
6 §) säädetään, että yhtä hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa hen-
kilöä kohden saa hoidossa olla lapsia enintään seuraavasti:
· Alle 3-vuotiaat: korkeintaan 4 lasta/1 hoito- ja kasvatusvas-

tuullinen henkilö
· 3 vuotta täyttäneet: korkeintaan 7 lasta/1 hoito- ja kasvatus-

vastuullinen henkilö
· 3 vuotta täyttäneet osapäivähoidossa olevat: korkeintaan 13

lasta/1 hoito- ja kasvatusvastuullinen henkilö

Näistä suhdeluvuista voidaan poiketa vain päivähoitoasetuk-
sen 6 § 5 ja 6 momentissa säädetyin edellytyksin.

Lasten ja hoito- ja kasvatusvastuullinen henkilöstön määrän
suhdelukua mietittäessä on otettava lisäksi huomioon, onko
hoidettavina erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia
lapsia, ja onko päiväkodissa heitä varten erityinen avustaja.
Muun henkilökunnan tarpeeseen vaikuttavat päiväkodin koko,
ruoanvalmistustapa, siivousjärjestelyt sekä mahdolliset muut
käytännön tekijät.

Lapsiryhmistä ja ryhmäkoosta ei laissa ole määräyksiä. Erilai-
sia tapoja jäsentää päiväkodin toimintaa ryhmiksi käsitellään
kappaleessa 7 Toiminnan mitoitusperusteet.
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erityisryhmä: päiväkodin ryhmä, jossa kaikki lapset tarvitsevat erityistä
tukea. Lasten systemaattinen kuntouttaminen edellyttää laajempaa eri-
tyispedagogista osaamista kuin tavallisissa ryhmissä voidaan tarjota.

integroitu erityisryhmä: päiväkodin ryhmä, jossa osa lapsista on eri-
tyistä tukea tarvitsevia ja jossa tarvitaan laajaa erityispedagogista
osaamista.

iltatoimintapäiväkodit: ovat auki tavallista myöhempään, esimerkiksi
kello 22:een.

ympärivuorokautiset päiväkodit: toimivat ympäri vuorokauden, ja
myös viikonloppuisin.

ryhmätilat/kotialue: lapsiryhmän käytössä oleva tilakokonaisuus, jota
täydentävät ryhmien yhteiskäyttötilat. Koostuvat yleensä noin kah-
desta erilaiseen toimintaan tarkoitetusta ryhmähuoneesta, eteis- ja
märkäeteistiloista ja pesu- ja wc-tiloista.

kotipesä: vaihtoehtoinen tapa jäsentää tiloja. Lapsiryhmän käytössä
on vain yksi ryhmähuone, jota täydentävät wc-  ja eteistilat.

ryhmähuone: leikkiin, lepoon, ruokailuun, työskentelyyn ja oleske-
luun tarkoitettu tila.

monikäyttötila: huonetila, jota voivat useammat ryhmät ja joskus
myös ulkopuoliset käyttää.

pienryhmätila: päiväkodin yhteistila, jossa toteutetaan pienryhmätoi-
mintaa.

lapsiryhmä: päiväkodissa lapset jaetaan ryhmiin, joiden koko on mm.
lasten iästä riippuen 12…21 lasta ja 3 hoito- ja kasvatushenkilöä tai
8...14 lasta ja 2 hoito- ja kasvatushenkilöä. Ryhmän koko voi myös vaih-
della tilaratkaisujen ja hoitotarpeiden mukaan.

aikuinen-lapsi -suhdeluku: lasten lukumäärän ja hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrän välinen laskennallinen suhde.

tilapaikkaluku: päiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten
enimmäismäärä.



3 SUUNNITTELUVAIHEET

Päivähoidon tilojen tärkein käyttäjä eli lapsi on keskeinen suun-
nittelun ja päätöksenteon lähtökohta kaikilla tasoilla alkaen
kaavasuunnittelusta ja jatkuen tilojen detalji- ja sisustussuun-
nitteluun asti.

Asemakaavoitus
Asemakaavassa päiväkoti liitetään alueelliseen kokonaisuu-
teen. Tätä aluetta voidaan kutsua päiväkodin vaikutuspiiriksi.
Vaikutuspiiri sisältää sen alueen, jota päiväkoti ensisijaisesti
palvelee, ja toisaalta myös alueen, jonka palveluja päiväkoti
käyttää.

Asemakaavaa laadittaessa luodaan reunaehdot päiväkotira-
kennukselle. Lapsen elinpiirissä koti, piha, päiväkoti ja leikki-
puisto muodostavat lapselle tärkeän toiminnallisen ympäris-
tön, joka antaa hänelle mahdollisuuden laajentaa kokemuspii-
riään vaiheittain ja turvallisesti.

Rakentamiseen sopivia maa-alueita määriteltäessä tulee ot-
taa huomioon seuraavia tekijöitä:
· väestöpohjan asettamat tarpeet päiväkotirakentamiselle
· alueella jo olevien, tarkoitukseen sopivien kiinteistöjen kar-

toitus
· saavutettavuus, toimintaan sopivan maa-alueen sijainti suh-

teessa muihin toimintoihin: etäisyydet käyttäjistä, liikenne-
yhteydet, mahdolliset vaaratekijät ympäristössä, suhde ul-
koiluun sopiviin viher- ja liikunta-alueisiin, päiväkodin saat-
toliikenteen huomioon ottaminen

· mahdollinen yhteistoiminta, esimerkiksi koulun, neuvolan
tai avoimen varhaiskasvatuksen kanssa

Tarveselvitys- ja hankesuunnittelu
Tarveselvityksen laatii päivähoidosta vastaava taho, yleensä
kunnan sosiaali- tai opetustoimi yhdessä tila- tai teknisen toi-
men ja muiden mahdollisten käyttäjien kanssa, tarvittaessa
ulkopuolisia konsultteja käyttäen. Tällöin selvitetään väestö-
ennusteen perusteella päiväkotitoiminnan tilatarpeet tietyllä
alueella, hahmotellaan yksiköiden sijoittumista, päivähoidon
mahdollista jakamista eri yksiköihin ja myös mahdollisuutta
sijoittaa osa tilapaikoista naapurialueiden päiväkoteihin.

Tavoitekartoituksen, alustavien aikataulu- ja kustannusarvioi-
den ja rahoitussuunnitelman pohjalta valitaan vaihtoehdois-
ta paras ja tehdään hankepäätös.

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään ja päätetään
hankkeen kannalta olennaisia asioita: mitä tehdään, minne teh-
dään, koska tehdään ja mitä kaikki saa maksaa. Hankesuunni-
telmassa asetetut laajuus- ja laatutavoitteet kiinnittävät hank-
keen kustannustason ja aikataulun. Myös mahdolliset yhteis-
käyttö- ja asukastoimintamahdollisuudet selvitetään (ks. kohta
4. Monikäyttöisyys ja muunneltavuus). Hankkeen tilaohjelma
laaditaan näistä lähtökohdista.

Mitoituksesta päätettäessä ja tilaohjelmaa laadittaessa tulee
pyrkiä antamaan liikkumavaraa erityyppisille ratkaisumalleille.
Tutkittavana voi olla useampi rakennuspaikkavaihtoehto sekä
mahdollisesti laajennus- ja peruskorjausvaihtoehtoja, joita ver-
taillaan ja arvotetaan päätöksenteon pohjaksi. Tilallisia ja toi-
minnallisia periaatteita ei yleensä kannata määritellä liian tiu-
kasti, vaan sen sijaan edellyttää näiden ratkaisemista luonnos-
suunnitteluvaiheessa. Tilaohjelman tulee tällöin olla riittävän
joustava ja mitoitukseltaan yleispätevä (ks. kohta 7. Toiminnan
mitoitusperusteet). Ratkaisumalleista ja toimintojen sijoittumi-
sen vaihtoehdoista tehdään yleensä viitesuunnitelmat päätök-
senteon pohjaksi. Jatkotyöstöön valitun viitesuunnitelman
pohjalta tehdään kustannusarvio.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeissa joudutaan aina kartoit-
tamaan olemassa oleva tilanne. Suunnittelun pohjaksi teete-
tään kuntotutkimus tarpeellisine jatkoselvityksineen.

Päiväkotisuunnitteluun yhdistetään yleensä tavoite inhimilli-
sestä ja lapselle sopivasta mittakaavasta. Tämä tavoite tulisikin
kirjata myös hankesuunnitelmaan ja ottaa se huomioon myös
kustannustavoitteita asetettaessa. Myös uudet energiasäästö-
tavoitteet sekä kestävän kehityksen mukaiset suunnittelurat-
kaisut koko rakennuksen elinkaaren ajalla tuovat uusia haastei-
ta rakennussuunnitteluun ja kustannusten hallintaan.

Hankesuunnittelusta vastaa yleensä tarveselvitysvaiheessa
koottu työryhmä, jota täydennetään esimerkiksi ruoka-, siivous-
ja kiinteistöhuollon ja käyttäjien edustajilla sekä tarvittavilla
suunnittelijoilla ja asiantuntijoilla. Työryhmään voidaan nimittää
koordinoiva ja hankesuunnitelma-asiakirjat laativa konsultti.

Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös.
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Kuva 3. Päiväkodin suunnittelun vaiheet. Aikataulutus on kaaviossa viitteellinen. Lisätietoa rakennushankkeen kulusta ja suunnitteluprojektin
osapuolten tehtäväjaosta löytyy ohjekorteista RT 10-10387 Talonrakennushankkeen kulku ja RT 10-10764 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo.



Toteutussuunnittelu
Suunnittelu alkaa yleensä valitun rakennuspaikan inventoinnil-
la ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tutkimisella ja vertailulla,
mikäli sitä ei ole jo hankesuunnitteluvaiheessa tehty. Tällöin
vaihtoehdoista laaditaan ehdotussuunnitelmat.

Vaihtoehdoista valitaan jatkotyöskentelyn pohjaksi se, jonka
uskotaan täyttävän asetetut toiminnalliset, kaupunkikuvalliset
ja taloudelliset tavoitteet parhaiten. Tässä vaiheessa lyödään
lukkoon suuri määrä rakennukseen liittyviä reunaehtoja.

Valitusta vaihtoehdosta tehdään tarkennetut suunnitelmat,
lupa-asiakirjat ja lopulliset toteutusasiakirjat, joiden pohjalta
tehdään rakentamispäätös. Tässä suunnitteluvaiheessa aikai-
semmin tehdyt päätökset konkretisoituvat sekä toiminnan että

toimintaympäristön osalta. Toteutusasiakirjojen (työpiirustuk-
set ja -selostukset, rakennepiirustukset ja talotekniikan suunni-
telmat) tarkentaminen ja täydentäminen jatkuu rakentamis-
prosessin ajan.

Pääsuunnittelijan tehtäviin hankkeessa kuuluu suunnittelu-
ryhmän johtaminen. Tehtävään kuuluu oman suunnittelualan
tehtävien lisäksi suunnitteluryhmän sisäisen yhteistyön koor-
dinointi. Suunnitteluryhmää koottaessa tulisi tilaajan hyödyn-
tää myös pääsuunnittelijan tietämystä. Projektin kokonaishal-
linnan kannalta pääsuunnittelijan ja rakennuttajakonsultin
osallistuminen suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa on eduksi hankkeelle.
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Kuva 5. Lapsen tarpeet ja tapa hahmottaa ympäristöään muuttuvat iän myötä. Tilantarve liikkumiseen lisääntyy ja kokemus osana ryhmää
muuttuu lapsen kasvaessa. Vaatimukset toimivuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen tulee ottaa huomioon suunnittelun kaikilla tasoil-
la, sekä suunniteltaessa kotialueen satunurkkausta että päätettäessä päiväkotirakennuksen sijoittumisesta suhteessa kaupunkirakenteeseen.

PIHA-ALUE
LÄHIYMPÄRISTÖ

RYHMÄTILAT / KOTIALUE
PÄIVÄKOTIYHTEISÖ

YMPÄRISTÖ
KOTI / KAUPUNKI

Kuva 4. ”Lapsiyhteisön omi-
naisarkkitehtuurissa, päiväko-
dissa, on oltava myös vahva
kulttuurinen olemus vakuut-
tamassa, että on yleisen kult-
tuurisen jatkumon peruslinja.
Piirtelimme näissä merkeissä
Taikurinhatun pohjapiirrok-
sen niin, ettei se olisi pelkkä
sujuva käyttötilasysteemi.
Osastojen oli muodostettava
pikku talojen kylä keskustorin
ympärille, jossa ’yhteisön jul-
kisivut’ kohosivat lasten-
monumentaalisuudeksi leik-
kisalin ja talvipuutarhan koh-
dalla. Tässä oli toimintakeskus
ja oikea moderni kaupunkiko-
konaisuus.” – Reima Pietilä.
Päiväkoti Taikurinhattu, Pori.



4 MONIKÄYTTÖISYYS JA MUUNNELTAVUUS

Päiväkotia suunniteltaessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, jotka jous-
tavat toiminnan mukaan. Jo tilaohjelmaa laadittaessa tulisi pyr-
kiä ennakoimaan päiväkodin toiminnassa rakennuksen elin-
kaaren aikana mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Lasten ko-
konaismäärä, ikäryhmät tai vaatimukset erityistä tukea tarvit-
sevien lasten suhteen saattavat muuttua.

Kotialueisiin tai kotipesäajatteluun perustuvan tilaryhmitte-
lyn tulisi joustaa ja tarjota mahdollisuuksia toiminnan organi-
soimiseen eri tavoin vaihtelevan kokoisille lapsiryhmille.
Tilasuunnittelussa pyritään yleispätevyyteen ja taataan siten
soveltuvuus monimuotoiseen toimintaan ja erilaisille pedago-
gisille näkemyksille.

Monikäyttöisyyttä edistää myös tilojen yhdisteltävyys liuku-
ovin ja akustiikan ja äänieristyksen, valaistuksen sekä varustei-
den ja kalustuksen soveltuvuus useampaan käyttöön. Tilojen
pääkäyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kärsiä muunneltavuuden
takia.

Yhteishankkeet
Rakennettaessa päiväkoti yhteishankkeena jonkin muun toi-
minnan kanssa voidaan saavuttaa synergiaetuja osan tiloista
ollessa yhteiskäyttöisiä ja toimintojen täydentäessä toisiaan.
Esimerkiksi:
· koulun ja päiväkodin yhteishankkeessa yhteiskäyttöön sopi-

via tiloja on useita. Etuna on myös lapsen siirtyminen päivä-
kodista esiopetuksen kautta kouluun tutussa ympäristössä.
Piha-alueet voivat olla osittain yhteiskäyttöisiä toiminta-ai-
kojen ollessa erilaiset, mutta valvottavuuteen on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota.

· vanhusten palvelutalo tai muuta tuettua asumista sijoite-
taan päiväkodin kanssa samalle tontille. Yhteiskäytössä voi
olla esimerkiksi ruokahuollon tilat ja osa piha-alueista, jolloin
syntyy myös luontevaa kanssakäymistä eri ikäryhmien välillä.

· korttelitalo voi olla päiväkodin yhteydessä, jolloin asukasyh-
distys-, kerho- tai lasten iltapäiväkerhotoimintaa sekä ope-
tusta palvelevia tiloja voi olla yhteisinä. Näitä ovat kokoontu-
mista palvelevat sali- ja pienryhmätilat, aula- ja oleskelutilo-
jen yhteydessä olevat kotikeittiötilat, kouluikäisten oleskelu-
ja läksynlukupaikkoina toimivat kirjastotilat sekä erityisva-
rustusta edellyttävät harrastustilat.

Yhteishankkeiden etuna on myös muuntojoustavuus. Tarpei-
den muuttuessa tiloja voidaan osoittaa tai tarvittaessa korjata
uuteen käyttöön.

Rakennuskokonaisuudesta voi parhaimmillaan muodostua
asuinalueen toiminnallinen keskus, joka rohkaisee asukkaiden
välistä vuorovaikutusta ja edistää osallisuutta alueella. Tilaryh-
mät täydentävät toisiaan ja yhteistoiminnasta voi syntyä myös
kustannussäästöjä. Eri toimintojen toisistaan poikkeavat käyt-
töajat ja -tarpeet tulee huomioida kulunvalvonnan ja raken-
nuksen huollon kannalta.

Monikäyttöisyyttä on käsitelty myös tilakohtaisissa ohjeissa.
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Kuva 8. Koulun siipirakennusta käytetään ensin päivähoidon tiloi-
na, oppilasmäärän kasvaessa tilat otetaan koulun käyttöön ja alu-
eelle rakennetaan erikseen vakituinen päiväkoti. Saunalahden yhte-
näinen peruskoulu, Espoo, suunnitteilla 2010.

Kuva 6. Yhdistetyissä rakennushankkeissa saadaan synergiaetuja
osan tiloista ollessa yhteiskäyttöisiä. Soveltuvia tiloja ovat esimer-
kiksi liikuntatilat, kokoontumistilat, kirjasto, tilat ruokailuun, ruoan-
valmistukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä tilat esiopetuksen
käyttöön.

YHTEISET
TOIMINNOT

Kuva 7. Yhteishankkeessa koulu ja päiväkoti jakavat aulan ja liikun-
tasalin. Sakarinmäen koulu ja päiväkoti, Helsinki.



5 TOIMIVUUS – TURVALLISUUS – VIIHTYISYYS

Hyvin rakennettu ympäristö on viihtyisä ja kannustaa lasta leik-
kimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan sekä ilmaisemaan
itseään monin eri tavoin. Lapsilla tulee myös olla mahdollisuus
osallistua tilojen ja välineiden käytön suunnitteluun osana päi-
vähoidon toiminnallisten sisältöjen ja teemojen toteuttamista.
Hyvin suunniteltu ympäristö kannustaa toimimaan pienryh-
missä, joissa jokainen voi osallistua toimintaan ja vuorovaiku-
tukseen.

Toimivuus
Päiväkodin toimivuuden kannalta keskeisiä asioita ovat:
· toiminnan sujuvuus: hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ja

niihin liittyvien päivittäisten toimintojen kuten leikin, levon,
ruokailun, hygienian ja ulkoilun sujuvuus

· tilojen joustava käyttö: soveltuvuus erilaisiin toiminnallisiin
tilanteisiin, peleihin, leikkeihin, esityksiin, vettä tarvitseviin
harrastuksiin, askarteluun, liikuntaan ja rajuihin leikkeihin

· yhteistyö: henkilökunnan ja lapsen sekä vanhempien toimi-
va yhteistoiminta

· työympäristö: päiväkoti henkilökunnan toimintaympäristö-
nä

· terveellisyys: ilman laatu, lämpötila, puhtaanapito, valaistus,
akustiikka

· esteettömyys: ympäristöt, kalusteet ja varusteet ovat mah-
dollisimman suuressa määrin kaikkien käytettävissä, erityistä
tukea tarvitsevien lasten tarpeet

· turvallisuus: tekniset turvallisuusvaatimukset, liikennerat-
kaisut, valvottavuus.

Pohjaratkaisuissa tulee pyrkiä selkeyteen. Siirtymisen tilasta
toiseen, ja myös sisätiloista ulos, tulee olla vaivatonta. Materiaa-
livalintojen ja tilallisten ratkaisujen pitäisi olla toiminnan kan-
nalta tarkoituksenmukaisia. Ratkaisujen ergonomisuudella on
merkitystä etenkin kalustusta ja varustusta suunniteltaessa.
Turvallisuusnäkökohdat, kuten valvottavuus tulisi liittää luon-
tevaksi osaksi muuta toimintaa. Talotekniikan on oltava toimi-
vaa ja tilojen helposti huollettavissa. Liikkumisesteiset ja muut
erityisryhmät on syytä ottaa huomioon suunnittelussa.

Turvallisuus
Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidon toimin-
tayksikössä annettavan varhaiskasvatustyön turvallista toteut-
tamista. Sen piiriin kuuluvat toimintayksikön henkilöstö, hoi-
dossa olevat lapset ja toimintayksikössä vierailevat henkilöt.
Turvallisuussuunnittelu perustuu riskienarviointiin, jossa tar-
kastellaan:
· rakennuksen rakenteellista turvallisuutta
· paloturvallisuutta
· toimintavälineiden ja leikkialueiden turvallisuutta
· pihan ja kiinteistön lähiympäristön liikenneturvallisuutta
· valvottavuutta
· hygieniaa
· esteettömyyttä
· häiriökäyttäytymisen ja rikosten ehkäisyä ja niiltä suojautu-

mista
· työturvallisuuteen ja -terveellisyyteen liittyvä näkökohtia.

Pohjaratkaisua suunniteltaessa minimoidaan vaaratilanteet,
esimerkkinä henkilöliikenteen kierto ruuhkatilanteiden välttä-
miseksi. Lasten taipumus liikkua juoksemalla tulee ottaa huo-
mioon esimerkiksi ovien avautumissuuntia valitessa. Liikenne-
ja eteistiloissa isoille ja pienille lapsille tulee mahdollisuuksien
mukaan järjestää omat alueensa. Tekniset turvavaatimukset on
täytettävä ja turvastandardeja noudatettava muun muassa
leikkivälineitä valittaessa.
Ajoneuvoliikenne erotetaan lasten ulkotiloista toiminnallisin ja
rakenteellisin keinoin. Saattoliikenteen tulee olla sujuvaa. Saat-

topysäköinti ja kääntöpaikka voi sijaita kauempanakin päivä-
kodista, jos sieltä on turvallinen kävelyreitti päiväkotiin.

Sekä sisä- että ulkotilojen täytyy olla helposti valvottavia.
Piha-alueet tulee rajata siten, etteivät lapset pääse poistumaan
valvottavalta alueelta. Tasoerojen käsittelyyn sisä- ja ulkotilois-
sa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Materiaali- ja kasvil-
lisuusvalintojen on oltava turvallisia muun muassa liikkumisen
kannalta eivätkä ne saa aiheuttaa allergisia reaktioita. Jäteka-
tosten tulee olla helposti valvottavissa myös päiväkodin kiinni
ollessa ilkivaltavaaran takia. Turvallisuustarkastelua tehtäessä
on otettava huomioon rakennuksen ja sen piha-alueen käyttö
myös päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella.

Mikäli tilaratkaisuissa käytetään jakoseiniä, on otettava huo-
mioon niiden poistumisteille aiheuttamat vaatimukset. Valais-
tuksen tulee olla riittävää ja valaisimien tarkoituksenmukaisesti
sijoitettuja. Häikäisyä on syytä välttää. Liikkumis- ja toimimises-
teisten lasten erityistarpeet tulee ottaa huomioon myös turval-
lisuusnäkökohtana suunnittelun eri vaiheissa. Turvallisuuden-
tunne lisää turvallisuutta.

Lisätietoa löytyy julkaisusta Päivähoidon turvallisuussuunnit-
telu (Stakes 2008).

Viihtyisyys
Päiväkoti on useille lapsille kodin ohella tärkeä toimintaympä-
ristö, jossa vietetään suuri osa päivässä. Tällöin tärkeitä laatute-
kijöitä ovat:
· kodikkuus
· innostavuus, elämyksellisyys
· mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemuk-

selliseen oppimiseen
· yhteisöllisyys, mahdollisuus kokea ympäristö omakseen ja

itsensä osaksi kokonaisuutta
· mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön sitä suunnittelemalla ja

muokkaamalla.

Lapsen mittakaavan tulee olla keskeinen lähtökohta suunnitte-
lulle. Materiaalien, valon, ja värien käytöllä sekä mittakaavalli-
sella vaihtelulla tilasuunnittelussa luodaan tilaan elämykselli-
syyttä. Akustiikalla on merkitystä tilan viihtyisyyteen. Riittävällä
vaimennuksella ja äänieristyksellä voidaan rauhoittaa tiloja ja
parantaa niiden toimivuutta.

Tiloja tulee olla sekä yhdessäoloon ja -tekemiseen että rau-
hoittumiseen ja lepoon. Sisätilojen suunnittelussa tulee pyrkiä
viihtyisyyteen. Lapsi kaipaa myös jännittäväksi koettavien paik-
kojen tuomia elämyksiä. Pihatilojen tulee olla monipuolisia
sekä toimintojen, materiaalien, maastonmuotojen että kasvilli-
suuden suhteen.
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Kuva 9. Kotialueen muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Ryhmittä-
mällä kotialueiden suuret tilat kuten ryhmätilat ja leikki- ja lepohuo-
neet vierekkäin voidaan tiloja yhdistelemällä saada aikaan yksi suu-
rempi kokoontumistila. Samalla saadaan myös joustoa tilanteissa,
joissa ryhmäkoot vaihtelevat ja kotialueiden rajat muuttuvat.



6 RAKENNUSSUUNNITTELU

Päiväkoti on lapsen elämässä keskeinen paikka: lapsi viettää
usein päiväkodissa suuremman osan valveillaoloajastaan kuin
kotonaan. Tästä syystä lapsen tapa kokea ympäristönsä ja itsen-
sä osana sitä tulee olla keskeinen lähtökohta päiväkotitiloja
suunniteltaessa.

Päivähoitopaikka mielletään kodikkaaksi ja viihtyisäksi ym-
päristöksi, jossa vietetään osa päivää, vuorohoidon yhteydessä
myös öitä ja viikonloppuja. Lapsen mittakaava ja kodikkuus
tuovat suunnitteluun omat vaatimuksensa ja tasonsa verrattu-
na muihin julkisiin palvelulaitoksiin. Viihtyisyys muodostuu
paitsi tilan, valon, värin ja materiaalien kokonaisuudesta, myös
toiminnallisista seikoista. Vaihtuvien toimintojen edellyttämän
muunneltavuuden lisäksi tulee tilassa olla riittävästi kiinteitä
elementtejä ja pysyvyyttä.

Lapsen   kokemuspiirissä   toiminnalla   ja   kanssakäymisellä
muiden ihmisten, sekä toisten lasten että aikuisten, kanssa on
keskeinen merkitys. Suunniteltu päiväkotiympäristö luo kehyk-
set näille asioille. Arkisen toiminnan sujuvuus jättää aikaa myös
henkilökunnalle keskittyä lapsen kanssa olemiseen. Suunnitte-
lulla voidaan luoda tiloja luontevien pienryhmien muodostu-
miselle. Kokemus itsestä osana yhteisöä on lapsen kannalta
keskeinen.

Tontti ja rakennuksen suhde tonttiin
Rakennuksen olemukseen vaikuttavat myös ympäristöstä tule-
vat vaatimukset, mm. asemakaava, kerrosten lukumäärä, tontin
koko ja muoto. Luonnonolosuhteista voi saada kannustusta ke-
hittää perusratkaisua juuri kyseiselle paikalle sopivaksi ja tontin
arvoja jalostavaksi suunnitelmaksi. Turvallisuuden tunnetta ko-
rostava pihatila suojaisine poukamineen, sisä- ja ulkotilojen
saumaton liittyminen toisiinsa sekä mm. onnistuneilla väri- ja
materiaalivalinnoilla aikaan saatu harmoninen ympäristö ovat
yleisellä tasolla tavoitteita, joilla toiminnan vaatimuksista tinki-
mättä saadaan aikaan elämyksellinen lisä lasten arkipäivään.

Suunniteltavan rakennuksen sijoittelu tontille määrittelee
paitsi toteutettavien tilojen suhteen ja yhteydet ulkotiloihin,
myös laajennusmahdollisuudet. Varsinaisen rakennuksen ja va-
rastojen, katosten sekä leikkipihan lisäksi tontille sijoittuvat nor-
maalisti autopaikoitus ja keittiön huoltopiha lastausalueineen.
Tavoitteena suunnittelussa on yleensä se, että huolto ja liikenne-
alueet eivät häiritse pääpihatoimintoja eivätkä kevytliikennealu-

eet risteä autoliikenteen reittien kanssa. Tontin täydennysraken-
tamisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, että mahdollisesti eri ai-
kakausien aikana syntyneet rakennukset muodostaisivat sa-
manhenkisen kokonaisuuden, jos jo olemassa oleva rakennus-
kanta luonteeltaan ja laadultaan sen mahdollistaa.
Tontin valinnassa olennaisia asioita ovat:
· tontin koon on täytettävä vähimmäisvaatimukset
· tontin sijaittava siten, että se saa auringonvaloa vähintään

5 tuntia päivässä mitattuna kevät- ja syyspäiväntasauksen ai-
kaan kello 8.00 ja 18.00 välillä

· tontin tulisi olla kuiva ja riittävästi tuulelta suojassa, eikä se
saa sijaita kylmässä laakson syvänteessä

· tontin tulee olla valvottavissa, jotta lasten turvallisuus voi-
daan taata

· tontin meluttomuus ja saasteettomuus
· kevyen liikenteen yhteydet, saattoliikenteen järjestely ja lii-

kenneturvallisuus
· liikkumisesteisten huomioon ottaminen.
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Kuva 11. Päiväkoti voi olla hahmoltaan
myös julkinen rakennus. Tällöin suhde alu-
een kaupunkirakenteeseen on keskeisessä
asemassa. Päiväkoti Leipuri, Helsinki.

Kuva 12. Muodoltaan ja väritykseltään voimakas päiväkotirakennus kätkeytyy luonnon-
läheisen kalliomaaston ja alueen poikki kulkevien kävelyraittien keskelle. Ajurinmäen
päiväkoti, Espoo.

Kuva 10. Päiväkodin tilojen jäsentyminen.



Tilasuunnittelu
Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohtana ovat päiväkodin toi-
minnalle asetetut tavoitteet ja lasten ja henkilökunnan määrä.
Nämä määritellään hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa.

Tilojen hierarkkisella jäsentymisellä ja hahmottumisella, al-
kaen oman ryhmähuoneen satunurkkauksesta, koko päiväko-
tiin yhteistiloineen ja piha-alueineen, on vaikutusta lapsen ta-
paan liikkua ja löytää oma paikkansa. Yksityisen ja yhteisöllisen
tilan raja muuttuu asteittain siirryttäessä julkisempiin alueisiin.
Varsinkin suurissa päiväkodeissa voidaan liikennetiloja jäsen-
tää ”poluiksi” ja ”aukioiksi” sekä luoda eri kotialueille oma per-
soonallinen ilmeensä. Mittakaavallisella vaihtelulla on suuri
merkitys. Lapsen mittakaava on pienempi kuin aikuisen, ja tilo-
jen mitoituksessa pienetkin erot saavat silloin suuremman mer-
kityksen. Samoin lapsen silmänkorkeus on toinen kuin aikuisel-
la; tilan mittasuhteet poikkeavat aikuisen kokemasta.

Lapsi kokee ympäristönsä kaikilla aisteilla, ne vaikuttavat yh-
dessä ja täydentävät toistensa viestejä. Eri aistihavaintoja yh-
distämällä ja kontrasteja käyttämällä saadaan tila elämään.
Valon ja värin käyttö, tilalliset jatkumot ja jännitteet, näköyh-
teydet tiloista toiseen ja ympäröivään ulkotilaan, kaupunkira-
kenteeseen tai maisemaan, ääniympäristö, erilaiset pinta- ja
muotoratkaisut tuottavat kaikki lapsen kokemusmaailmaan yl-
lätyksellisyyttä ja virikkeisyyttä.

Uudisrakennusta suunniteltaessa päätoimintojen tilajaon tu-
lisi olla joustava ja tarjota monipuoliset toimintamahdollisuu-
det eri-ikäisten lasten erikokoisille ryhmille. Yleisesti käytössä

ollut tilajako on perustunut ryhmätiloihin tai kotialueisiin, joi-
hin on ollut suora käynti piha-alueelta. Kutakin kotialuetta on
käyttänyt yksi lapsiryhmä, kotialueiden ollessa suunniteltu niin,
että samat tilat ovat soveltuneet eri-ikäisille lapsille. Eteistilat
ovat usein olleet yhteiskäytössä.

Tilojen suunnittelussa kotialueperiaatetta voidaan soveltaa
väljästikin. Perinteisesti kotialue on ollut kokonaisuus, jossa jo-
kaisella lapsiryhmällä on omat eteis-, pesu- ja wc-tilansa sekä ti-
lat leikkiin, lepoon ja ruokailuun. Joustavampaan tilankäyttöön
päästään keskittämällä tiloja lapsiryhmien yhteisiksi toimintati-
loiksi. Tällöin suppeimmillaan kotialue voi olla ainoastaan yksi
ryhmätila, ”kotipesä”, eteis- ja wc-tiloineen, muiden toimintati-
lojen ja kuraeteisten sisäänkäynteineen ollessa yhteisiä.

Lapsiryhmiä voidaan muodostaa myös joustavammin, pien-
ryhminä tai ajoittain toimintojen mukaan tarvittaessa muodos-
tuvina, jolloin ryhmän toimintatilat voidaan ottaa käyttöön yh-
teistiloista tai naapuriryhmän huoneista.

Hyvänä periaatteena voidaan pitää, että kunkin lapsen tulisi
kuulua johonkin pysyvään lapsiryhmään. Ryhmän hoito- ja kas-
vatushenkilökunta säilyy samana, ja lapsiryhmällä tulee olla jo-
kin tila, jonka he voivat kokea omakseen. Tavoitteena on tarjota
lapselle oma tuttu ympäristö, jossa myös suhde muihin lapsiin
ja kasvattajiin säilyy tuttuna ja turvallisena. Erityisen tärkeää
tämä on pienemmille, alle kolmivuotiaille lapsille.

Ryhmätilojen yhteydet keittiötiloihin tulee olla sellaiset, että
ruuan jakelu ruokailukäytössä oleviin ryhmä- ja yhteistiloihin
on sujuvaa. Yhteistilat sijoitetaan siten, että ne ovat käytettävis-
sä kustakin ryhmätilayksiköstä käsin ja tarvittaessa myös ulko-
puolisten käytössä. Mikäli tiloilla on ulkopuolista käyttöä, tulee
kiinnittää huomiota kulunvalvontaan esim. iltaisin käytettävien
tilojen osalta. Kotialuekohtaiset pienryhmätilat voidaan sijoit-
taa siten, että niiden käyttö eri tarkoituksiin on joustavaa.

Eri toimintatilojen suunnittelu yleispäteviksi ja muunnelta-
viksi lisää tilojen monikäyttöisyyttä. Tätä edesauttaa myös tilo-
jen yhdisteltävyys ja ”läpinäkyvyys”, joka parantaa myös valvot-
tavuutta.
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Kuva 13. Keskitetty pohjaratkaisu. Yhteisti-
lat muodostavat päiväkodin keskuksen, jon-
ka ympärille ryhmätilat asettuvat. Piha-alu-
eet kiertyvät rakennuksen ympärille.

Kuva 15. Käytäväratkaisu. Liikennealueet
muodostavat polveilevan, eri tiloja yhdistä-
vän vyöhykkeen. Ryhmätilat on mahdollista
sommitella siten, että sisäänkäynnit ovat
samalla puolella rakennusta.

Kuva 14. Sivukäytäväratkaisu. Tilat kierty-
vät piha-alueen ympärille. Liikennealueet
muodostavat tiloja yhdistävän kehän.

Kuva 16. Ratkaisu, jossa ryhmätilat on mini-
moitu “kotipesiksi”. Vapautunut pinta-ala on
osoitettu yhteistiloihin, joiden käyttö jae-
taan muiden lapsiryhmien kanssa.

ryhmätilat/
kotialueet

yhteistilat

huolto ja
henkilökunta

liikennetilat

Kuva 17. Ryhmätilat ja niiden väliset yhteydet.
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Kuva 18. Rinnetontti mahdollistaa päiväkodin tilo-
jen sijoittamisen tehokkaasti kahteen kerrokseen.
Rakennuksen tilaohjelma on sivulla 12. Tuomarilan
päiväkoti, Espoo.

Kuva 20. Päiväkodin tilat on suunniteltu kotipesä-
ajattelun kautta, jolloin suuri osa lapsiryhmien toiminnasta
tapahtuu yhteistiloissa. Päiväkodin toisessa kerroksessa on
yksi lapsiryhmäyksikkö lisää sekä henkilökunnan tiloja.
Päiväkoti Meritähti, Helsinki (hankesuunnitteluvaiheessa 2010).

Kuva 19. Uuden asuinalueen päiväkotirakennus
on  alueen ensimmäinen julkinen rakennus, joten
siitä haluttiin hahmoltaan voimakas ja persoonal-
linen kiintopiste. Rakennus sisältää tilat neljälle
lapsiryhmälle sekä neuvolan ja se toimii myös
asukkaiden yhteisenä kohtauspaikkana. Suurpel-
lon lastentalo, Espoo (suunnitteilla 2010).



Tilan muuttaminen päivähoitokäyttöön
Jos päiväkoti sijoitetaan tiiviisti rakennetulle keskusta-alueelle,
esim. vanhaan asuin- tai liikehuoneistoon, voidaan edellä esite-
tyistä tonttitilaa ja ulkoleikkitilaa koskevista ohjeista poiketa ja
ulkoleikkitilat osoittaa esim. läheiseltä puistoalueelta. Tällöin
on kuitenkin varmistettava, että kulku puistoalueelle on vai-
vaton ja turvallinen. Puistoalueelta on selvästi erotettava ja ai-
dattava ulkoleikkialue päiväkodin lapsille ja varustettava se
asianmukaisesti. Suunniteltaessa päiväkodin piha-alueita van-
haan olemassa olevaan ympäristöön on huomioitava alueen
melutaso sekä aiemman toiminnan aiheuttama mahdollinen
maaperän likaantuminen.

Suunniteltaessa tilan muuttamista päiväkotikäyttöön tulee
olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä paikal-
lisiin lausunnon antaviin viranomaisiin sekä perehtyä ao. viran-
omaisten päiväkotitiloja koskeviin ohjeisiin.

Suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin jäljempänä se-
lostettuja uudisrakennuksen ohjeita.

Tilasuunnittelun lisäksi on äänenvaimennukseen, valaistuk-
seen ja ilmastointiin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Asuin-
talorungon sisällä sijaitsevissa kohteissa tulee huolehtia riittä-
västä ääneneristävyydestä ympäröiviin asuntoihin nähden.

Huoneiston käyttötarkoitusta muutettaessa (esimerkiksi
asunto päiväkodiksi) on ilmanvaihto rakennettava muu-
tosajankohtana voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Ilmanvaihdon toiminta ja sen mahdollinen tehostamistarve tu-
lee selvittää jo suunnitteluvaiheessa.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu kuuluvat myös päiväkotien
suunnitteluun ja rakentamiseen. Tarkoituksena on rakentaa jär-
kevästi ja taloudellisesti pitkäikäisiä rakennuksia, joita kannat-
taa hoitaa hyvin ja joita voi tarvittaessa korjata. Lisäksi matala-
energiarakentamisella pyritään rakennusten kokonaisener-
giankulutustason (sekä lämpö-, jäähdytys että sähköenergian)
merkittävään pienentämiseen. Suunnittelussa tulisikin painot-
taa rakennuskustannusten minimoimisen sijaan rakennuksen
koko elinkaaren aikaisia tavoitteita.

Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun auttaa löytämään
käytännön kannalta toimivia ratkaisuja. Rakenteellisesti ja toi-
minnallisesti ekologiset ratkaisut voivat toimia myös oppimi-
sen välineinä. Päiväkodissa annettava ekologiakasvatus voi no-
jata rakennuksessa ilmeneviin arvoihin ja ajatuksiin ja kehittää
sovelluksia päiväkodin arkiseen toimintaan tältä pohjalta.

Uudisrakentamisessa suunnitellaan ja kehitetään energian
käyttöä, tilaohjelmia ja toimintamalleja siten, että päästään pit-
käikäisiin ja kustannuksiltaan kokonaistaloudellisesti edullisiin
rakennusratkaisuihin. Kestävän kehityksen mukaista on sijoit-
taa uudisrakennus tontilla siten, että se hyödyntää toiminnas-
saan tontin maasto-olosuhteet ja näkymät mahdollisimman
hyvin ja ottaa huomioon ilmaston ja ilmansuunnat.

Rakenteet ja rakennusmateriaalit valitaan siten, että ne täy-
dentävät valittua kokonaisratkaisua ja kuluttavat mahdollisim-
man vähän luonnonvaroja. Materiaaleina suositaan ympäris-
töystävällisiä ja korkealaatuisia vaihtoehtoja, joista ei vanhetes-
sa saa haihtua haitallisia aineita ympäristöön. Materiaalien kier-
rätettävyys on myös etu, jolloin rakennusprosessissa tai purku-
töissä ei synny vaikeasti hävitettävää jätettä. Perinteisiä hyviä
ratkaisuja ovat muun muassa luonnonmateriaalit puu, tiili,
korkki, keraamiset laatat tai linoleumi. Myös muovimatoista on
löydettävissä kierrätyskelpoisia vaihtoehtoja.

Yhteishankkeissa, kuten monitoimitalot, joissa on sekä päi-
vähoito- että koulutiloja voidaan myös toteuttaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita suosimalla yhteiskäyttötiloja. Tällaisissa
hankkeissa yhteisiä tiloja voivat olla sali-, keittiö-, huolto- ja
henkilökuntatilat. Näiden osalta voidaan saada aikaan huomat-
tavia säästöjä.

Paikallisesti käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat mm.
aurinkoenergia, tuulivoima ja lämpöpumput. Lämmön talteen-
ottojärjestelmien käytöllä, rakennusten suuntauksella ja tilojen
harkitulla aukotuksella sekä esimerkiksi kalliojäähdytyksellä
voidaan myös säästää energiaa.
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Kuva 21. Päiväkoti voi olla myös tyyppipiirustuksiin perustuva ja
elementtirakenteinen, jolloin päivähoitopalvelut saadaan nopeasti
käyttöön. Päiväkoti Silkkiuikku, Helsinki.

Kuva 22. Kun päiväkoti saneerataan vanhaan kiinteistöön, jonka
käyttötarkoitus on ollut toinen, edellytetään joustavuutta mitoituk-
sessa ja tilaohjelman laadinnassa. Parhaimmillaan tiloista syntyy
persoonallinen yhdistelmä vanhaa ja uutta. Näin voidaan myös säi-
lyttää ja aktivoida arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä. Päiväkoti
Arkki, Vantaa.



7 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET

Uuden päiväkodin tilamitoituksen lähtökohtana on päiväko-
dissa samanaikaisesti olevien lasten enimmäismäärä – voidaan
puhua päiväkodin tilapaikkaluvusta tai -määrästä. Päiväkodin
todellinen hoitopaikkamäärä vaihtelee lasten iän ja hoitoisuu-
den mukaan.

Yleisimmin tilasuunnittelun lähtökohtana ovat olleet ryh-
mät, joissa on lapsia kolmen hoito- ja kasvatushenkilön suhde-
lukua vastaava määrä. Pyrkimys on kuitenkin kohti pienempiä
ryhmäkokoja, esimerkiksi kahden hoito- ja kasvatushenkilön
suhdelukua vastaaviin ryhmiin.

Päiväkodin tilat voidaan jakaa lasten toimintatiloihin, henki-
lökunta- ja huoltotiloihin. Uutta päiväkotia suunniteltaessa
määritellään tarvittavat tilat tilaohjelmaan hyötyaloina, jonka
ulkopuolelle jäävät mm. liikenne- ja tekniset tilat. Kokemuksen
mukaan tarvitaan vähintään 7 m2 lasten toimintatilaa (koti-
alue/kotipesätilat, pienryhmä- ja yhteistilat) yhtä tilapaikkaa
kohden.

Päiväkodin lapsista yleensä noin 25 % on alle kolmivuotiaita.
Aiemmin tilat suunniteltiin erikseen alle kolmivuotiaitten las-
ten ryhmille, jolloin pienemmille lapsille varattiin enemmän ti-
laa kotialueella kuin isommille (8,5 m2/alle 3 v vs. 6 m2/3-6 v).
Lähtökohtana on ollut, että liikkumaan opettelevat pienemmät
lapset tarvitsevat enemmän tilaa kotialueella, isompien lasten
voidessa paremmin hyödyntää päiväkodin yhteistiloja.

Nykykäytännön mukaan ryhmätilat suunnitellaan yleispäte-
viksi siten, että eri-ikäisten lasten ryhmät käyttävät samoja tilo-

ja. Pienten lasten isompi pinta-alan tarve turvataan rajaamalla
alle kolmivuotiaita lapsia sisältävien ryhmien kokoa pienem-
miksi kuin 3-6-vuotiaitten ryhmät.

Päiväkodin muut tilat, kuten henkilökunta- ja huoltotilat,
määräytyvät paitsi päiväkodin tilapaikkamäärän myös tehdyn
suunnitteluratkaisun mukaan. Yhteishankkeissa on mahdollis-
ta parantaa tilatehokkuutta ja säästää kustannuksia henkilö-
kunta- ja huoltotiloja keskittämällä.
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Lapsia
max1

Toimintatilat2 Henkilökunnan tilat6 Huoltotilat 6 Yhteensä 7

ryhmätilat/
kotialue 3

yhteis-
tilat4

sali 5 yht. hy-m2/
tilapaikka

työtilat sos.
tilat

yht. keit-
tiö

sk+
vh

var yht. hy-m2 E 9 br-m2

14 74 24 –* 98 7 8 6 14 18 5 3 26 138 1,20 166

21 110 15 22* 147 7 10 8 18 22 6 4 32 197 1,20 236

28 146 22 28* 196 7 12 11 23 26 6 5 37 256 1,25 320

42 220 30 44 294 7 16 15 32 34 8 8 50 376 1,30 489

63 330 50 63 443 7 25 20 45 38 10 8 56 544 1,35 734

84 440 65 84 589 7 30 22 52 44 11 10 65 706 1,35 953

105 550 80 105 735 7 35 26 61 48 12 10 70 866 1,40 1212

126 660 95 126 881 7 35 30 65 50 14 12 76 1022 1,40 1431

Taulukko 1: Tilaryhmäkohtaiset vähimmäishyötyalat eri lapsimäärille kotialueisiin perustuvissa päiväkodeissa. Toimintatilojen jakauma vas-
taa perinteistä kotialuejärjestelyä.

Lapsia
max

Toimintatilat

koti-
pesä

yhteis-
tilat

sali yht. hy-m2/
tilapaikka

14 28 40 30 98 7,0

21 40 70 37 147 7,0

28 53 103 40 196 7,0

42 80 170 44 294 7,0

63 120 260 63 443 7,0

84 160 344 84 588 7,0

105 200 430 105 735 7,0

Taulukko 2. Tilakohtaiset hyötyalat eri ryhmämäärille päiväkodeis-
sa, joissa suurin osa tiloista on yhteiskäytössä. Henkilökunta- ja
huoltotilat ovat samat kuin alla olevassa taulukossa.

1 Tilapaikkojen enimmäismäärä sen mukaan, kuinka monta
3...6-vuotiasta lasta voi olla kokopäivähoidossa samanaikaisesti.
Lapsimäärä johdetaan tässä esimerkissä hoitosuhteesta, jossa
yhtä hoitohenkilöä kohti voi olla 4...7 lasta.

2 Toimintatiloissa hyötyalaa (tilaohjelma-alaa) tarvitaan vähintään
7 m2 tilapaikkaa kohden. Kun hoidossa on alle kolmevuotiaita,
tulee mitoituksen olla väljempi, noin 8,5 hy-m2/tilapaikka, eli
lapsia on tällöin tiloissa vähemmän. Osa ryhmätiloihin suunna-
tuista neliöistä voidaan käyttää yhteistiloihin tai päinvastoin, mi-
käli toiminnallisuus sitä edellyttää.

3 Ryhmätilakokonaisuuden (kotialueen) suositellaan sisältävän
vähintään 70 m2 varsinaista oleskelutilaa, joka voi jakautua kah-
teen tai useampaan leikki-, ruokailu- ja lepohuonetilaan. Lisäksi
mukaan lasketaan eteistila ja märkäeteinen sekä wc- ja pesutilat.
Eteis- ja märkätiloja voidaan yhdistää tarvittaessa myös muiden
ryhmäyksiköiden tilojen kanssa.

4 Yhteistiloihin lasketaan eri lapsiryhmien tai vastaavien yksiköi-
den yhteisessä käytössä olevat pienryhmä-, kerho-, verstas- ja
ateljeetilat, kirjasto ja kotikeittiö sekä esteetön wc-tila. Lasten-

toimintatiloja, ryhmä-/kotialuetiloja, pienryhmä- ja salitiloja voi-
daan yhdistellä ja jakaa monin eri tavoin pedagogisten ja toimin-
nallisten tarpeiden mukaisesti.

5 Salin kooksi suositellaan 1 m2/tilapaikka. Koska salin koon tulisi
kuitenkin olla vähintään 6 x 6 m2, pienissä päiväkodeissa (*) voi-
daan sali yhdistää liukuseinin viereiseen tilaan ja mahdollistaa
näin tilojen monikäyttöisyys. Jos ruokailu järjestetään yhteisessä
salitilassa, tulee ottaa huomioon ruokasalimaisen ratkaisun on-
gelmat kuten ruokailun aikataulutus, melu sekä nimikkopaikko-
jen ja yksilöllisen kalustuksen järjestämisen hankaluus.

6 Henkilökunta-, sosiaali- tai huoltotiloja ei lasketa mukaan edellä
mainittuihin toimintatiloihin ja niiden pinta-ala määräytyy vali-
tun suunnitteluratkaisun mukaan. Tässä taulukossa esitetyt pin-
ta-alat ovat esimerkkejä.

7 Bruttoalaan kuuluvat edellä olevissa sarakkeissa mainittujen li-
säksi liikennetilat, ilmanvaihtokonehuone ja rakennuksen seini-
en ala. Liikennetilojen määrä voi vaihdella paljonkin eri ratkaisu-
malleissa. Liikennetila voi toimia myös osittain leikki- ja liikunta-
tilana.



Päiväkodin sijoittaminen olemassa olevaan rakennuskantaan
alun perin muuhun käyttöön suunniteltuihin tiloihin edellyttää
joustavuutta. Tällöin, ja myös vanhaa päiväkotirakennusta kor-
jattaessa, päiväkodin tilamitoitus voidaan määritellä niin, että
yhtä tilapaikkaa kohti tulee olla vähintään 9 m2 huoneistoalaa.
Tässä laskutavassa on mukana kaikki päiväkodin tilat liikenne-
ja aputiloineen.

Rakennuttajan tavoitteet, pedagogiset suuntaukset sekä eri-
tyisryhmien tarpeet voivat tuoda muutoksia myös rakennus-
suunnitteluun.

Pienpäiväkotien kohdalla voidaan soveltaa tämän ohjeen
tarjoamia mitoitusohjeita. Käytännössä mitoitus tulee näissä
kohteissa harkita tapauskohtaisesti.

Päiväkotirakennuksen vuorokautinen käyttöaika vaikuttaa
paloturvallisuusvaatimuksiin. Poistumisetäisyyksien, ilmas-
toinnin ja rakenteellisten ratkaisujen vuoksi tulee jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa tietää, tullaanko rakennusta käyttämään
myös ympärivuorokautiseen hoitoon.
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Kuva 23. Ylläoleva tilaohjelma sai muodon eloisana ja värikkäänä
päiväkotirakennuksena. Tuomarilan päiväkoti, Espoo.

kpl ohm2 huom.

KOTIALUE 1 12 (-21) kokopäiväpaikkaa (1-6 v.)
kuraeteinen 20 yhteinen ryhmä 2 kanssa
eteishalli 20 naulakot 25 kpl
pesuhuone 9 sis. wc-tilat
ryhmähuone 2 70 ryhmä- ja lepohuone,

kaappisängyt
välinevarasto 3
pienryhmähuone 15 yhteinen ryhmä 2 kanssa

137

KOTIALUE2 12(-21) kokopäiväpaikkaa (1-6 v.)
eteishalli 20 naulakot 25 kpl
wc-tilat 3 9
ryhmähuone 2 70 ryhmä- ja lepohuone,

kaappisängyt
välinevarasto 3

102

KOTIALUE 3 12 -21 kokopäiväpaikkaa (3-6 v.)
kuraeteinen 20 yhteinen ryhmä 4 kanssa
eteishalli 20 naulakot 25 kpl
wc-tila 3 9
ryhmähuone 2 70 ryhmä- ja lepohuone,

kaappisängyt
välinevarasto 3
pienryhmähuone 15 yhteinen ryhmä 4 kanssa

137

KOTIALUE 4 12 -21 kokopäiväpaikkaa (3-6 v.)
eteishalli 20 naulakot 25 kpl
wc-tila 3 9
ryhmähuone 2 70 ryhmä- ja lepohuone,

kaappisängyt
välinevarasto 3

102

KOTIALUE 5 12 -(21) kokopäiväpaikkaa (1-6 v.)
kuraeteinen 13
eteishalli 20 naulakot 25 kpl
pesuhuone 9 sis. wc-tilat
ryhmähuone 2 70 ryhmä- ja lepohuone,

kaappisängyt
välinevarasto 3
pienryhmähuone 15

130

kpl ohm2 huom.

YHTEISET TILAT
verstas/kädentaitotila 20 vss:ssa, vesipiste+

savenerotuskaivo
pikkukeittiö 12 iltakäyttö
sali/monitoimitila 100 iltakäyttö
sali/monitoimitilan varasto 10 sis.tuolivaraston
iltakäytön eteinen 5
inva-wc 5 varustetaan suihkulla,

iltakäyttö
toimistohuone 18
perhe- ja konsultaatiohuone 20 vesipiste, iltakäyttö
työhuone 18 puheterapeutti/

kiertävä työntekijä
henkilökunnan työhuone 22
ruokailu- ja neuvotteluhuone 25 henkilökunnalle,

pienoiskeittiö
henkilökunnan sosiaalitilat 27 sis. wc-tilat ja suihkut,

väestönsuojassa
henkilökunnan wc 2
palvelukeittiö (jakelukeittiö) 40 sis. varastot ja

siivouskomeron
kodinhoitohuone 10 sis. liinavaatevarasto
keskusvarasto 5 väestönsuojassa
siivouskeskus 8 väestönsuojassa

347

HYÖTYALA 955
BRUTTOALA 1290 e=1,35

KYLMÄT TILAT JA RAKENTEET
leikkivälinevarasto 5 35
katokset 5 50
talovarasto 5
jätetila 15

VÄESTÖNSUOJA
suoja-ala 80

laskentaperuste 103 X 0,75 (22 henkilök. + 81 hoitopaikkaa)

Taulukko 3. Yksilöity tilaohjelma 84 hoitopaikan päiväkodille. Tuomarilan päiväkoti, Espoo.



8 TILAKOHTAISET OHJEET

8.1 Ryhmätilat (kotialueet)
Tässä ohjeessa ryhmätiloilla tarkoitetaan yhden lapsiryhmän
omaan käyttöön tarkoitettua tilakokonaisuutta. Ryhmätilat
koostuvat eteis-, pesu- ja wc-tiloista sekä ryhmähuoneista (ryh-
mähuone 1 ja ryhmähuone 2). Yleensä tästä kokonaisuudesta
on käytetty nimitystä kotialue, jossa jokaisella lapsiryhmällä on
omat eteis-, märkäeteis- ja pesu- ja wc-tilansa sekä leikki-, lepo-
ja ruokailutilansa. Tiloja voidaan keskittää myös lapsiryhmien
yhteisiksi toimintatiloiksi. Tällöin kotialue voi olla yksi ryhmäti-
la, ”kotipesä”, eteis- ja wc-tiloineen.

Kuraeteinen
Kuraneteinen on märkien ja kuraisten vaatteiden huolto- ja säi-
lytystila sekä tärkeä osa päiväkodin toimintaa. Suositeltavaa on
sijoittaa se tuulikaapin/sisäänkäynnin yhteyteen omaksi erilli-
seksi tilakseen, josta on yhteys eteiseen. Kuraeteinen voi olla
myös kahden ryhmän yhteinen isompi tila. Yhtä tilapaikkaa
kohden varataan tilaa 0,4…0,5 m2.

Kuraeteiseen sijoitetaan vaatteiden kuivauskaapit, rst-allas-
taso, sekoittaja ja kurapesusuihku sekä hiekanerotuksella va-
rustettu lattia-allas. Kuivauskaappien sijasta voidaan rakentaa
erillinen kuivaushuone. Kurapesusuihku on mahdollista sijoit-
taa myös ulkotilaan sisäänkäynnin yhteyteen, mutta tällöinkin
kuraeteisessä tarvitaan allastaso sekoittajineen.

Kuraeteisen kalusteissa allastasot ja osa ripustus- ja säilytys-
tangoista mitoitetaan aikuisten mittakaavan mukaan, osa lap-
sille sopiviksi. Istuimet mitoitetaan lapsille sopiviksi. Kalustei-
siin valitaan kosteutta kestäviä materiaaleja: kalusterungoissa
polttomaalattu tai ruostumaton teräs, tasoissa ruostumaton te-
räs, istuinmateriaaleiksi käyvät tietyin rajoituksin korkeapaine-
laminaatti ja massiivipuu. Muita hyviä materiaaleja ovat kos-
teuteen reagoimattomat homogeeniset levymateriaalit kuten

umpilaminaatti ja puristemuovisekoitteet. Kalusteissa on sel-
lainen jalkarakenne (rst tms.), ettei kosteus pääse etenemään
kalusterunkoon.

Lattiaan ja seiniin valitaan kosteudenkestävä materiaali, lat-
tiassa tulisi lisäksi olla liukueste.

Eteinen
RT 91-10788 Sisäänkäyntitilat, julkiset rakennukset

Pääsisäänkäynti suunnitellaan sellaiseksi, että lapsien huolta-
jien ja muiden vieraiden on helppoa tulla vierailulle. Eteistilas-
ta tulee olla hyvät yhteydet lapsiryhmän käytössä oleviin tiloi-
hin. Eteistilaan liittyvät pesu/wc-tilat, ryhmähuoneet ja siitä
on yhteys yhteistiloihin (pienryhmähuone, sali ja kotikeittiö)
sekä mahdollisesti myös henkilökunnan tiloihin. Se tulisikin
suunnitella viihtyisäksi ja kutsuvaksi. Eteistiloissa vanhemmat
kohtaavat päiväkodin henkilökuntaa ja lapset pukeutuvat päi-
vän mittaan useasti. Yhtä tilapaikkaa kohden varataan tilaa
0,7…0,9 m2.

Eteistilan yhteyteen voi koosta riippuen sijoittaa muitakin
toimintoja kuin ulkovaatteiden pukeminen, riisuminen ja säily-
tys. Siellä voi sijaita mukava seurustelunurkkaus, pieni näyttely-
tila tai leikkipaikka.

Eteistilan voi rakentaa kahden ryhmän yhteisenä (välillä
esim. liukuovi). Samoin se myös voidaan yhdistää saliin tai ryh-
mätilaan, jolloin saadaan suurempi kokonaisuus esimerkiksi
juhlatilaisuuksia varten. Käytävä- ja liikennetilat voivat toimia
peli- ja leikkitilojen jatkeina, niiden seinille voidaan sijoittaa kii-
peilytelineitä, kiinnityspintaa ja lattioihin voi maalata tai leikata
matosta leikkiruutuja tai autoratamerkintöjä.

Tilaan sijoitetaan riittävästi säilytystilaa lasten varavaatteita
ja sisä/ulkokenkiä varten. Matalien penkkien päällä lapset voi-
vat myös seistä aikuisten auttaessa haalareita ja kenkiä jalkaan.
Aikuiset voivat myös istua tarkoitusta varten suunnitellulla
penkillä lapsia auttaessaan. Naulakoiden suunnittelussa huo-
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Kuva 24. Pohjapiirros eteis- ja märkätiloista. Pesuhuoneessa sijaitsevat lokerikko (1), wc (2), suihku (3), allas ja peilit (4), hoitotaso (5), al-
lastaso ja -kaappi sekä vaippalokerikot (6). Kuraeteisessä sijaitsevat penkit ja naulakot (7), kuivauskaapit (8), allastasot ja kuivausritilät
saappaille (9), kurasiepparit (10), mattosyvennys (11), käsisuihkut ulkovaatteiden puhdistamiseen (12), kuivaustelineet (13) ja ilmoitustau-
lut (14). Eteiseen on sijoitettu penkit, vaatekaapit ja lokerikot käsineille ja pipoille (15) sekä peili (16). Kartanon päiväkoti, Sipoo.



mioidaan käyttäjien mittakaava. Naulakot kannattaa jakaa pie-
nempiin yksiköihin ja myös aikuisille tulisi löytyä vaatesäilytys-
tilaa. Naulakoiden rakenteet on suunniteltava turvallisiksi, jot-
tei naulakon kaatuminen tai siihen törmääminen aiheuta tur-
variskiä. Materiaaleille ja jalkarakenteille on vastaavat vaati-
mukset kuin kuraeteisessäkin.

Pesu- ja wc-tilat
RT 60-10816 Vesi- ja viemärikalusteiden asennus
SIT 55-610025 WC-tilojen varusteet

Tyypillisesti pesu- ja wc-tilayksiköitä on kaksi kotialuetta kohti,
mutta tiloja voi jakaa ja yhdistellä muutenkin. Yhtä tilapaikkaa
kohden varataan tilaa 0,4…0,5 m2. Kymmentä tilapaikkaa koh-
den varataan yksi wc-allas ja käsienpesuallas. Käsienpesuallas
suositellaan sijoitettavaksi wc-altaan yhteyteen käsisuihkulla
varustettua.

Lapsiryhmän pesu- ja wc-tilat voidaan toteuttaa joko yhtenä
tilana tai erillisinä wc- ja pesutiloina. Yksi wc-tiloista tulee to-
teuttaa esteettömänä. Esteetön wc-tila varustetaan tällöin
wc-istuimen lisäksi pesualtaalla, käsisuihkulla ja lattiakaivolla
sekä pottien säilytyshyllyllä. Muut wc-tilat voivat olla pienem-
piä, varusteinaan wc-istuin ja käsienpesuallas. Kalusteina käy-
tetään normaalikokoisia wc-kalusteita. Yhden wc-tilan tulisi
olla helposti tavoitettavissa myös pihalta.

Joko toinen tai molemmat wc-tilat ovat yhteydessä pesuti-
laan. Wc-altaat erotetaan seinällä tai seinäkkeellä muusta pesu-
tilasta matalia ovia käyttäen. Kussakin pesutilaryhmässä pitää
olla yksi aikuisten korkeudelle (850 mm) mitoitettu pesuallas.
Lapsia varten tilaan varataan tarvittaessa lattiakoroke.

Kun pesutila on erillinen, se voidaan rauhoittaa käsien, kasvo-
jen ja hampaiden pesemiseen, kampaamiseen ja muuhun pei-
lin edessä tapahtuvaan toimintaan. Tällaista pesuhuonetta voi
käyttää myös vesileikkitilana ja se voi avautua eteiseen tai suo-
raan ryhmätilaankin.

Osa päiväkodin wc-/pesutiloista toteutetaan pienimpien las-
ten tarpeet huomioiden. Esimerkiksi kahdella lapsiryhmällä voi
olla yhteiskäytössä yhtenä yksikkönä toteutettu wc-/pesutila,
jossa normaalin wc-varustuksen lisäksi on (mahdollisesti säh-
köisesti säädettävä) hoitopöytä, suihkuallas sekä mahdollisuus
pestä ja säilyttää pottia.

Lattia- ja seinäpintojen materiaalit ovat kosteudenkestäviä,
lattiassa on lisäksi liukueste.
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Kuva 26. Ulkovaatteiden ja -jalkineiden säilytyskaluste seinäkiinni-
tyksellä, oikealla kuivauskaapit. Tuomarilan päiväkoti, Espoo.

Eteistilojen kalusteet ja varusteet:

Kalusteet ja varusteet voidaan toteuttaa monella tavalla, joten
luettelo on esimerkinomainen, samoin kalusteiden ja varustei-
den sijoittelu eteiseen ja kuraeteiseen määräytyy tilojen toimin-
nallisuuden mukaan.

Kuraeteinen
· kuivaushyllyt jalkineille, 200 mm/tilapaikka, tappihyllykkö

saappaille
· kiinteät hyllyt tai
· hyllyjen alle erillinen hiekankeräystaso
· kuivaustankoa haalareille, 1000 mm/21 tilapaikkaa (lapsi-

ryhmä )
· valutustankoa ja ripustuskoukkuja kurahousuja var-

ten,1000 mm/21 tilapaikkaa (lapsiryhmä)
· kuivauskaappi 1...2 kpl, koneellinen ilmanvaihto, tilavaraus

600x1200/21 tilapaikkaa (lapsiryhmä) tai
· erillinen kuivaustila kuraeteisen yhteydessä
· rst-pesupöytä 1200x600, pesuharja ja hiekanerotuskaivo,

hiekanerotuskaivon päällä lattiaritilä esimerkiksi 600x600,
jonka päällä voi suihkuttaa kurahousuasuisen lapsen

· mahd. ilmoitustaulu.

Eteinen
· säilytystila jalkineille, 250 mm/tilapaikka
· naulakkotilaa 250…300 mm/tilapaikka, syvyys 300…400,

naulakossa: varavaatekaappi/hylly, hylly myssyille, vaate-
koukut, säilytystila(ritilä) kengille ja sisätossuille

· naulakon edessä kiinteä istuintaso tai irtopenkki
· penkkiä, tuoleja tai pukeutumispenkki
· ulkovaatekomero henkilökunnalle, 600 mm leveä
· koukkunaulakko vierailijoille
· kiinnityspintaa lasten piirustuksille ja ilmoituksille
· peili.

Pesu- ja wc-tilojen kalusteet ja varusteet:

· wc-allas, 1 kpl/10 tilapaikkaa
· käsienpesuallas, 1 kpl/10 tilapaikkaa, h= 500...700…850 mm
· käsienpesuallas, 1 kpl/10 tilapaikkaa, h= 500...700…850 mm
· rst-allas (pottienpesu/42 tilapaikkaa tai käsisuihku + minial-

las wc-tilassa/2 lapsiryhmää)
· säilytyskaluste vaipoille ja hoitotarvikkeille edellisen yhteyteen
· säiliö käytetyille vaipoille
· pyyhekoukut, 1/tilapaikka
· peilit
· saippua-annostelijat
· paperipyyheteline
· pottahylly 1200 mm/21 tilapaikkaa
· suihkuallas, 1…2 kpl/42 tilapaikkaa
· hoitopöytä, 1 kpl/42 tilapaikkaa.

Suihkuallas voidaan sijoittaa joko pesuhuoneeseen tai väljem-
pään wc-tilaan, mikäli wc-tilat toteutetaan erillisenä ratkaisuna.
Hoitopöydän korkeus ja hoitopöytään liittyvät säilytyskaapit ja
käsienpesuallas mitoitetaan aikuisen käyttäjän mukaan. Hoito-
pöydän korkeus voi olla sähköisesti säädettävä. Muiden käsien-
pesualtaiden ja ripustuskoukkujen korkeus sovitetaan lapsen
mittakaavaan. Kalusteiden materiaalien ja jalkarakenteiden tu-
lee olla samaa luokkaa kuin kuraeteisen kalusteissakin. Käsien-
pesualtaat sijoitetaan pesutilaan, erillisten wc-tilojen kohdalla
myös wc-tilaan. Vesihanat voivat olla automaattisia.

Kuva 25. Vaatesäilytyskalusteet ja väritys muokkaavat voimakkaas-
ti tilan luonnetta. Kruununmaan päiväkoti, Hyvinkää.



Esteetön wc
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Päiväkodissa tulee olla yksi wc-tila, joka on liikkumis- ja toimi-
misesteisille soveltuva ja molemmin puolin avustettavissa ole-
va, kooltaan noin 5,5 m2. Se sijoitetaan yhteistilojen läheisyy-
teen. Jos esteettömiä wc-tiloja on kaksi, ne voivat olla vain toi-
selta puolelta avustettavia, kuitenkin niin että toinen on toisen
peilikuva avustussuunnan suhteen.

Mikäli päiväkotikäytössä on useampi kerros, kuhunkin ker-
rokseen sijoitetaan yllä mainitut esteettömät wc-tilat erikseen.

Pienissä päiväkodeissa esteetöntä wc-tilaa voidaan käyttää
henkilökunnan toisena sosiaalitilana.

Ryhmähuone 1
Ryhmähuone 1 on päiväkodin monitoimitila; siellä ruokaillaan,
leikitään, pelataan ja ilmaistaan itseä eri tavoin. Tilan koko mää-
ritellään ryhmäkoon mukaan. Yleensä ryhmähuoneisiin 1 ja 2
yhdessä osoitetaan huonealaa noin 3,3 m2 tilapaikkaa kohti –
tyypillisen 21 lapsen ryhmän ryhmähuoneiden yhteenlaskettu
huonealan koko on noin 75 m2.

Tavoitteena on suunnitella ryhmätilat yleispätevästi ja eri ikä-
ryhmille sopivasti. Ryhmätilojen suunnittelussa on erityisesti
pohdittava miten päivälepo ja ruokailu päiväkodeissa järjeste-
tään. Pienemmät lapset tarvitsevat enemmän lepotilaa päivä-
unien takia, kun taas osalle vanhemmista lapsista riittää hiljen-
tymishetki muiden nukkuessa. Ryhmähuonejärjestelyitä voi-
daan kuitenkin toteuttaa monin tavoin eikä suora neliömäärän
osoittaminen välttämättä tuota parasta lopputulosta. Ryhmäti-
lojen pinta-alasta voidaan osa siirtää yhteistiloihin, jolloin osal-
le ryhmistä järjestetään ruokailu päiväkodin yhteistiloissa. Tilat
voidaan myös suunnitella niin, että lapsiryhmän käyttöön jää
yksi oma ryhmähuone (kotipesä) ja muu tila (toisen ryhmähuo-
neen osuus) on lapsiryhmien käytössä olevaa yhteistilaa.

Ryhmähuoneessa käytettävät kalusteet ovat osittain lasten
ja osittain aikuisten kokoa, tai korkeussäädettäviä. Tilan tulee
olla kalustettavissa erilaisia vaihtoehtoisia toimintoja varten.
Pöytien ja tuolien lisäksi ryhmähuoneessa tarvitaan avohyllyjä
ja säilytyskaappeja lasten leikki- ja toimintavälineille sekä sei-
nillä kiinnityspintaa ja ripustusjärjestelmiä. Ryhmähuoneeseen
sijoitetaan yleensä myös vesipiste. Mittakaavaltaan säilytystilat
ja -kalusteet tulisi olla sellaisia, että lapset itse voivat ottaa esille
ja asettaa paikoilleen välineitä ja materiaaleja.

Ryhmähuoneeseen voidaan järjestää myös lepopaikkoja niil-
le lapsille, jotka eivät nuku päivisin. Tämä voidaan järjestää ka-
lusteilla tai esim. parvella.

Ryhmähuoneen akustiikan suunnitteluun on kiinnitettävä
erityistä huomiota, koska useimmiten se sijaitsee lepotilojen
vieressä. Vaimennuspintoja voidaan sijoittaa sekä seinille että
kattoon. Tilojen väliseen ääneneristykseen ja äänen johtumi-
seen rakenteissa tulee kiinnittää huomiota.
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Kuva 27. Leikkaus pesuhuoneesta. Osa kalusteista asennetaan lap-
sille sopivalle korkeudelle, osa aikuisille sopiviksi.

Kuva 28. Pesuhuoneeseen joudutaan usein sijoittamaan suuri mää-
rä säilytys-, vesi- ja muita kalusteita. Päiväkoti Pajalahti, Helsinki.

Kuva 29. Seesteinen oleskelunurkkaus antaa tilaisuuden rauhalli-
sempaan oleskeluun. Ajurinmäen päiväkoti, Espoo.

Kuva 30. Harkittu materiaalien käyttö luo puitteet eloisalle ja luo-
valle ympäristölle. Päiväkoti Ranta, Helsinki.



Ryhmähuone 2
Ryhmähuone 2 voi toimia vastaavalla tavalla kuin ryhmähuone
1, tai se suunnitellaan erityisesti lasten lepoa ja rentoutumista,
mutta myös leikkejä ja muuta toimintaa varten. Se on joko lap-
siryhmän oma tila tai toisen ryhmän kanssa yhteinen.

Jo rakennussuunnitteluvaiheessa kannattaa pohtia, minkä-
laisia lepokalusteita on tarkoitus käyttää. Vaihtoehtoisia ratkai-
suja ovat mm. ”kaappisängyt”, kerrossängyt, toistensa alle työn-
nettävät laverit, patjat, ”pukkisängyt” jne. Sänkyjen tulee täyt-
tää standardin SFS-EN 747-1:en vaatimukset. Jos käytetään pat-
joja tai pukkisänkyjä, niille tarvitaan säilytyskaapit tai varastoti-
laa. Vuodevaatteille tarvitaan säilytystilaa vastaavasti.

Ryhmähuone 2:n akustiseen vaimennukseen on kiinnitettä-
vä huomiota, jottei melusta aiheutuva rauhattomuus häiritsisi
päiväunille käyviä lapsia. Tilan rauhallisuus on tärkeää erityises-
ti ympärivuorokautisissa päiväkodeissa. Valaistuksen tulisi olla
säädettävissä himmentämällä ja sen tulisi olla rauhoittava ja
lämminsävyinen.

Ryhmähuoneet voivat olla vierekkäin ja niiden välille onkin
usein sijoitettu liukuovi, joka lisää tilojen monikäyttöisyyttä.

Jos päiväkodissa ei ole erillistä salitilaa, voidaan ryhmähuo-
ne 2 mitoittaa ja kalustaa siten, että sitä voidaan tarvittaessa
käyttää koko päiväkodin yhteisenä sali- ja juhlatilana. Tällöin
tilaa tulisi voida laajentaa yhdistämällä se toiseen ryhmä- tai
aulatilaan.

Varastot
Ryhmätiloissa/kotialueella tarvitaan pieni varastotila (2…4 m2).
Varastotilan voi korvata hyllykomeroilla, joiden tulisi olla leveitä
ja pariovellisia, ja joissa on tukevat säädettävät hyllyt. Varastos-
sa säilytetään askartelumateriaaleja, roolileikkivarusteita, lii-
kunta- ja musiikkileikkien välineitä ja se varustetaan näiden säi-
lytykseen soveltuvin hyllyin, tangoin ja koukuin. Varastoa voi-
daan hyödyntää myös leikkitilana, esimerkiksi nukketeatteri-
esityksissä ja kotileikeissä.

8.2 Päiväkodin yhteistilat
Seuraavassa on lueteltu yleisimpiä yhteiskäyttötiloja. Käytetyt
tilanimikkeet ovat vaihtoehtoisia ja osin päällekkäisiä, joten
hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan mitkä nimikkeet ja toi-
minnot soveltuvat parhaiten suunniteltavaan päiväkotiin.

Tilojen suunnittelussa tulee muistaa joustavuus ja monikäyt-
töisyys. Jonkin päiväkodin tilan tulee soveltua esiopetustilaksi
tieto- ja viestintäteknisine apuvälineineen. Taidekasvatuksen
vaatimiin tila- ja varusteluratkaisuihin tulee kiinnittää huo-
miota; esimerkiksi musiikki, kuvataide, teatteri, tanssi ja veisto-
ja rakentelutyö tarvitsevat kaikki omia erityisratkaisujaan.

Sali/monitoimitila, kerhotila ja kotikeittiö sekä usein pienryh-
mätilatkin soveltuvat myös asukastoimintaan. Jos tiloja käyte-
tään erilaisiin iltatilaisuuksiin, tulee niiden olla suljettavissa
muista tiloista, tai niihin voidaan suunnitella erillinen iltasisään-
käynti.

Kotikeittiö
Kotikeittiö vastaa kalusteiltaan ja luonteeltaan asunnon keit-
tiötä. Sen koko vaihtelee 8…20 m2, riippuen tilaan sijoitettavan
pöytätilan määrästä. Usein kotikeittiö toimii henkilökunnan
taukotilana tai kahvihuoneena. Se voi olla myös yhdistetty
pienryhmätilaan tai päiväkodin yhteiskäyttö- tai asukastoimin-
tatiloihin, jolloin keittiökalusteet kuuluvat tilan varusteluun.

Lapset opettelevat siellä keittiötöitä ja -taitoja, laittavat ruo-
kaa, leipovat ja pesevät astioita. Kotikeittiössä voidaan valmis-
taa väli- ja aamupalaa.

Kotikeittiökalusteet mitoitetaan pääosin aikuisten työsken-
telykorkeudelle, mutta osa työskentelytasoista voidaan sijoit-
taa lapsille sopivalle korkeudelle. Lasten toimintaa varten va-
rustetaan kalusteet ulosvedettävällä korokkeella tai hankitaan
tukeva jakkara. Liesi tulee varustaa turvakytkimellä tai ajasti-
mella. Kotikeittiö voi toimia myös henkilökunnan kahvi- ja neu-
vottelutilana.

Ruokasali
Osa yhteistiloihin osoitetusta pinta-alasta voidaan käyttää yh-
teisenä ruokasalina, tai ryhmätiloihin varatusta tilasta osa voi-
daan osoittaa yhteiseen ruokailutilaan. Tilan monikäyttöisyy-
teen ja akustiseen vaimennukseen tulee kuitenkin kiinnittää
huomiota. Huomioitavaa on, että pienimmät lapset ruokailevat
yleensä omissa tiloissaan.
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Kuva 31. Ruokailutilaan on saatu valoa ja ilmettä yhdistämällä se
ikkunaseinällä salitilaan. Päiväkoti Ranta, Helsinki.

Kuva 32. Päiväkodin sisätiloja on mahdollista käyttää monipuolisi-
na esitys- ja kokoontumistiloina, jos tarpeet otetaan huomioon jo
suunnitteluvaiheessa. Päiväkoti voi samalla ilmentää kasvatukselli-
sia tavoitteita ottaessaan huomioon rakennuksen suhteen ympä-
röivään luontoon ja alueen rakennusperinteeseen. Shomyo Kinder-
garten, Mizobe, Japani.



Sali/monitoimitila
RT 96-10503 Esiintymistilat

Salitilaa käytetään pääasiassa liikuntaan, mutta myös lauluun,
leikkeihin ja yhteisiin juhliin. Mikäli salitilaan suunnitellaan jat-
kuvaa ulkopuolista käyttöä (esim. leikkipuistotoiminta, asukas-
tai kerhotoiminta), sali tarvitsee oman sisäänkäynnin eteis- ja
wc-tiloineen.

Salin tilantarve on noin 1 m2 tilaa tilapaikkaa kohden ja va-
paata liikuntatilaa tulee olla vähintään 6 x 6 m2. Pienissäkin päi-
väkodeissa tarvitaan tilaa liikkumiseen sekä yhteisiä juhlia ja ta-
pahtumia varten. Riittävä tila voidaan järjestää varustamalla
vierekkäiset tilat avattavalla liukuseinällä ja saada näin aikaan
salinomainen ratkaisu. Myös isommissa saleissa liukuseinien
käytöllä voidaan lisätä salin käyttöarvoa, paitsi mahdollistamal-
la suuremmat tilaisuudet, myös tarjoamalla esimerkiksi näyttä-
mötilan salin oheen.

Salin on oltava pimennettävissä ja sen valaistuksen tulisi so-
veltua mahdollisiin esitystilanteisiin mm. mahdollistamalla
himmennys. Sali vaimennetaan akustoivalla materiaalilla tar-
peen mukaan. Äänieristykseen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Sali tulisi suunnitella siten, että sen lävitse ei kulje häirit-
sevää läpikulkuliikennettä.

Koska sali toimii isojen ryhmien kokoontumistilana, otetaan
sen tilavuusmitoituksessa huomioon tavallista suurempi ilma-
tilantarve. Vapaa korkeus salissa voi olla esimerkiksi 4…6 m.
Salin yhteyteen sijoitetaan varasto- ja säilytystilaa 4…6 m2 roo-
livaatteille ja liikunta- ja musisointivälineille.

Hankesuunnittelussa määritellään salin käyttö ja varusteta-
so. Saliin sijoitettavia mahdollisia varusteita ovat esimerkiksi
valkokangas, liikuntavälinekisko köysineen ja renkaineen, puo-
lapuut, laminoidusta lasista valmistettu peili tai nukketeatteri-
välineet. Myös äänentoistolaitteet voivat olla tarpeen. Kuulo-
vammaisia varten tilaan asennetaan induktiosilmukka.

Kerhotila
Kerhotila liittyy päiväkodin yhteistiloihin ja sitä voidaan käyttää
päiväkodin oman toiminnan lisäksi pienen osapäiväryhmän ti-
lana ja ulkopuoliseen kerho- tai asukastoimintaan esimerkiksi
kokous- tai askartelutilana, verstaana tai ateljeena. Kerhotila
voi olla kooltaan 20…25 m2.

Kerhotila soveltuu myös vanhusten ruokailu- ja korttelitupa-
toimintaan. Leikkipuistotoiminnan sijoittuessa päiväkodin yh-
teyteen kerhotila voi toimia koululaisten tukitilana. Vesipisteellä
ja lattiakaivolla varustettuna tilaa voidaan käyttää askarteluun
tai työpajatoimintaan. Siellä voidaan myös järjestää muuta oh-
jattua ulkopuolista kerhotoimintaa. Varastojen tarve ja sijoitus
on ratkaistava kerhotilan käyttötarkoituksen ja käyttäjämäärän
mukaan. Kerhotilasta tulee olla pääsy esteettömään wc-tilaan.

Pienryhmätila
Pienryhmätilan koko on 12...15 m2, ellei hankesuunnitelmassa
ole toisin määritelty. Monesti se on yhteiskäytössä. Pienissä päi-
väkodeissa tilat liittyvät usein ryhmätiloihin, jolloin ne ovat te-
hokkaassa käytössä. Pienryhmätilojen käyttö edellyttää usein
henkilökunnan läsnäoloa, joten yhteistilojen yhteydessä ne
jäävät helposti vähemmälle käytölle. Yleensä 21 tilapaikkaa
(yhtä lapsiryhmää) kohden varataan kaksi pienryhmätilaa.

Pienryhmätila on muutaman lapsen rauhallinen leikkitila ja
toimii jakotilana. Yhteys sinne tulisi olla ryhmähuoneesta ja li-
säksi käytävästä, jos sen halutaan olevan useamman ryhmän
käytössä. Pienryhmätilassa vanhemmat voivat rauhassa kes-
kustella henkilökunnan kanssa, jolloin se toimii neuvottelutila-
na ja jossa käytössä sen tulee olla äänieristetty.

Pienryhmätila voi olla esimerkiksi kirjasto, askartelutila, vers-
tas tai ateljee, joka on varustettu vesipisteellä ja lattiakaivolla
sekä muilla tarvittavilla kalusteilla ja säilytystiloilla. Mikäli päi-
väkotiin halutaan isompi ateljee- tai verstastila voidaan kaksi tai
useampi pienryhmätila yhdistää yhdeksi isommaksi.
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Kuva 35. Ryhmähuone on kahden lapsiryhmän yhteinen, jolloin sii-
tä on voitu tehdä jännittävä “planetaario”. Ryhmähuoneeseen sijoit-
tuu myös usein lapsiryhmän käytössä oleva tietokone. Päiväkoti
Auringonpilkku, Helsinki.

Kuva 34. Salitila on
suunniteltu perinteisen
liikunnalliseksi. Tuomari-
lan päiväkoti, Espoo.

Kuva 33. Päiväkodin sy-
dän on rakennuksen kes-
kelle sijoitettu alaspäin
kapenevan kartion muo-
toinen leikkisali. Sen ym-
pärille sijoittuvat mata-
lammat puuverstas, leik-
kisoppi, satuparvi ja tak-
kanurkkaus. Takkanurk-
kauksen yhteydessä sijait-
see myös yhteiskäyttöä
palveleva ruoka- ja oles-
kelutila kaupunginosan
vanhuksille. Päiväkoti
Hyrrä, Pori.



8.3 Henkilökuntatilat
RT 95-10718 Toimistotilat, työpistesuunnittelu ja -mitoitus

Työ-, toimisto- ja neuvottelutilat
Työ-, toimisto- ja neuvottelutilaa varataan noin 0,35 m2 tilapaik-
kaa kohti. Pienissä päiväkodeissa voi riittää yksi monitoimityöti-
la, mutta yleensä tarvitaan ainakin kaksi tilaa hallintoon ja
suunnitteluun liittyviä töitä varten sekä neuvottelutilaksi. Tilaa
varataan yksi työpiste alkavaa kuutta kasvatushenkilöä koh-
den, kuitenkin vähintään kaksi työpistettä. Työtilan välittö-
mään läheisyyteen sijoitetaan materiaalivarasto.

Päiväkodin johtajalla tulee olla oma pysyvä työpiste. Mikäli
päiväkodissa on hallinnollinen johtaja, hänen käyttöönsä vara-
taan oma toimistotila. Asiakirjojen säilytystä varten tulee olla
lukittava kaluste.

Tiloissa tulee olla myös mahdollisuus ottaa vastaan 1…2 asia-
kasta ja käydä neuvotteluja mm. vanhempien sekä päivähoi-
toalan ja varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa. Toimisto-
tai neuvottelutilasta, jossa otetaan vastaan asiakkaita, tulee olla
erillinen toinen poistumistie. Satunnaisesti päiväkodin tiloissa
toimivien tukipalveluiden, kuten erilaiset terapeutit ja erityis-
lastentarhanopettaja, tilantarve ja varustelu tulee ottaa huomi-
oon.

Neuvottelutila voi toimia henkilökunnan kahvi- ja taukotila-
na, tai neuvotteluun voidaan käyttää päiväkodin yhteistiloja,
kuten kotikeittiötä, pienryhmätiloja tai kerhotilaa. Neuvottelu-
tilojen tarve ja käyttö on mietittävä hankesuunnitteluvaiheessa
ja tällöin tulee ottaa huomioon myös esteettömyys ja induk-
tiosilmukoiden mahdollinen tarve.

Keittiöhenkilökunnalle on varattava oma työpisteensä keit-
tiötilan yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen.

Sosiaalitilat
RT 94-10969 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu ja wc-tilat

Henkilökunnan sosiaalitilat ovat pukuhuone-, wc- ja suihkutilat
sekä ruokailu- ja lepotila. Työturvallisuuslaissa ja -asetuksissa
on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille.

Sosiaalitilat voidaan ratkaista monin eri tavoin esim. keskite-
tysti tai hajasijoittamalla tiloja hoitoryhmien tilojen yhteyteen.
Ratkaisussa tulee ottaa huomioon tasapuolisesti molemmat
sukupuolet.

Jokaiselle työntekijälle varataan oma 400…500 mm leveä
vaatekaappi. Tämän lisäksi tulee käytössä olla suojattu vaat-
teidenvaihtotila. Kotialueille tulee vielä varata henkilökunnan
ulkovaatteille säilytystilaa. Keittiöhenkilökunnalle varataan
kaksiosainen vaatekaappi. Lisäksi tulee varata vaihtelevaa hen-
kilöstöä varten (harjoittelijat, tilapäiset työntekijät) lukittavia
kaappeja tai laukkulokerikoita.

Pienillä alle kymmenen hengen työpaikoilla riittää yksi yhtei-
nen wc-tila ja pienissä yksiköissä voidaan poikkeustapauksissa
hyväksyä yhteinen pukuhuone. Asiasta päättää työsuojelu-
lautakunta antaessaan lausunnon suunnitelmista.

Isommissa kuin kymmenen hengen yksiköissä tulee aina olla
erilliset pukeutumis- ja wc-tilansa eri sukupuolille (1 wc-tila jo-
kaista alkavaa 15 työntekijää kohden). Suihkutila voi olla yhtei-
nen ja se sijoitetaan niin, että se on kaikkien tavoitettavissa.
Suihkutilan yhteydessä tulee olla vaatteidenvaihtotila.

Henkilökunnan lepotila sijoitetaan ruokailu-, kokous- tai pu-
kutilojen yhteyteen. Lepotila voi olla esimerkiksi laveri suojai-
sessa nurkkauksessa.

8.4 Ruokapalvelu- ja huoltotilat
Ruokapalveluun kuuluvia tiloja ovat keittiö, varasto ja aputilat.
Huoltotiloja ovat vaatehuolto-, siivous- ja varastotilat.

Ruokapalvelu
RT 94-10443 Suurkeittiöt

Päiväkodin keittiön suunnittelu alkaa päiväkodin ruokahuollon
tyypin valinnalla. Ruoka valmistetaan päiväkodeissa ensisijai-
sesti pitkälle esikäsitellyistä raaka-aineista valmistus- tai kom-
ponenttikeittiössä. Toinen vaihtoehto on rakentaa kuumen-
nuskeittiö, jolloin päiväkodeissa valmistetaan itse aamupala ja
mahdollisesti välipala, mutta lounas tulee valmiina kylmätuot-
teena, joka kuumennetaan päiväkodissa. Jakelukeittiö, johon
ruoka tulee valmiina/kuumana, rakennetaan vain pienimpiin
yksiköihin, joihin ei saada riittäviä säilytystiloja ja kuumennus-
laitteita. Jakelukeittiön suunnittelun yhteydessä on aina selvi-
tettävä mistä ruoka saadaan ja miten kuljetus voidaan järjestää
niin, että ruoka säilyy riittävän kuumana. Ruuan lämpötila ei saa
alittaa tarjolle asetettaessa + 60 astetta.

Päiväkodissa tarjotaan aamupala, lounas ja välipala, ympäri-
vuorokautisessa päiväkodissa myös muut ateriat. Ruoan laa-
dun suhteen lapsilla on tavallisesti hyvinkin erilaisia tarpeita,
esimerkiksi allergian tai uskonnon takia. Lisäksi päiväkodin toi-
mintaan kodinomaisena hoitomuotona kuuluu paljon tapah-
tumia ja toimintoja, joihin tarvitaan keittiötä ja keittiöhenkilö-
kunnan ammattitaitoa. Valmistuskeittiö palveleekin hyvin päi-
väkodin toiminnallisia tavoitteita.

Päiväkodin keittiön suunnittelussa tulee ottaa huomioon
myös mahdolliset ulkopuoliset ruokailijat kuten muut sosiaali-
toimen työntekijät ja kotipalvelun asiakkaat. Sen lisäksi on
suunnitteluvaiheessa selvitettävä, onko päiväkodin keittiöstä
mielekästä lähettää ruokaa johonkin toiseen yksikköön tai esi-
merkiksi välipaloja leikkipuistoille. Päiväkotiin saattaa myös liit-
tyä tilapäistiloissa toimivia lapsiryhmiä (asunnot, kerhotilat),
joiden ruoka valmistetaan pysyvässä päiväkodissa.
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Kuva 37. Päivittäiset ateriat siirtyvät tarjoiluvaunuilla keittiöstä las-
ten ruokailutiloihin. Osa ruoka-aineista varastoidaan kellarissa, jon-
ne on keittiöstä tavarahissiyhteys. Päiväkoti Kotikallio, Helsinki.

Kuva 36. Toiseen kerrokseen sijoitettu henkilökunnan työ- ja tauko-
tila, josta on näkyvyys saliin ja käytävään. Päiväkoti Pajalahti, Hel-
sinki.



Keittiön suunnittelun yhteydessä on myös selvitettävä keitti-
ön tavaraliikenne ja vastaanotto, kompostointi ja jätteiden kä-
sittely. Tavaraliikenteessä on huomioitava kuumana tuotavien
ruokavalmisteiden lämpötilan ylläpito sekä myös kylmänä toi-
mitettavien ruokatarvikkeiden kylmäketjun pitävyys. Keittiön
yhteyteen sijoitetaan riittävä määrä varastotilaa kuiva-aineita
yms. varten. Tarvittaessa keittiön yhteyteen varataan työtila
keittiön hallinnollisia asioita varten.

Vaatehuolto
Päiväkodissa pestään päivittäin likaantuvaa pikkupyykkiä ku-
ten ruokalappuja, pyyhkeitä ja lasten vaatteita. Lisäksi lasten le-
lut vaativat säännöllisesti puhdistusta. Vaatteiden ja lelujen pe-
sua ja kuivatusta varten tarvitaan erillinen vaatehuoltotila.
Vaatteiden silitys voi tapahtua työtiloissakin. Lakana- ja muu
isompi pyykki viedään usein pesulaan pestäväksi, mutta mikäli
sitä joudutaan pesemään päiväkodin tiloissa, se vaatii vastaa-
vasti suuremmat tila- ja laitevaraukset.

Siivoushuolto
RT 91-10970 Puhtaudenhallinan huomioonottaminen
rakennussuunnittelussa
RT 91-10971 Siivoustilat

Rakennuksessa tulee olla riittävä määrä tarkoituksenmukaisia
siivoustiloja. Tiloja suunniteltaessa otetaan huomioon siivous-
työtä tekevien henkilöiden ergonomiset tarpeet, laitteiden
huoltoon ja säilytykseen tarvittavat tilat sekä erilaisten siivous-
aineiden turvallinen varastointi.

Tilojen sijoituksen, lukumäärän, mitoituksen ja varustuksen
määrää siivottavan alueen koko, siivouksessa käytettävät ko-
neet ja menetelmät. Ruokahuolto vaatii oman siivoustilan.

Siivoustilatarpeen mitoitusarvoja:
· 1 % hyötyalasta; sisältää siivouskeskuksen
· 1 siivoustila/ siivousalue (esim. 800 m2)
· kuitenkin vähintään 1 siivoustila/ kerros

Varastot
RT 94-10506 Lähivarasto 10…50  m2

Ryhmä- ja muiden tilojen varastot voidaan suunnitella koko-
naisratkaisusta riippuen usealla tavalla. Yksi tapa on suunnitella
kullekin lapsiryhmälle oma varastotilansa. Vuode- ja liinavaat-
teiden säilytyskaapit sekä tila patjoja varten voidaan sijoittaa
ryhmähuone 2 liittyvään varastoon tai tilaan sijoitettuihin
kaappeihin. Varastotilan tarve on 2…4 m2 kotialuetta kohden.

Varastotila voi olla myös kahden lapsiryhmän yhteinen. Eri
toimintapisteiden yhteyteen sijoitetaan säilytystiloja, avohylly-
jä ja kaappeja. Säilytystilan monipuolisuuteen tulee kiinnittää
huomiota, sillä esimerkiksi askartelutarvikkeiden koko vaihte-
lee hammastikuista A0-kokoisiin pahveihin.

Keskusvarastossa säilytetään askartelu- ja toimintamateriaa-
lia, leikkivälineitä, henkilökunnan työvälineitä sekä AV-laitteita.

Siellä tulee olla lasku- ja lajittelutilaa eri materiaalien käsittelyä
varten. Varaston tulee sijaita henkilökuntatilojen välittömässä
läheisyydessä.

Päiväkodissa tarvittaville liinavaatteille tarvitaan yksi varas-
totila esimerkiksi vaatehuoltotilan yhteyteen, josta täydenne-
tään kotialueiden säilytyskaappeihin sijoitettuja käsivarastoja.
Samaan tilaan varataan wc- ja käsipyyhkeille oma säilytyspaik-
kansa, jolloin niitä voidaan hankkia suurissa erissä.

Päiväkodin kiinteistövarasto voi olla kylmää tilaa. Tänne va-
rastoidaan kiinteistön hoitovälineiden lisäksi korjattavat kalus-
teet, pihamaan kesäkalusteet jne. Tilaan on suora yhteys ulkoa
leveän oven kautta.

Ulkoleikkivälinevarastot ovat kylmää tilaa. Varastot voivat
olla kahden tai useamman lapsiryhmän yhteiset. Mitoituspe-
ruste on 6 m2/ryhmä.

Lastenvaunuille ja -rattaille tarvitaan suojattua tilaa noin
0,15…0,2 m2/tilapaikka sisäänkäyntien läheisyyteen. Lisäksi
tulisi sisäänkäyntien yhteyteen suunnitella sadekatostilaa, esi-
merkiksi 0,5 m2/tilapaikka.

Jätehuoltotilat
RT 69-10584 Kiinteistön jätehuolto

Tilat voivat sijaita kiinteistössä tai erillisessä rakennuksessa.
Tilojen tulee olla lukittavat. Erillisen rakennuksen tulee palotur-
vallisuussyistä sijaita vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä
kiinteistöstä ja vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä päivä-
kotirakennuksen ilmanvaihdon tuloilma-aukoista.

Jätetiloissa on keräysastiat seka-, bio-, paperi- ja metallijät-
teelle. Keittiöjätteelle tarvitaan jätekylmiö, jos jätetila sijaitsee
päiväkotirakennuksessa.

Tekniset tilat
RT 92-10457 Jakokeskus- ja teletilat
RT 92-10774 Muuntamotila rakennuksessa
RT 88-10666 Hissien kuilun ja konehuoneen mitat. Yläkonehissit.
RT 88- 10887 Hissitilat
RakMK D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.
RakMK F2 Rakennusten käyttöturvallisuus.

Teknisiä tiloja ovat esimerkiksi
· sähköpääkeskus
· talojakamot ja ryhmäkeskukset
· lämmönjakohuoneet
· kattilahuoneet
· kiinteistövalvomo
· ilmanvaihdon konehuoneet
· hissin konehuoneet
· teletilat
· palvelinhuone.

Huoltoteiden teknisiin tiloihin tulee olla helppokulkuiset.
Ilmanvaihtokonehuoneeseen tulee olla kulku sisäkautta. Mää-
räyksessä RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus on esitetty
myös huollon turvallisuuteen liittyviä asioita.

Väestönsuoja
RT 92-10771 S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja ja K-luokan
väestönsuoja

Väestönsuoja tulee rakentaa suoja-alueella sijaitseviin uudisra-
kennuksiin, mikäli rakennus on kerrosalaltaan yli 600 m2 ja ra-
kennuksessa asutaan tai työskennellään pysyvästi, ja joiden
väestönsuojaa ei ole toteutettu muussa yhteydessä. Väestön-
suojatiloihin kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa tila-
ohjelmaan kuuluvia tiloja, esimerkiksi sosiaali- ja varastotiloja.
Väestösuojamääräykset ja niihin liittyvät kerrosalamäärät tule-
vat todennäköisesti muuttumaan vuoden 2011 aikana. Väes-
tönsuojan rakentamisvelvoite ja mitoitus tulee tarkistaa paikal-
lisilta viranomaisilta.

SKN/1/elokuu 2010/1200/Vla/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS 2010

RT 96-11003 ohjeet – 20

Kuva 38. Verstas- ja varastotila toimii teknisen tilan yhteydessä. Tuo-
marilan päiväkoti, Espoo.



9 SISUSTUS

SFS-EN 747-1:en Furniture. Bunk beds and high beds for domestic use.

Päiväkodin sisustusta suunniteltaessa tavoitteena on käytän-
nöllisyys, viihtyisyys ja monikäyttöisyys. Suunnittelulla luodaan
tausta lasten toiminnoille. Tilakokonaisuudessa tulisikin olla
riittävästi tilaa ja neutraaleja pintoja lapsen omalle toiminnalle
ja töiden esittelylle, jotta lapsi kokee voivansa vaikuttaa omaan
ympäristöönsä. Tila tulee jäsentää siten, että eri toiminnoille va-
ratut alueet hahmottuvat selkeästi kunkin tilanteen mukaan, ja
kokonaisuus tarjoaa tilaisuuden sekä ryhmässä toimimiseen
että yksinoloon.

Lapsen mittakaavan huomioiminen on tärkeä tekijä sisäti-
loissa. Oikean kokoisilla kalusteilla mahdollistetaan ja kannus-
tetaan lasta itsenäiseen, aktiiviseen ja omaehtoiseen toimin-
taan päiväkodin kaikissa tiloissa. Suuri osa kalustuksesta tulee
kuitenkin olla aikuisten mittakaavassa, jolla taataan henkilö-
kunnan toimiva ja ergonominen työympäristö. Lapsen toimin-
ta otetaan tällöin huomioon esimerkiksi hankkimalla korotet-
tuja tuoleja, jakkaroita ja astinlautoja.

Mittakaavan valinnan ratkaisee toiminnan luonne: omaeh-
toisiin toimintoihin rohkaisevissa tiloissa mittakaava on lapsen
kokoluokkaa, ja ohjatuissa toiminnoissa, joissa aikuisen osallis-
tuminen on tärkeää, mittakaavan tulee olla aikuiselle sopiva.
Usein kuitenkin molempia mittakaavoja voidaan soveltamaa
samaan tilaan ja jopa samaan kalusteeseen esim. käyttämällä
normaalikokoisia pöytäkalusteita ja lasten käyttöön suunnitel-
tuja korkeussäädettäviä tuoleja. Työtasot voivat olla korkeudel-
taan sähköisesti säädettäviä.

Päiväkodeissa samoja tiloja käytetään eri käyttötarkoituksiin.
Irtokalustuksen vaikutus muunneltavuuteen on suuri.

Sisustuksen toimivuudella on huomattava merkitys päiväko-
din jokapäiväisen toiminnan sujuvuudelle, etenkin pienissä ti-
loissa kuten eteis- ja märkätilat.

Kiintokalustus
Kiintokalustuksen suurimmat yksiköt ovat märkätilakalusteet,
säilytyskalusteet ja mahdolliset kaappisängyt. Kiintokalustei-
den tärkein ominaisuus käytettävyyden lisäksi on kulutuksen-
kestävyys. Märkätilojen kalusteissa ja ulkovaatteiden säilytyk-
seen tarkoitetuissa naulakkokalusteissa kosteudenkestävyys
on tärkeää.

Ulkovaatteiden pukeminen ja riisuminen ovat toistuvia ja ai-
kaa vieviä rutiineita, joten aikuisten ja lasten yhteistyön tulee
käydä sujuvasti eteis- ja märkäeteistiloissa. Tämä edellyttää te-
hokasta tilankäyttöä ja lapsen mittakaavaan sovitettuja naulak-
ko- ja kaappirakenteita.

Osa kiintokalustuksesta esimerkiksi kotikeittiöissä voidaan
tehdä lapsen mittakaavaan. Aikuisten työergonomia on kuiten-
kin otettava kaikissa tiloissa huomioon.

Ryhmä- ja pienryhmätiloissa kiintokalusteen yleensä muo-
dostaa säilytyskalusteiden ja vesipisteiden muodostama kalus-
tekokonaisuus, johon voidaan toteuttaa molemmat mittamaa-
ilmat esim. lasten käyttöön suunnitelluilla ulosvedettävillä ko-
rokkeilla tai korkeudeltaan säädettävillä työtasoilla. Säilytyska-
lusteet mitoitetaan aikuisille sopiviksi, mutta lasten tulee pys-
tyä käyttämään osaa niistä omaehtoisesti. Osan kalusteista, esi-
merkiksi yläkaapit, tulee olla lukittavissa.

Säilytyskalusteiden materiaaleina voidaan käyttää maalattua
mdf-levyä, korkeapainelaminaattipintaista tai viilutettua mdf-
tai lastulevyä, massiivipuuta tai polttomaalattua terästä. Työ-
tasoissa voidaan käyttää ruostumatonta terästä, korkeapaine-
laminaattipintaista mdf- tai lastulevyä, umpilaminaattia tai pu-
ristemuovilevyä. Sokkeleihin sopii kosteudenkestävä maalattu
mdf-levy.

Irtokalustus
Irtokalusteita ja tekstiilejä valittaessa tavoitteena on käytössä
joustava ja kodikas tila. Kalusteiden tärkeitä ominaisuuksia ovat
kulutuksenkestävyys, ergonomia ja monikäyttöisyys. Ryhmit-
tely toiminnallisen tilanteen mukaan vaatii helppoa siirrettä-
vyyttä. Monikäyttöisissä tiloissa tulee kalusteiden olla helposti
pinottavia ja säilytettäviä. Siirrettävät säilytyslaatikot ovat myös
monikäyttöisiä.

Erikokoiset ja tiloista toiseen siirreltävät kalusteet asettavat
suunnittelulle myös esteettisiä erikoisvaatimuksia. Kalusteiden
tulee sopia materiaaleiltaan ja muotokieleltään yhteen.

Ryhmähuoneissa, joissa sekä levätään että leikitään, edelly-
tetään sängyiltä nopeaa siirrettävyyttä. Vaihtoehtoina valmis-
kalusteissa ovat joko seiniä kiertävät kaappisängyt tai päällek-
käin työnnettävät laverit. Lisänä voidaan käyttää irtopatjoja.
Leikkitilojen pöydät ja tuolit ovat lasten mittakaavassa. Erilaiset
pehmeät kalusteet kuten patjat, säkkituolit, pallit ovat osoit-
tautuneet monikäyttöisiksi leikeissä.
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Kuva 40. Ryhmätilan kiintokalusteessa on myös pienten lasten käy-
tettävissä oleva allas.  Allastasojen korkeus voidaan valita ajatellun
käytön mukaan, mutta mikäli allastasoja on useampi, tulisi korkeut-
takin vaihdella.  Ajurinmäen päiväkoti, Espoo.

Kuva 39. Ryhmätilojen kalusteet voivat olla myös veistoksellisia ja
tilaa vahvasti muokkaavia. Kuoppanummen päiväkoti, Vihti.



Ryhmähuoneiden pöytien ääressä ruokaillaan, ja käytettävät
pöydät ovat normaalikorkuisia. Syöttötuolien muunneltavuus
eri-ikäisille sopiviksi lisää niiden monikäyttöisyyttä. Pinottavia
irtotuoleja ja jakkaroita voidaan helposti siirtää tilasta toiseen
käyttötarpeen mukaan. Tämä lisää myös tilojen monikäyttöi-
syyttä, esimerkkeinä pienryhmätilojen käyttö neuvottelu-
huoneina sekä ryhmätilojen ja leikki- ja lepohuoneiden käyttö
esitys- ja kokoontumistiloina.

Kalusteiden tulee olla turvallisia – niissä ei saa olla teräviä kul-
mia eivätkä ne saa kaatua helposti.

Tekstiilit
Kaikkien tekstiilien tulee olla paloturvallisia ja vesipestäviä. Ver-
hoilukankaiden tulee olla kuoseiltaan ja pintastruktuureiltaan
likaa hylkiviä, helposti puhdistettavia ja kulutuskestoltaan vä-
hintään 50 000 Martindale-yksikköä. Verhoilluissa kalusteissa
tekstiilien tulisi olla irrotettavia, vaihdettavia ja pestäviä.

Varusteet
Varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, kestäviä ja sijoi-
tettu lapsen mitat huomioon ottaen. Etenkin kuraeteisissä ja
pesutiloissa tulee pyrkiä toimintojen joustavuuteen. Pimennet-
tävyyteen tulee kiinnittää huomiota sekä lepohuoneissa että
kokoontumistiloissa. Oleskelutilojen käyttöön esitystiloina voi-
daan varautua esim. varustamalla tilat taustakankaiden ja esiri-
pun käyttöön sopivilla kiskoilla ja valonheitinten ripustustan-
goilla. Akustiikan säätö voidaan toteuttaa kohtuullisin kustan-
nuksin muunneltavilla vaimennuspinnoilla.

Lasten oleskelutiloihin tulee sijoittaa tarpeen mukaan kiinni-
tyspintoja, peilejä, ripustusjärjestelmiä ja avohyllyjä, ja sijoittaa
ne lapsille sopivalle korkeudelle. Yksittäisten tilojen kalustusta
ja varusteita on käsitelty tarkemmin tilakohtaisissa ohjeissa.

10 AKUSTINEN SUUNNITTELU

RakMK C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa.
SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus
RT 07-10881 Huoneakustiikka

Ääniolosuhteilla on merkittävä vaikutus viihtyisyyteen, puheen
ymmärtämiseen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Hyvässä
ääniympäristössä:
· toivotut äänet korostuvat
· häiritsevät vaimenevat
· ulkopuoliset häiritsevät äänet eivät kuulu.

Puhe- ja kuunteluolosuhteita voidaan säätää vaimentavilla pin-
tarakenteilla, kalusteilla ja tekstiileillä sekä tilojen välisellä ää-
neneristyksellä. Ihanteellinen huoneakustiikka käsittää alhai-
sen melutason sekä oikein mitoitetun jälkikaiunta-ajan.

Päiväkotien toiminnan luonteesta johtuen akustiselle suun-
nittelulle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Lasten leikkiessä ja
siirryttäessä ulkoilemaan ja takaisin sisälle nousee melutaso
usein korkeaksi, mikä aiheuttaa reaktiona melun lisääntymistä
itsestään, ja järjestyksen ylläpitäminen vaikeutuu. Lisäämällä
vaimennusta voidaan jälkikaiunta-aikaa lyhentää.

Eri-ikäisten lasten levontarve vaihtelee, ja kotialueiden väli-
sellä ääneneristyksellä on merkitystä päiväunia nukuttaessa.
Myös samassa ryhmässä olevien lasten unentarve on erilainen,
joten lepääminen ja oleskelu toisten nukkuessa on oltava mah-
dollista ilman häiriöitä. Ryhmähuoneiden väliseen ääneneris-
tykseen on kiinnitettävä huomiota, varsinkin jos tilat ovat yh-
distettävissä liukuovilla. Ympärivuorokautisessa käytössä ole-
vien päiväkotitilojen ääneneristykseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota varsinkin silloin, kun ne sijaitsevat iltakäyttöisten
monitoimitilojen kanssa samassa rakennuksessa.

Ilmanvaihtolaitteista ja muista raken-
nuksen teknisistä laitteista sekä ympäris-
tömelusta aiheutuva jatkuva samanar-
voinen äänitaso saa oleskelu- ja työsken-
telytiloissa (keittiötä lukuunottamatta)
olla enintään 35 dB päiväaikaan. Ympäri-
vuorokautisissa päiväkodeissa yöaikaan
eli kello 22…7 suurin sallittu vastaava ää-
nitaso on 30 dB. Jälkikaiunta-ajan tulee
päiväkodin toimintatiloissa olla alle 0,6
sekuntia.

Asuintalorungon sisällä sijaitsevissa
kohteissa tulee huolehtia riittävästä ää-
neneristävyydestä ympäröiviin asuntoi-
hin nähden siten, että askeläänitasoluku
L’n,w on enintään 49 dB ja ilmaääneneris-
tysluku R’w vähintään 60 dB.

Päiväkodin keittiössä syntyy melua
etenkin astianpesukoneesta ja astioiden
käsittelystä. Keittiötilan tuleekin olla vai-
mennettu, mikä toteutetaan helpoiten si-
joittamalla kattoon vaimentavaa materi-
aalia. Vaimentavan pinnan tulee olla pes-
tävissä vedellä.

Kalusteiden ja tekstiilien valinnoilla voi-
daan vaikuttaa tilan akustiikkaan. Ääntä
vaimentavien, absorboivien materiaalien
avulla saadaan tiloja rauhoitettua. Vai-
mennuksen tarve riippuu tilan rakenteel-
lisen vaimennuksen määrästä.

Tiloihin sijoitetaan tarvittaessa siirret-
täviä tai kiinteitä induktiosilmukoita kuu-
lovammaisia varten huolehtien samalla
siitä, etteivät silmukat aiheuta häiriötä
toisiinsa.
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Kuva 41 ja 42. Leikin ja levon vuorottelu
vaatii kalustukselta helppoa muunnelta-
vuutta. Sängyt voivat olla kaapeista esille
laskettavia, tai kerrossänkyjä, joissa on esiin
vedettävät laveriosat. Päiväkoti Kartanon-
koski, Vantaa ja Finno dagshem, Espoo.

Kuva 43. Kalusteisiin voidaan suunni-
tella osia, jotka parantavat käytettä-
vyyttä pienempienkin lasten kohdalla.
Kuoppanummen päiväkoti, Vihti.



11 VALAISTUS

RT 75-10569 Sisätilojen sähkövalaistus
RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa
SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus, osa 1.

Valaistuksen lähtökohtana on päivänvalon mahdollisimman
suuri hyödyntäminen. Tähän vaikuttavat tilojen suuntaus, au-
kotus ja pimennettävyys. Oleskelu- ja työtiloissa ikkunan valo-
aukon tulee olla vähintään 10 % tilan huonealasta. Häikäisyn ja
liiallisen lämpökuorman ehkäisy tapahtuu rakenteellisin kei-
noin.

Keinovalaistuksella täydennetään luonnonvaloa. Valolähtei-
tä valittaessa tulee ottaa huomioon:
· valolähteiden monipuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus
· taloudellisuus ja energiansäästöominaisuudet
· huollettavuus
· värintoisto
· valaistukselliset tavoitteet suhteessa tilan luonteeseen

Luonnonvaloa ja keinovaloa harkitusti sekoittamalla voidaan
korostaa tilan luonnetta ja lisätä viihtyisyyttä. Alueille, joissa
luetaan, työskennellään ja askarrellaan tai tehdään muita tark-
kuutta vaativia tehtäviä, tulee keskittää riittävästi valoa.

Valon määrän tulee olla säädettävissä käyttötilanteen mu-
kaan. Tähän päästään yhdistämällä järkevästi yleisvalaistusta ja
kohdevaloa sekä himmentimien käytöllä. Lisäksi käytettäessä
esimerkiksi ryhmä- ja lepotiloja kokoontumistiloina, tulee säh-
kösuunnittelussa varautua siirrettävien valonheittimien käyt-
töön ja näyttämönä toimivan alueen valaisemiseen muiden
osien ollessa pimeinä.

Ulkotilojen valaistuksessa tulee ottaa huomioon piha-tilan
käyttöajat pimeinä vuodenaikoina. Valvottavuus tulee turvata
myös pimeän aikaan. Valaistuksen painopisteet sijoitetaan leik-
kialueille ja sisäänkäyntien yhteyteen.

12 SISÄILMASTO

RakMK-21429 D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto.
RakMK-21424 D3 Rakennusten energiatehokkuus.
RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008

Hyvien ja terveyttä edistävien olosuhteiden takaamiseksi sisäil-
mastoluokaksi suositellaan vähintään luokkaa S2. Käyttämällä
pölyä keräämättömiä ja vähäpäästöisiä M1-luokan pintamate-
riaaleja vaikutetaan merkittävästi sisäilman laatuun. Kiinto- ja
irtokalusteiden osalta noudatetaan samoja M1-luokan vaati-
muksia. Rakentamisvaiheen puhtausluokaksi suositellaan
luokkaa P2.

Lattiapintojen tulee olla lämpimäntuntuisia, jolloin lattialäm-
mitys on luonteva ratkaisu. Lattialämmitys tuo lämpöä sinne,
missä sitä eniten päiväkodissa tarvitaan. Kun lattiat ovat lämpi-
mät (min. 19 ºC), voidaan tilan lämpötilaa laskea ja näin säästää
energiaa. Lattialämpö myös jakautuu tasaisesti, mikä turvaa ve-
dottoman ympäristön.

Rakennus varustetaan yleensä koneellisella ilmanvaihdolla,
mutta kaikki oleskelu- ja työskentelytilat tulee varustaa avatta-
villa ikkunoilla pikatuuletusta varten. Ilmanvaihdon tuloilma-
aukot sijoitetaan mahdollisimman puhtaaseen paikkaan ra-
kennuksessa kauas liikenneväylistä ja jätetiloista. Tarvittaessa
voidaan käyttää tuloilman suodatusta.

Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan lämmön talteenotolla,
johon voidaan tarvittaessa yhdistää jäähdytyslaitteisto. Yliläm-
pöä pyritään kuitenkin torjumaan rakenteellisin keinoin, tilojen
suuntauksella ja harkitulla aukotuksella.

Koska ilmanvaihto mitoitetaan yleensä huonetiloittain suu-
rimman käyttäjämäärän perusteella, kannattaa harkita läsnä-
olo-ohjaukseen tai CO2-mittaukseen perustuvaa tilakohtaista
automaattista ilmanvaihdon ohjausta. Tällöin mitoitettavat il-
mamäärät voivat jäädä huomattavasti alhaisemmiksi, jolloin
voidaan käyttää pienempiä konetehoja ja pääkanavia.

Ilmanvaihdon määrä on taulukon X mukainen. Hyvässä huo-
neilmassa hiilidioksidin osuus on alle 1200 ppm, eikä se saa ylit-
tää 1500 ppm arvoa.
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Tila Ulkoilmavirta
(dm3/s)/hlö

Ulkoilmavirta
(dm3/s)/m2

Poistoilmavirta
(dm3/s)/m2

Äänitaso LA,
eq,T/LA,max dB

Ilman nopeus
talvi/kesä m/s

Ryhmähuone 2 6 2,5 28/33* 0,20/0,30

Ryhmähuone 1 6 2,5 33/38 0,20/0,30

Vesileikkihuone 2 33/38 0,20/0,30

Eteinen 2 33/38 0,2

Märkäeteinen * 5

* Siirtoilmavirta. Poistoilmavirtaa ja vastaavasti ulkoilmavirtaa suurennetaan kohdepoistojen ja/tai hajujen hallitsemi-
sen edellyttämällä määrällä.

Taulukko 4. Ilmanvaihdon tar-
ve eri tiloissa Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman D2 mu-
kaan. Ilmamäärien lisäksi tulee
huomiota kiinnittää myös pää-
telaitteiden sijoitukseen ja
suuntaukseen. Toimintatiloissa
suositellaan ilmamäärän mi-
toittamista henkilömäärän
mukaan.

Kuva 44. Kattoikkunoiden kautta heijastuva valo antaa kullekin tilayksikölle oman värinsä. Kruununmaan päiväkoti, Hyvinkää.



13 ULKOTILOJEN SUUNNITTELU

Päiväkodin ulkotilojen tulee täyttää samat toimivuuden, turval-
lisuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden vaatimukset kuin si-
sätilojenkin. Pihatilojen merkitys päiväkodin osana on suuri,
koska ulkona vietetään merkittävä osa hoitoajasta. Ympäristön
tulee innostaa kaikkina vuodenaikoina monipuoliseen ja oma-
ehtoiseen leikkimiseen, liikuntaan ja uuden oppimiseen. Piha
toimii usein myös päiväkodin lähiympäristössä asuvien lapsi-
perheiden vapaa-ajan leikki- ja liikunta-alueena.

Pihalla tulee olla riittävä määrä vapaata ja esteetöntä leikkiti-
laa sekä myös luontoa ja luonnonelementtejä hyödyntävää
leikki- ja liikuntatilaa, kuten talvisia mäenlaskupaikkoja, lumi-
linnan rakentamispaikkoja, liukumäkiä ja vesiaiheita. Katoksien
ja kasvillisuuden avulla voidaan luoda sateelta ja liialta aurin-
golta suojattuja paikkoja – osa ulkotilasta voi olla jopa kuisti-
maista katettua tilaa, joka toimii ruokailu- ja pienryhmätilana
lämpimänä vuodenaikana.

Lasten käytössä olevan piha-alueen mitoitusperusteena ta-
voitteena voi pitää 20 m2/tilapaikka. Tiiviisti rakennetuissa
ympäristöissä voidaan tilamitoituksessa tinkiä. Tällöin on kui-
tenkin läheiseltä puistoalueelta osoitettava päiväkodin käyt-
töön alue, jonne on pyrittävä saamaan suora ja turvallinen kul-
kuyhteys. Puistoalueella sijaitseva päiväkodin käytössä oleva
alue erotetaan selvästi päiväkodin käyttöön kuuluvaksi ja ai-
dataan sekä varustetaan tarpeellisin leikki- ja pihakalustein.
Tällöinkin päiväkodin tontilla omaa piha-aluetta tulee olla vä-
hintään 5 m2/lapsi.

Yleisiä tavoitteita ulkotiloille ovat:
· turvallinen, helposti valvottava
· monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan innostava
· luonnonlähtökohdat huomioon ottava
· auringon, varjoisuuden sekä ympäristön meluolosuhteet

huomioiva
· kasvillisuudeltaan, materiaaleiltaan ja maastonmuodoiltaan

monipuolinen
· eri-ikäisten lasten tarpeet huomioon ottava
· huollettavuus, helppohoitoisuus ja kestävyys
· mahdollisuus esteettömään liikkumiseen
· kestävän kehityksen tavoitteet
· piha-alueen käyttö päiväkodin palveluajan ulkopuolella.

Rakennuksen suhde ulkotiloihin
Rakennuksen sijoittuminen tontille määrittää suuren osan pi-
han suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Tontin liittyminen
liikenneväyliin ja ympäröiviin viheralueisiin, ilmansuunnat, pin-
tavesien poisjohtaminen ja olemassa oleva kasvillisuus ovat
keskeisiä tekijöitä. Rakennuksen massoittelulla ja ulkoraken-
nusten ja katosten ryhmittelyllä voidaan luoda ulkotiloihin lap-
sen mittakaavaan sopivaa tilallista vaihtelua. Piha-alueelle sijoi-
tetaan varastoja ja muuta tilaa irtaimille välineille.

Päiväkotiyksikön koko vaikuttaa rakennuksen sijoitteluun
tontilla, ja siten ulkotilojen valvottavuuteen, joka on keskeinen
tekijä sekä lapsen turvallisuuden että henkilökunnan työsken-
telyn kannalta. Suurissa yksiköissä rakennus on mahdollista si-
joittaa tontille siten, että pihatilat ja sisäänkäynnit jakaantuvat
eri puolille rakennusta ja jäsentyvät erilaisiin yksiköihin tontin
luonteen ja käyttäjien ikäryhmän edellyttämien toimintojen
mukaan.

Pienissä yksiköissä sen sijaan rakennus on sijoitettava siten,
että pihatila on valvottavissa pienelläkin henkilökunnalla eikä
katvealueita jää.

Päiväkotirakennuksen sijoittelussa tulee ottaa huomioon
pihatilojen valoisuus ja tuulelta suojaus. Mahdollisen vuoro-
hoidon pitkät hoitojaksot vaikuttavat myös pihatilojen suun-
nitteluun.
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Kuva 45. Pihatilan suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä.

Lapsia
(max)

Piha1 Ulkorakennukset Tontti

var + vaunusuoja katokset jätehuolto pinta-ala2

21 450 12 12 – 1200

42 900 22 24 8 2200

63 1300 28 36 10 3200

84 1700 36 48 12 4000

105 2100 40 60 15 4800

126 2500 46 72 18 5500

Taulukko 5: Pihan ja ulkorakennusten mitoitus tilapaikkojen mää-
rän mukaan.

1 Lasten käyttöön tarkoitettua piha-aluetta tarvitaan vähintään 20
m2/tilapaikka, pienet päiväkodit vaativat tilaa suhteessa enemmän
kuin suuret.

2 Tonttia tarvitaan keskimäärin 50 m2/tilapaikka, pienet päiväkodit
vaativat tilaa suhteessa enemmän kuin suuret.

Kuva 46. Pihatilojen jäsentyminen eri alueisiin.



Liikenne
RT 98-10565 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä
alueella
RT 98-10607 Kevytliikenteen väylät
RT 98-10631 Polkupyörien pysäköinti ja säilytys
RT 98-10986 Pysäköintialueet

Ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne tontilla erotetaan selvästi
toisistaan. Turvallisuussyistä myös saattoliikenne ja huoltolii-
kenne tulee pyrkiä erottamaan, ja saattoliikenne järjestämään
siten, ettei jalankulku risteä ajoneuvoliikenteen kanssa. Kevyen
liikenteen reittien tulee olla selkeitä ja liikkuminen vaunujen ja
rattaiden kanssa tulee ottaa huomioon. Näille varataan säilytys-
katokset pihatilojen yhteyteen. Samaan yhteyteen voidaan si-
joittaa myös pyöräteline.

Pääväylien tulee olla koneellisesti aurattavissa. Pihalle vara-
taan paikkoja lumen kasausta varten.

Autopaikkoja päiväkodin yhteyteen sijoitetaan vähintään
1ap/200 ke-m2, paikallisista liikenneoloista riippuen, ellei ase-
makaavassa ole muuta määrätty. Vähintään yksi paikoista on
inva-autopaikka. Paikoituksessa tulee suosia ratkaisuja, joissa
autolla ei jouduta peruuttamaan. Saattopysäköinti voidaan
myös sijoittaa kävelyetäisyyden päähän päiväkodista, jolloin
autojen pysäköinti päiväkodin välittömässä läheisyydessä ei
ole tarpeen.

Leikki ja muu toiminta
RT 89-10966 Ulkoleikkipaikat
SFS-KÄSIKIRJA 143 Leikkikenttävälineet

Hyvä piha houkuttelee monipuoliseen toimintaan. Eri-ikäisten
lasten tarpeet tulee ottaa huomioon. Erilaisten osa-alueiden tu-
lee liittyä toisiinsa luontevasti ja innostaa sosiaalisten pienryh-
mien syntymiseen. Eri toiminnoille varattujen alueiden tulee jä-
sentyä omiksi kokonaisuuksikseen. Pienten lasten käyttöön tar-
koitetut alueet pyritään sijoittamaan lähelle sisäänkäyntejä.

Leikkivälineiden ja niiden asennusten tulee olla turvamää-
räysten mukaiset, ja niiden suunnittelussa on noudatettava
SFS-standardien turvallisuusvaatimuksia. Monet leikkivälineet
tarvitsevat putoamisalustan ja riittävän putoamisalueen ympä-
rilleen. Voimakasta liikettä aiheuttavien leikkivälineiden, kuten
keinujen ja köysiratojen aitaamista ns. juoksuesteaidoin kan-
nattaa harkita välinevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Aitaami-
sessa tulee aina huomioida myös aidan käyttötarkoituksen vas-
tainen käyttö.

Välineitä valittaessa pyritään toiminnan monipuolisuuteen.
Pihalle sijoitettavia leikkivälineitä ovat esimerkiksi hiekka-
altaat, keinut, leikkimökit, leikkieläimet, monitoimitelineet, liu-
kumäet ja pallopelikalusteet. Lapsille sopivia pallopelikalus-
teita ovat esimerkiksi palloseinät ja matalat koripallotelineet.
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Kuva 47. Kuopion asunto-
messualueelle 2010 valmistu-
neessa päiväkodissa on saatto-,
huolto- ja kevyt liikenne erotettu
toisistaan.  Rinnepihalla erilaisia
pintamateriaaleja kalliosta lähtien.
Rakennus näyttäytyy katutilaan
julkisena rakennuksena ja lasten piha-
alueille pienimittakaavaisena puutalona.
Lehtoniemen päiväkoti, Kuopio.



Näille varataan tasainen, kooltaan riittävä ja pintamateriaalil-
taan toimiva pelialue. Piha-alueen kiinteitä rakenteita kuten va-
joja ja katoksia voidaan hyödyntää osana leikkiympäristöä.
Leikkikalusteiden lisäksi pihalla voi olla myös muita pihakalus-
teita kuten penkkejä ja pöytiä, roskakoreja ja lipputanko. Tarvit-
taessa voidaan käyttää myös liikuntaesteisille soveltuvia leikki-
välineitä.

Pihan tulee tarjota mahdollisuuksia ja houkutella myös mui-
hin kuin liikunnallisiin leikkeihin. Materiaaleilla, kasvillisuudella
ja tilanmuodostuksella voidaan kannustaa mielikuvitusta vaa-
tiviin ja luovuutta kehittäviin leikkeihin ja toisaalta antaa mah-
dollisuus osallistua oman ympäristön muokkaamiseen ja oppi-
miseen tekemisen kautta. Parhaat leikit syntyvät usein muiden
kuin tarkoitukseen hankittujen leikkivälineiden avulla – esi-
merkiksi monet rakennusmateriaalit ja maa-ainekset sopivat
hyvin lasten omaehtoisiin leikkeihin.

Talviajan leikkeihin sopivaa ympäristöä voi luoda maaston-
muodoin ja materiaalivalinnoin. Pimeään vuodenaikaan myös
pihan valaistus on tärkeä.

Kasvillisuus
RT 89-11001 Piha-alueiden kasvillisuustyöt

Kasvillisuutta käyttämällä muodostetaan tilaa ja jäsennetään
piha-aluetta eri toiminnoille sopiviin alueisiin. Kasvillisuuden
merkitys pienilmastolle on suuri mm. suojattaessa oleskelutilo-
ja tuulelta ja liialta auringolta.

Tontilla oleva kasvillisuus tulee inventoida ja käyttää hyödyksi
osana pihasuunnitelmaa. Tämän sekä muiden, alueelle luonnet-
ta antavien elementtien, kuten avokallioiden, purojen yms. säily-
minen antaa alueelle luonteen, jonka aikaansaaminen ympäris-
törakentamisen keinoin voi kestää vuosia. Työmaa-aikaisella
suojauksella on kasvillisuuden säilymiselle tärkeä merkitys. Alu-
een pintavesiä voidaan hyödyntää kosteikkojen luomiseksi.

Päiväkodin pihaan kohdistuu erittäin kova kulutus, joten kas-
vien tulee olla hyvin kulutusta kestäviä. Niiden tulee olla myös
myrkyttömiä, piikittömiä ja alueen ekologiseen kokonaisuuteen
sopivia. Istutettavien puiden suunnittelussa tulisi huomioida se,
että iso taimi kestää kulutusta ja ilkivaltaa pientä paremmin.

Vuodenaikojen vaihtelu tulee ottaa huomioon kasvivalin-
noissa. Käyttämällä lajeja, jotka korostavat vuodenaikojen vaih-
telua (eri aikaan kukkivat lajikkeet, syysväritys, kasvutapa leh-
dettöminä vuodenaikoina) ja pyrkimällä lajien monipuolisuu-
teen voidaan innostaa lasta tutkimaan luontoa. Pienoispuutar-
hoja hoitamalla ja majoja rakentamalla lapsi oppii uusia asioita
ympäristöstään ja pystyy muokkaamaan sitä. Ruokakasvien
kasvattaminen ja mahdollisen päiväkodin kompostin käyttö
puutarhan lannoitukseen tukee myös varhaiskasvatuksen ta-
voitteita kestävän kehityksen alueella.
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Kuva 48. Puurakenteinen päiväkotirakennus loistaa lyhdyn lailla pi-
meään vuodenaikaan. Katokset ja varastokopit rajaavat pieni mit-
takaavaisia ulkotiloja. Päiväkoti Misteli, Vantaa.

Kuva 49. Vaihtelevat pihan päällystemateriaalit, kasvillisuus ja
maaston muodot luovat kiinnostavan ympäristön. Ajurinmäen päi-
väkoti, Espoo.

Kuva 51. Asfalttipintainen potkuttelualue. Linnainmaan päiväkoti,
Oulu.

Kuva 50. Päiväkodin tilat aukeavat suurten ikkunoiden kautta um-
pinaiselle täysin pyöreälle sisäpihalle. Päiväkoti, Tachikawa, Tokio.



Materiaalit
Materiaalien valinnoissa tulee ottaa huomioon huoltoon liitty-
vät asiat, turvallisuus sekä lapsen tapa kokea ja tutkia ympäris-
töään kaikilla aisteilla. Koskettaminen on tärkeää ja pieni lapsi
tutkii asioita myös maistamalla. Materiaalien ja erilaisten struk-
tuurien merkitys on siksi suuri.

Ulkotilojen puhtaanapito vaikuttaa materiaalivalintoihin.
Huoltoreittien mitoituksessa tulee ottaa huomioon koneiden
vaatimat reitit. Talviaikaan huoltoon ja turvallisuuteen liittyvät
asiat korostuvat.

Sisäänkäyntien yhteydessä olevat pinnat tulee suunnitella si-
ten, että sisään kulkeutuvan hiekan ja kuran määrä on mahdol-
lisimman vähäinen. Pintavesisuunnitelmassa tulee ottaa huo-
mioon erilaisten, mm. leikkialueisiin ja leikkivälineiden tur-
va-alueisiin liittyvät materiaalit.

Toimintojen moninaisuus vaikuttaa pintamateriaalien valin-
taan. Nurmipinnat soveltuvat hyvin oleskeluun. Asfalttipinnat
soveltuvat hyvin erilaisiin ajeluleikkeihin (kolmipyörät yms.)
sekä joihinkin pallopeleihin (pihasähly). Monikäyttöisiä ja pal-
lopeleille sopivia pintamateriaaleja ovat hiekkatekonurmi ja ki-
vituhka. Vastaavasti yleisille leikki-alueille ja leikkivälineiden
yhteyteen soveltuvia materiaaleja ovat hiekka ja erilaiset tur-
va-alustamateriaalit. Kaikkien pintamateriaalien osalta valinnat
tulisi tehdä suhteessa suunniteltuihin toimintoihin. Painekyl-
lästetyn materiaalin käytössä tulee huomioida Suomen ympä-
ristökeskuksen antamat rajoitukset leikkipaikkoja koskien.

Turvallisuus
Yleisiä piha-alueiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:
· valvottavuus
· liikennejärjestelyt
· leikkivälineet
· muut rakenteet, tontin aitaus ja porttirakenteet
· toimintojen selkeys, eri-ikäisten lasten alueet
· materiaalien valinta
· kasvillisuus, kasvilajien myrkyttömyys
· maastoerot.

Lasten käytössä oleva piha-alue tulee aidata. Aidan käyntiport-
tien tulee olla noin 1000 mm leveitä ja lisäksi huoltoajoa varten,
kuten hiekan vaihto ja talven lumityöt, aidassa tulee olla noin
3000 mm leveä ajoportti, joka voidaan toteuttaa myös irrotetta-
vana aidan osana. Portin lukituksen tulee olla sellainen, etteivät
lapset saa sitä helposti auki. Turvallisuutta lisää portissa oleva
lasten korkeudelle tehty kurkistusikkuna.

Piha-alueen turvallisuutta mietittäessä pitää ottaa huomi-
oon myös ulkorakennusten seinät ja muut rakennelmat sekä
sisäänkäyntien/kuistien rakenteet. Lasten käytössä olevalla
piha-alueella olevissa yli 600 mm:n tasoeroissa on käytettävä
umpikaidetta. Tällainen pudotus tulee varustaa vähintään 700
mm korkealla vaikeasti kiipeiltävällä ja päällä tasapainoilua eh-
käisevällä umpikaiteella.

Kaikki kalusteet ja varusteet tulee toteuttaa vaikeasti liikutel-
tavina tai kiinteinä asennuksina, jotta varusteet eivät kulkeutui-
si esimerkiksi leikkivälineiden putoamisalueille tai aitojen vie-
reen karkaamista helpottamaan.
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Päiväkodin pihaa ympäröivän aidan korkeuden tulee olla vä-
hintään 1200 mm, josta mitasta suojaavan osan tulee ulottua vä-
hintään 1000 mm korkeudelle. Tämän korkeuden ylittävä osa
saa olla kaidemainen, kuitenkin niin ettei osassa ole yli 100 mm
korkeita aukkoja. Maanpinnan ja aidan alareunan väliin saa jää-
dä korkeintaan 100 mm rako.
· jos aidan suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita,

aidan aukkojen tulee olla alle 89 mm leveitä
· säleverkkoaidassa (”Legi”) aukkokoon tulee olla alle 50 mm
· mikäli aita valmistetaan teräslangasta (verkkoaita tai teräslan-

ka-aita), saa silmäkoko olla korkeintaan 30 mm

Aita voi olla myös puurakenteinen. Ulkonevien ruuvien ja pult-
tien kannat on suojattava. Missään aitatyypissä, materiaalista
riippumatta, ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka
tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Yläreunan profilointi ei saa hou-
kutella kiipeämään, tasapainoilemaan tai istumaan. Yläprofi-
loinnin tulee olla myös sellainen, ettei lapsi voi jäädä siihen kau-
lastaan kiinni. Tämä saavutetaan käyttämällä kuvassa 54 esitet-
tyjä ratkaisuja.

Tämän RT-ohjekortin laatimiseen on osallistunut Rakennustietosäätiö RTS:n
toimikunta 287 Päiväkotien suunnittelu:
yli-insinööri Olli Saarsalmi/Sosiaali- ja terveysministeriö
arkkitehti Sinikka Kouvo/Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen
sisustusarkkitehti Mervi Alaluusua/Konehuone sisustusarkkitehdit
yksikön päällikkö Päivi Lindberg/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kaupunginarkkitehti Arto Alanko/Vantaan kaupunki
hankesuunnittelija Merja Sederholm/Helsingin kiinteistöviraston tilakeskus
arkkitehti Seppo K. Niiranen, sihteeri/Rakennustieto Oy
Ohjekortti perustuu arkkitehti Sinikka Kouvon laatimaan käsikirjoitukseen.

Kuva 53. Turvallinen päiväkodin aidan yläprofilointi. Yläreunan
raon tulee olla 45 mm kapeampi tai yläreunan korkeus poikkirun-
koon alle 45 mm. Näin estetään kaulan juuttuminen rakoon vahin-
gossa. Yläreunan profiilin turvallisuus tarkistetaan testikappaleella,
jonka leveys yläreunassa on 155 mm, alareunassa 45 mm ja korkeus
95 mm, jolloin sivut ovat 30 asteen kulmassa.

Kuva 52. Metallinen säleverkkoaita soveltuu hyvin kaupunkiympä-
ristöön. Ajurinmäen päiväkoti, Helsinki.
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