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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

 1. LUOKANOPETTAJAN VALINTA 
 
Siv.ltk § 20   Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Anna Nurmi p. 040 579 3967 
 
 
Liite 1 

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 9.5.2022 sivistyslautakunnalle 
täyttöluvan luokanopettajan virkaan (Kh. §51/2022). 
 
Hakuilmoitus oli nähtävillä työvoimahallinnon sivuilla ja kunta-
rekry.fi:ssä 11.5. – 27.5.2022 välisen ajan. 
Hakuajan päättymiseen mennessä kelpoisia hakijoita tuli kuusi (6), 
joista neljä kutsuttiin haastatteluun.  
 
Haastatteluryhmän muodostivat rehtori, vs. sivistystoimenjohtaja 
Anna Nurmi, Istunmäen koulun koulunjohtaja Tero Mäkinen, henki-
löstön edustaja Tiina Vaskelainen, oppilasedustaja Veli Lesonen ja si-
vistyslautakunnan jäsen Terhi Minkkinen. 

 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee haastatte-
luryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti perusopetuksen luokan-
opettajan virkaan KM Riikka Vahtealan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi. 
Haastattelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella hakijalla katsottiin 
olevan parhaiten Konneveden kunnan tarpeita vastaavat kyvyt toimia 
luokanopettajan virassa. 
 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi ri-
kosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Edel-
lisen lisäksi valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan vähintään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tie-
doksisaannista. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

2. VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN VALINTA 
 
 
Siv.ltk § 21  Valmistelijat: vs. sivistystoimenjohtaja Anna Nurmi p. 040 579 3967, 

varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen p. 040 702 8601 
 

 
Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.4.2022 sivistyslautakunnalle 
täyttöluvan luokanopettajan virkaan (Kh. §39/2022). 
 
Hakuilmoitus oli nähtävillä työvoimahallinnon sivuilla ja kunta-
rekry.fi:ssä 11.5. – 25.5.2022 välisen ajan. 
Hakuajan päättymiseen mennessä kelpoisia hakijoita tuli viisi (5), 
joista kolme kutsuttiin haastatteluun.  
 
Haastatteluryhmän muodostivat rehtori, vs. sivistystoimenjohtaja 
Anna Nurmi, varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen, henkilös-
tön edustaja Tiina Vaskelainen ja sivistyslautakunnan jäsen Terhi 
Minkkinen. 
   

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee haastatte-
luryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajan toimeen lähihoitaja Sanna Utriaisen 1.8.2022 alkaen tois-
taiseksi. Haastattelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella hakijalla 
katsottiin olevan parhaiten Konneveden kunnan tarpeita vastaavat 
kyvyt toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimessa. 
 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi ri-
kosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Edel-
lisen lisäksi valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan vähintään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tie-
doksisaannista. 
 

 
  
 
                   Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

3. VARHAISKASVATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
 
Siv.ltk § 22 Valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen p. 040 702 

8601, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Vaskelainen p.  
040 482 6794 

 
Liite 3 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama 
valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten var-
haiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.  

 
Opetushallitus määräsi 18.2.2022 uusista varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteista, jotka astuvat voimaan 1.8.2022. Perusteet uudistettiin 
vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia. Opetushallituksen päätös 
edellyttää kunnalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista 
näitä perusteita noudattaen. Uusi paikallinen varhaiskasvatussuunni-
telma on otettava käyttöön elokuussa 2022 uuden toimintakauden al-
kaessa. 

 
Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen 
tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. 
Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan 
yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lap-
sen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella. Lapselle tulee muun muassa 
oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälinei-
siin ja uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökoh-
taisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. 
Muita muutoksia on tehty mm.  laaja-alaisen osaamisen osuuteen. 
 
Konneveden paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta uu-
sien perusteiden mukaisesti on vastannut varhaiskasvatuksen johtaja. 
Lapsen tuen (luku 5) osalta laatimisesta vastasi kiertävä varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja. 

 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy päivite-
tyn Konneveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelman. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

4. LIIKUNTASTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN 
 
Siv.ltk § 23 Valmistelijat: vs. sivistystoimenjohtaja Anna Nurmi p. 040 579 3967, 

sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405, vapaa-aikasih-
teeri Vesa Jämsen p. 0400 646 495,  
liikuntakoordinaattori Tanja Wichmann p. 040 748 2093, hyvinvointi-
toimikunta 

 
 
Liite 4 Konneveden kunnan liikuntastrategia pohjautuu loppuvuodesta 2021 

valmistuneeseen kuntastrategiaan. Kuntastrategian mukaisesti Konne-
vesi on laadukkaan maaseutuasumisen kotikunta. Asiakirjana 
liikuntastrategia on tarkoitettu työvälineeksi Konneveden kunnan 
luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä kaikille Konnevedellä tapah-
tuvaa liikuntaa ja urheilua edistäville toimijoille. Liikuntastrategian 
tavoitteena on liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kunta-
laisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Strategiset päämäärät 
kohdistuvat niin lasten ja nuorten, työikäisen väestön kuin ikääntyvien-
kin liikuntaan ja pitävät sisällään ikäluokittaiset erityisryhmät. 

 
 
 
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Konne-

veden kunnan liikuntastrategian vuosille 2022-2026. 
 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

5. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA PERITTÄVÄT 
MAKSUT LUKUVUONNA 2022-2023 

 

Siv.ltk § 24  Valmistelijat: vs. sivistystoimenjohtaja Anna Nurmi p. 040 579 3967,   
aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Eija Aspinmaa p. 040 
4820666  

 

Perusopetuslain 8 a luvun mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta tulee jär-
jestää 1.8.2011 voimaan tulleiden perusopetuksen aamu- ja iltapäivä-
toiminnan perusteiden mukaisesti. Näiden perusteiden pohjalta on laa-
dittu Konneveden kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen toimin-
tasuunnitelma, jossa on määritelty mm. toiminnan järjestämisen lähtö-
kohdat, toiminnan tavoitteet ja sisältö sekä toiminnan seurannan ja ar-
vioinnin käytänteet. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on ohjausryhmä, jo-
hon kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, sivistystoi-
menjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, Lapunmäen yhtenäiskoulun reh-
tori ja mahdollinen toinen iltapäivätoiminnan ohjaaja.  
 
Konnevedellä toimintamaksut lukuvuonna 2021–2022 ovat olleet seu-
raavat:  

• Koko kuukauden toimintamaksu 80 euroa  
• 12 päivää toimintaa tarvitsevien maksu on 50 euroa/kuukausi.  

Sisaralennus on 20 euroa, joka vähennetään täydestä kuukausimak-
susta perheen yhdeltä lapselta. Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät 
laskutetaan siten, että iltapäivän maksu on 5 euroa/päivä. 
 
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osal-
listuu toimintaan. Maksusta peritään 40 euroa silloin, jos lapsi ei sai-
rautensa tai muun syyn vuoksi kalenterikuukauden aikana osallistu 
aamu- ja iltapäivätoimintaan. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kes-
tää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Toimintaan osallistu-
misesta ei voida periä muita maksuja.  
 
Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan ela-
tusvelvollisuus, toimeentulon edellytykset tai huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennus tulee tarkastaa kesken 
lukukauden, mikäli perhetilanteessa tai huoltajan tuloissa tapahtuu 
oleellisia muutoksia. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta säilyttää aamu- ja 
iltapäivätoiminnan toimintamaksut lukuvuonna 2022–2023 nykyisellä 
tasolla: 

• Koko kuukauden toimintamaksu 80 euroa  
• 12 päivää toimintaa tarvitsevien maksu on 50 euroa/kuukausi.  

Sisaralennus on 20 euroa, joka vähennetään täydestä kuukausimak-
susta perheen yhdeltä lapselta. Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät 
laskutetaan siten, että iltapäivän maksu on 5 euroa/päivä.  
 
Perheellä on mahdollisuus hakea vapautusta tai alennusta toiminta-
maksuista samoin perustein kuin päivähoidossa. 
 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

6. KONNEVEDEN KUNNAN OPETUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN 
JÄRJESTÄJÄN SEKÄ LAUKAAN SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS 
 
 
Siv.ltk § 25  Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Anna Nurmi p. 040 579 3967 
 
 
Liite 5 Konneveden seurakunta yhdistyi vuoden 2022 alusta Laukaan seura-

kuntaan. Yhteistyöstä on laadittu Opetushallituksen sekä Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallituksen ohjeistusten mukainen 
yhteistyösopimus. Sopimuksella sovitaan sellaisesta yhteistyöstä, 
jonka tarkoituksena on edistää pitkäjänteisesti arvo- ja eettistä kasvatu-
sta varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulu-
tuksessa. Sopimuksen liitteenä olevassa Kumppanuuden korit -asia- 
kirjassa on kuvattu kunnan ja seurakunnan välisen yhteistyön muodot 
ja käytännöt varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
osalta. Toimipaikkakohtainen yhteistyö kirjataan koulujen ja 
päiväkodin lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin. 

 
 
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Konne-

veden varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä Laukaan seurakunnan 
välisen yhteistyösopimuksen. 

 
 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

7. VUOROHOIDON JÄRJESTÄMINEN ALKUOPETUSIKÄISELLE OPPILAALLE 
 

Siv.ltk § 26 Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen P. 040 702 
8601.   

 
 
Liite 6 (nähtävissä  
kokouksessa)   Huoltaja (nimi poistettu) on anonut lapselleen (nimi poistettu) vuoro-

hoito-oikeutta varhaiskasvatukseen. Sivistyslautakunnan kokoukses-
saan 28.5.2021 hyväksymien vuorohoitoperiaatteiden mukaan (siv.ltk 
§ 34/2021) koululaisten vuorohoito-oikeudesta päättää Konneveden si-
vistyslautakunta ja hoito-oikeuden perusteeksi huoltajan tulee toimit-
taa sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisen lausunto vuorohoitotar-
peesta. Huoltaja on toimittanut pyydetyn lausunnon. (Liite 6).  

 

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää oppilaalle 
(nimi poistettu) vuorohoito-oikeuden huoltajan vuorotyön ja toimite-
tun lausunnon perusteella.  
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

 
8. MUUT ASIAT / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
 

Siv.ltk §  27 
• Sivistystoimen talouskatsaus 14.6.2022 (kokouspäivän toteuma) 

• Sovari-kyselyn tulokset (etsivä nuorisotyö) 

• Yrityskylä-raportti 

• sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset § 4–13 

 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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KONNEVEDEN PAIKALLINEN 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 01.08.2022 

 

1.1 PAIKALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA  

Konneveden varhaiskasvatussuunnitelma (jatkossa VASU) ohjaa kaikkia kunnan 

varhaiskasvatusyksiköitä: päiväkotia ja omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. 

Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen perustuu opetushallituksen päätökseen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 18.02.2022. Tässä Konneveden VASUssa hyödynnetään 

em. perustetekstiä edeten sen mukaisesti. Perustetekstin jälkeen on kirjattu luvuttain  Konnevedellä 

yhteisesti noudatettaviksi sovitut toimintatavat ja periaatteet sekä omat, paikalliset painopistealueet. 

Varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa Konneveden peda.net- sivustolla 

VARHAISKASVATUKSEN alla. 

VASU on laadittu ja hyväksytty suomeksi. 

Konneveden VASUn laatimisesta uusien perusteiden mukaisesti on vastannut varhaiskasvatuksen 

johtaja. Lapsen tuen (luku 5) osalta paikallisen suunnitelman laatimiseen osallistui kiertävä 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen vakituinen henkilöstö osallistui 

Opetushallituksen järjestämään TEAMS-koulutukseen: ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2022 – Uudistukset” 

Huhtikuussa 2022 järjestettiin asiakaskysely huoltajille. Kyselyn tuottamaa tietoa käytetään tämän 

uuden paikallisen VASUn työstämiseen. 

Varhaiskasvatuksen toimipisteissä on havainnoitu ja haastateltu lapsia. Henkilökunta on 

työkokouksessa keskustellut VASUn periaatteista, tavoitteista ja toimintatavoista. Arjen 

kokemuksia on jaettu ja käsitelty! 

Aikaisempi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin yhteistyössä esiopettajien ja 

perusopetuksen edustajan kanssa. Näissä kokoontumisissa oli tavoitteena saada 

varhaiskasvatussuunnitelma jatkumaan saumattomasti esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 

kanssa.  

Sosiaalitoimen kanssa käydään yhteistä keskustelua aina tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja on neuvotellut myös lastenneuvolan terveydenhoitajan ja seututerveyskeskuksen 

terapeuttien kanssa erilaisista yhteistyön tavoista ja käytänteistä. 

Hyvinvointialueen organisaation alettua tammikuussa 2023 yhteistyökäytäntöjä selvitetään ja 

päivitetään tähän suunnitelmaan. 

Aiemmin VASU-työssä oli mukana myös ev.lut. seurakunnan lapsityöntekijä. Aiheesta käytiin 

keskusteluja myös MLL:n , 4H:n ja KonnU:n toimijoiden kesken. Nyt näiden yhteistyötahojen 

kanssa ei ole erillistä kokoontumista järjestetty. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on parhaillaan päivitettävänä. Se toimii valmistuttuaan 

tämän suunnitelman liitteenä. 

Ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelma ” Ympäristö- ja kulttuurivirta” on osa tätä 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan syksystä 2022 lähtien sähköisesti, DAISY- 

toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvän lapsen VASUn mukaisesti. 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ovat edelleenkin 

täydentyviä ja päivittyviä asiakirjoja. 

 

1.2 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 

Konnevedellä lapsen VASU laaditaan DAISY-toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvän lapsen 

VASUn mukaisesti. 

Sen laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista vastaa päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettaja 

yhdessä muun henkilöstön kanssa. Perhepäivähoidossa lapsen VASUn laatimisen tukena on 

varhaiskasvatuksen johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai päiväkodin varhaiskasvatuksen 

opettaja.  

Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja päivittää lapsen VASUa lainsäädännön ja 

varhaiskasvatuksen perusteasiakirjan edellyttämällä tavalla. 

Esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaan VASU 

myös varhaiskasvatuksessa. 

 

2. VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET 

TAVOITTEET 

2.1 VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT 

VELVOITTEET 
 

Konnevedellä järjestetään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa 

on tarvetta. Lain (Varhaiskasvatuslaki 5§) mukaisesti palvelua pyritään järjestämään lähellä sen 

käyttäjiä ja tarpeita vastaavina aukioloaikoina. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa (3§) 

Jokaisen tavoitteen alle on kuvattu paikallisia varmistuksia tavoitteen toteutumiseksi. 

  

https://peda.net/konnevesi/Ymp2
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VARHAISKASVATUSLAIN MUKAAN VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEENA ON 

 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, 

terveyttä ja hyvinvointia; 

- pienryhmät päiväkodissa, perhepäivähoito, lapsen ja perheen hyvinvoinnin 

huomioiminen ja vanhemmuuden tukeminen 

 

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

arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti; 

- Tarjotaan lapsilähtöisiä, pedagogisia mahdollisuuksia tutkimiseen, hoksaamiseen, tiedon 

etsimiseen. Innostutaan lasten kanssa oppimisesta hauskan kautta: pelit, leikit, luonto ja 

liikunta. Muistetaan lapsen luontainen tapa oppia toimimalla. 

 

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 

monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

- Hyödynnetään toiminnassa paikallista kulttuuria. Vieraillaan vanhusten luona. 

Perhepäivähoidon lapset osallistuvat MLL:n perhekahvilan muskariin 

mahdollisuuksiensa mukaan. Taataan monipuolisissa leikeissä, liikunnassa, taiteessa 

kaikille lapsille onnistumisen mahdollisuuksia. Nostetaan yksilöt esiin tasapuolisesti! 

 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö; 

- Syksyllä 2022 uusi päiväkoti 

- Järjestetään lasten eri ikäkausille sopivia leikkivälineitä ulos ja sisälle. Oppimista ja 

ajattelua edistäviä pelejä pelataan yhdessä lasten kanssa. Säännöllisestä päivärytmistä 

pidetään kiinni.  Lasten sensitiivinen kohtaaminen arjessa luo turvallisuutta. 

 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 

lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

- ” Konnevedellä – aina lapset edellä” – mukaisesti toimitaan myös varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuspaikkaa järjestettäessä pyritään  

 miettimään lapsen ja perheen etu! Viisivuotiaille suositellaan nk. viskarivuotta 

päiväkodilla ennen esikoulun alkua. 

Päiväkodilla pyritään siihen, että lapsiryhmän aikuiset pysyvät mahdollisuuksien 

mukaan samoina. 

Kunnioitetaan lapsen omaa persoonallisuutta! 

 

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää 

yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa 

yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaa; 
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- Kohdellaan lapsia yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti tarjoten heille monenlaisia 

mahdollisuuksia leikkiin. Ei erotella tyttöjen ja poikien leikkejä! 

Huoltajien luvalla lapset voivat osallistua ev. lut. seurakunnan järjestämiin hetkiin.  

 

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea 

varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

- Varhaiskasvatuspäivän aikana lasta havainnoidaan ja toimintaa dokumentoidaan ainakin 

kirjaamalla. VASU-keskusteluissa nostetaan havaintoja esille ja niistä keskustellaan. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään ottamalla hänet 

mukaan pohdittaessa tuen tarvetta ja sen järjestämisen tapoja. 

 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä 

sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten 

kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 

- Jokainen varhaiskasvatuspäivä sisältää paljon tilanteita yhteistyö – ja 

vuorovaikutustaitojen opetteluun ja harjoitteluun. Nämä huomataan ja hyödynnetään 

tärkeinä oppimistilanteina. Tunne- ja turvataitoja harjoitellaan. Kiusaamista ei sallita 

(tarkemmin kohdassa 3.1)! 

 

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin; 

- Toiminnan suunnitteluun otetaan lapset mukaan. Huolehditaan siitä, että kaikki saavat 

kykyjensä mukaan osallistua. Annetaan lapselle mahdollisuus vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin ikä- ja kehitystaso huomioiden. 

 

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. 

- Vaihdetaan päivittäin kuulumiset huoltajien ja henkilöstön välillä lapsen päivän kulusta. 

Päiväkodilla käytetään hyväksi ”Mainio päivä”- lomaketta ja Daisy- 

toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamia viestintämahdollisuuksia. VASU-keskusteluissa 

pysähdytään yksittäiseen lapseen ja toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen 

juuri hänen kasvunsa ja oppimisensa tukemiseksi. Huoltajien huolia kuullaan ja ohjataan 

tarvittaessa avun piiriin. 
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2.2 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAMUODOT 

 

KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAMUODOT 

Konnevedellä varhaiskasvatusta järjestetään kunnan toimesta päiväkodilla ja perhepäivähoidossa. 

Päiväkodilla varhaiskasvatusta tarjotaan 54 lapselle. Päiväkodille on myös keskitetty kirkonkylän 

esikoululaisten sekä erityisestä syystä 1. -2. -luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoito klo 16 jälkeen. 

Perhepäivähoitoa on tarjolla 2 – 4  hoitajan kotona. Tällöin lapsiryhmässä voi olla korkeintaan 4 

alle kouluikäistä lasta ja yksi esikoululainen tai koululainen aamu- ja iltapäivähoidossa. 

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää tarvittaessa myös lapsen/lasten kotona erityisen perustelluista 

syistä.  

Vuorohoito on arkiaamuisin ja -iltaisin, viikonloppuisin ja ympärivuorokautisesti tarjottavaa 

varhaiskasvatusta. Sitä järjestetään vain huoltajien opiskelusta tai työnteosta johtuvan tarpeen 

vuoksi.  Vuorohoitoa järjestetään pienille koululaisille (1. -2.- luokkalaisille) vain terveys- tai 

sosiaaliviranomaisen lausunnolla. 
 

Kaikissa toimintamuodoissa noudatetaan Varhaiskasvatussuunnitelmaa huomioiden 

toimintamuodon erityispiirteet.  

Varhaiskasvatuksen johtaja antaa uusille asiakasperheille neuvontaa ja ohjausta tarjolla olevista 

varhaiskasvatuspalveluista. 

 

Toimintamuotojen kesken tehdään yhteistyötä. Kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät kokoontuvat 

noin kerran kahdessa kuukaudessa yhteisiin työkokouksiin keskustelemaan, arvioimaan, 

kehittämään ja suunnittelemaan toimintaa lasten kanssa. Tämän VASUn arvioiminen ja 

päivittäminen sisältyy em. kokousten ohjelmaan. 

 

Toimintakauden aikana järjestetään varhaiskasvatuksen yhteisiä tapahtumia. Lisäksi osallistutaan 

mahdollisesti järjestettäviin erilaisiin tilaisuuksiin, mm. ”Ympäristö- ja 

kulttuurikasvatussuunnitelman” mukaisesti. 

 

Perhepäivähoitajat vierailevat lapsiryhmänsä kanssa päiväkodilla mahdollisuuksien mukaan. 

 

2.3 VARHAISKASVATUS OSANA LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN 

POLKUA 
 

LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN POLUN ALKU KONNEVEDELLÄ 

Konnevedellä kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen. Osallistumisen laajuudesta 

sovitaan keskustellen perheen kanssa pyrkien aina huomioimaan lapsen etu. 
 

Tutustumiskäynnillä varhaiskasvatuspaikkaan annetaan perheelle nk. esitietokaavake (sisältää 

yhteystietoja ja pieniä, mutta tärkeitä käytännön asioita), jonka huoltajat palauttavat 

varhaiskasvatuspaikkaan lapsen aloittaessa toiminnassa. Ennen hoitosuhteen alkua tai viimeistään 

heti sen alettua käydään aloituskeskustelu huoltajien kanssa. Tämä keskustelu on lähtökohta 

avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle huoltajien ja henkilöstön välillä.  

Aikuisten välinen hyvä yhteistyö luo lapsen elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. 
 

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vtjyt/2-2-arvoperusta/jp
https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vtjyt/2-3-oppimisk%C3%A4sitys/jp
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajien ja henkilökunnan 

kanssa noin kahden kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. 
 

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksessa toimintamuodosta toiseen tai toiseen hoitopaikkaan 

toimitaan samaan tapaan kuin edellä lapsen siirtyessä kotihoidosta kunnallisen varhaiskasvatuksen 

piiriin. Ensisijainen vastuu lapsen sujuvasta ja turvallisesta siirtymisestä on huoltajilla. 

Mahdollisuuksien mukaan edellisestä hoitopaikasta voidaan "saatella" lasta, esim. perhepäivähoitaja 

voi vierailla lapsiryhmänsä kanssa päiväkodilla. 

Lapsen VASU siirtyy uuteen paikkaan huoltajien suostumuksella! 
 

Varhaiskasvatus ja sen jatkumona esiopetus muodostavat yhtenäisen lapsen kasvua ja oppimista 

tukevan kokonaisuuden. Konnevedellä esiopetus järjestetään kouluilla.  

Lastenneuvolan toimesta järjestetään terveydenhoitajan, varhaiskasvatuksen edustajien, 

esiopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kesken tapaaminen, jossa keskustellaan tulevista 

esioppilaista huoltajien luvalla. Tämän keskustelun perusteella voidaan vielä pohtia ryhmäjakoja ja 

koulunkäynninohjaajien tarvetta esiluokassa. 

Lapsen, huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken laaditaan nk. tiedonsiirtolomake 

viimeisessä vasu-keskustelussa, joka toimitetaan esiopettajalle.  

Siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen pyritään helpottamaan mahdollisuuksien mukaan 

myös yhteisillä toiminnoilla viisivuotiaiden ja esikoululaisten kesken. Esiopettaja voi myös vierailla 

varhaiskasvatuksen toimintapaikoissa ja tulevat esikoululaiset esiluokassa. 
 

Koululla järjestetään tuleville esikoululaisille tutustumispäivä. 

 

2.4 ARVOPERUSTA 
 

KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN ARVOPERUSTA 

Varhaiskasvatuksessa lapset kohdataan yksilöinä ja ainutlaatuisina huomioiden aina lapsen ja 

perheen etu. 

Lapsi oppii ja tutustuu ympäröivään maailmaan leikkien, liikkuen ja tutkien turvallisessa 

vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksessa korostuu hoidon ja huolenpidon, kasvatuksen ja 

oppimisen eheä kokonaisuus. 

 

Varhaiskasvatuksen keskeisiä arvoja ovat luottamus, rohkeus, luovuus ja välittäminen. Nämä samat 

arvot ovat mukana lapsen polulla myös esi- ja perusopetuksessa.  

 

 

  

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vtjyt/2volkjop/kva
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Arvojen näkyminen varhaiskasvatuksen arjessa käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

 
Arvokeskustelut luovat pohjan yhteistyölle. Keskusteluja käydään säännöllisesti henkilöstön ja 

kotien kesken lapsen VASU-keskusteluissa ja vanhempainilloissa. 

Arvoperustan toteutumista seurataan ja arvioidaan henkilöstön työkokouksissa ja lapsen VASUn 

päivityksen yhteydessä. 

 

 

2.5 OPPIMISKÄSITYS 
 

KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMISKÄSITYS 

Kasvaminen ja oppiminen on kokonaisvaltaista, kaikilla aisteilla tapahtuvaa ja läsnä kaikissa päivän 

tilanteissa: jokaista hetkeä arvostetaan oppimisen ja kasvamisen mahdollisuutena ja jokaista lasta 

tuetaan oppimaan omassa rytmissään, inklusiivisesti omassa ryhmässään. 

 

Toimintakauden alussa asetetaan toiminnan tavoitteet lasten ja huoltajien ajatuksia kuunnellen. 

Henkilöstö pyrkii huomioimaan lasten aikaisempia kokemuksia ja mielenkiinnon kohteita 

toiminnan ja oppimisen pohjaksi. 

Henkilöstön vastuulla on turvallisen, lämpimän ja innostavan ilmapiirin luominen. Toiminnassa 

huomioidaan mahdollisimman monipuolinen leikkiympäristö ja lasten mahdollisuus suunnitella 

ympäristöä ja toimintaa. 

Arvo LUOTTAMUS ROHKEUS & 

REHTIYS 

LUOVUUS       VÄLITTÄMINEN 

& 

VASTUULLISUUS 

YRITTELIÄISYYS

& 

AKTIIVISUUS 

Mikä? Lapsen luottamus 

itseensä oman 

elämänsä 

"asiantuntijana". 

Lapsen rohkeus 

olla oma itsensä 

ja erottaa oikea 

väärästä. 

Lapsen ilo ja 

innostus 

ympäröivästä 

maailmasta. 

Lapsi kunnioittaa 

toisia ihmisiä ja 

elämää. 

Lapsi on yritteliäs ja 

oma-aloitteinen. 

Mitä? Lapsi on ajatteleva 

ja osaava, joka 

kasvaa ja oppii 

omalla tavallaan. 

Rohkeus kokeilla 

ja tutkia 

monipuolisesti 

erilaisia asioita. 

Harjoitella oikean 

ja väärän 

erottamista. 

Lapsi on 

kokeilunhaluinen 

ja utelias. 

Toisten ihmisten 

arvostamista, 

empatiakykyä. 

Vastuuta 

ympäristöstä. 

Innostusta kokeilla ja 

yrittää 

epäonnistumisia 

pelkäämättä. 

Miten? Henkilöstö antaa 

lapselle 

mahdollisuuden 

omiin valintoihin 

luottaen siihen, että 

lapsi näyttää 

suunnan omalle 

kasvulleen ja 

oppimiselleen. 

Henkilöstö antaa 

lapselle 

mahdollisuuden 

tutkia ja kokeilla. 

Lasta 

kannustetaan 

huomioiden 

jokaisen oma 

persoonallisuus. 

Henkilöstö 

uskaltaa 

heittäytyä ja 

luoda lapselle 

mahdollisuuksia 

innostavalle ja 

aktiiviselle 

toiminnalle. 

Tuetaan lapsen 

luontaista 

kokeilunhalua ja 

uteliaisuutta. 

Henkilöstö ohjaa 

lasta huomaamaan 

oman toiminnan 

vaikutukset itseen, 

toisiin ja 

ympäristöön. 

Henkilöstö kannustaa 

lasta yrittämään eikä 

antamaan heti 

periksi. 

Tuetaan 

omatoimisuutta arjen 

tilanteissa. 

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vtjyt/2yv/kvo


8 
 

Varhaiskasvatuspäivän kaikki hetket nähdään arvokkaina pedagogiikan mahdollisuuksina (nk. 

kokopäiväpedagogiikka). 

 

Henkilöstö muistaa LEIKIN merkityksen kaikessa oppimisessa ja antaa siihen kaikille lapsille 

yhdenvertaisen mahdollisuuden! 

 

2.6 PEDAGOGISESTI PAINOTTUNUT KASVATUKSEN, OPETUKSEN JA 

HOIDON KOKONAISUUS 

 

KONNEVEDEN PAINOTUKSET 

Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin eri ikäisten lasten toiminnassa sekä 

varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa. 

 

Päiväkodilla pedagogisen toiminnan suunnittelusta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä 

muun henkilöstön kanssa. Toiminta toteutetaan useimmiten pienryhmätoimintana, jolloin 3-6 lasta 

työskentelee yhdessä. 

 

Perhepäivähoidolla on pitkät perinteet Konnevedellä ja tätä toimintamuotoa arvostetaan.  

Perhepäivähoitaja vastaa itsenäisesti toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. 

 

Perhepäivähoitajien toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena toimii 

varhaiskasvatuksen johtaja ja varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja. Tarvittaessa tukena on 

myös moniammatillinen työryhmä. 

 

 

2.7 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 
 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSESSA 

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät toimintatavat ja käytäntöjen suuntaviivat kirjataan 

varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan vuosittain. 

Ryhmäkohtaisen toiminnan suunnittelun perusteena on lasten havainnointi ja yksilölliset tavoitteet, 

siis lasten VASUt joiden avulla toimintaa kehitetään ja arvioidaan.  

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet nousevat lasten mielenkiinnon kohteista ja heidän tarpeistaan.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa vanhempien kanssa käydään 

keskustelua, jossa heidän ainutlaatuista asiantuntemustaan omasta lapsestaan arvostetaan. 

 

Puhdas luonto, monipuolinen liikunta ja rikas leikki ovat Konnevedellä varhaiskasvatuksen 

laaja-alaisen oppimisen perusta.  

 

Konnevedellä on tavoitteellinen ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelma " YMPÄRISTÖ - JA 

KULTTUURIVIRTA", 

jolla taataan jokaiselle lapselle varhaiskasvatuksesta alkaen tasavertainen osallisuus ympäröivään 

kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä ympäristökasvatukseen.  

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vtjyt/2vt/pp
https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vtjyt/2ppv/jpajo
https://peda.net/konnevesi/Ymp2
https://peda.net/konnevesi/Ymp2
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Konnevedellä lapset kohtaavat luontevasti moninaisuutta jo varhaiskasvatuksessa. Lapsia tuetaan 

vuorovaikutukseen hyväksyvässä ja myönteisessä ilmapiirissä. 

 

Varhaiskasvatusikäinen lapsi saa arjen eri tilanteissa kaikkien aistikanaviensa kautta monipuolisesti 

eväitä monilukutaitoon, jota tarvitaan erilaisten viestien tulkitsemiseen ja tuottamiseen. 

Monilukutaito edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 

 

Tieto- ja viestintätekniikka on Konnevedellä valittu perusopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-

alaisen oppimisen painopistealueeksi. Varhaiskasvatuksessa tätä toteutetaan lasten kanssa mm. 

lukemalla, keskustelemalla, tutkimalla kuvia, dokumentoimalla sekä itse tuottamalla hyödyntäen 

digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä. Lasten ja perheiden arkielämästä nouseviin tieto- ja 

viestintätekniikan käsitteisiin ja ilmiöihin tartutaan ja tutustutaan niihin eri tavoin.  

Uuden päiväkodin myötä vahvistetaan digitaalista osaamista oppimisen välineenä. Naapurina 

olevassa Lapunmäen yhtenäiskoulussa on paljon digiosaamista ja digitaalisia välineitä. Yhteistyötä 

koulun kanssa kehitetään ja toteutetaan. 

 

 

3. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 

3.1 TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN JA SITÄ OHJAAVAT 

PERIAATTEET  

 

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN JA SITÄ OHJAAVAT PERIAATTEET 

KONNEVEDELLÄ 

Konneveden varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on jatkuvasti muuttuvaa. Sen vuoksi sitä pitää 

arvioida ja kehittää! Toimintakulttuurin vaikutuksia pohditaan ja tarpeellisia muutoksia tehdään 

yhteistyössä lasten, huoltajien ja henkilöstön kanssa. 

”Konnevedellä – aina lapset edellä” – on motto myös varhaiskasvatuksen järjestämisessä, jossa 
huomioidaan lapsen etu yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän kannalta. 

Toimintakulttuurin lähtökohtana on inklusiivinen varhaiskasvatus, jossa kukin lapsi voi toimia, 

kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti. 

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

turvallisuudesta. Lasta suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. 

Minkäänlaista kiusaamista ei sallita! Ristiriitatilanteet selvitetään ja niistä kerrotaan huoltajille. 

Tilanteen vaatiessa konsultoidaan asian selvittämiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 

sosiaalitoimistoa, lastenneuvolaa, koulupsykologia tai perheneuvolaa. 
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KONNEVEDEN KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA: 

 

LAPSI AIKUINEN 

-tuntee olevansa välittävien ja luotettavien 

aikuisten ohjauksessa  

-luo lapselle turvallisen ja luottavaisen 

varhaiskasvatusympäristön 

- voi kertoa kiusaamisesta ja muista asioistaan 

turvalliselle aikuiselle 

-on aidossa vuorovaikutuksessa, on läsnä 

- saa tietoa ja taitoja tunteiden käsittelyyn esim. 

tunne- ja turvataitojen tuokioiden myötä 

-tukee lapsen terveen itsetunnon kehittymistä 

- pelaa ja leikkii kaikkien lasten kanssa (ei aina 

ne parhaat kaverit samassa touhussa) 

-havainnoi, huomaa, on leikeissä mukana 

- saa välineitä olemiseen yhdessä toisten kanssa 

satujen, tarinoiden, kuvien, laulujen, 

nukketeatterin yms. avulla 

-puuttuu heti kiusaamiseen, pohtii ja keksii 

ratkaisut. KIUSAAMISTA EI SALLITA! 

- oppii miettimään ja huomaamaan, miltä 

toisesta tuntuu 

-tukee tunnetaitojen kehittymistä, tunteiden 

nimeämistä, empatiakykyä, oikean ja väärän 

erottamista 

- saa olla keskustellen mukana miettimässä 

erilaisia ratkaisumalleja hyvään yhdessäoloon 

-arvostaa itse kaikkia ihmisiä yhtä arvokkaina. 

Viestittää lapsille, että ERILAISUUS on 

RIKKAUS! 

 

 

3.2 VARHAISKASVATUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖT 

 

KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Konnevedellä lapsilla on oppimisympäristönä monipuolinen ja rikas luonto, jonka moninaisuutta 

tutkitaan ja ihmetellään yhdessä. Ympäröivää luontoa hyödynnetään päivittäin leikeissä, liikunnassa 

ja kaikessa oppimisessa. 

Oppimisympäristöinä myös pihat, leikkipuistot, urheilukentät, koulujen salit, kirjasto, 

kotiseutumuseo ja muu rakennettu ympäristö tarjoavat monipuolisia kokemuksia ja mahdollisuuksia 

leikkiin, liikuntaan ja tutkimiseen. 

Uusi päiväkoti mahdollistaa monipuolisen toimintaympäristön, jossa voidaan toteuttaa monipuolista 

pedagogista toimintaa inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. 

Myös oppimisympäristön rikastuminen uuden teknologian avulla (digitaaliset välineet) laajentaa 

pedagogisia toimintatapoja ja antaa kaikille lapsille tasa-arvoisen mahdollisuuden ymmärtää 

digitaalisuutta.  

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vt/3tkjsop/oj
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Varhaiskasvatusympäristö rakennetaan niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua 

toimintaan esteettömästi. Lapsen saatavilla ja käytettävissä on riittävästi leikki- ja toimintavälineitä, 

joissa on huomioitu pedagogiikka, mielenkiinnonkohteet ja lapsen tuen tarpeet. 

Uuden päiväkodin oppimisympäristö on lapsille terve ja turvallinen! 

Perhepäivähoidossa lasten fyysisenä oppimisympäristönä on kodikkaat tilat ja viihtyisät pihat. 

Metsä, ja sen suomat mahdollisuudet toimintaan, on myös jokaisesta perhepäivähoitopaikasta 

helposti saavutettavissa. 

 

Toimintamuotojen turvallinen, positiivinen, luottamusta herättävä ja vuorovaikutukseltaan 

arvostava varhaiskasvatusympäristö tarjoaa Konneveden lapsille eväät elämään. 

 

3.3 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA 

 

YHTEISTYÖTÄ KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSESSA 

Yhteistyöllä edistetään varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä varhaiskasvatuksen laadukasta 

pedagogista toimintaa.  

Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjällä. 

Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä on kuvattu tämän asiakirjan muissa luvuissa ja monialaista 

yhteistyötä tarkemmin luvussa 5.2. 

 

Yhteistyössä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti paikallista osaamista ja luodaan 

toimivia yhteistyökäytäntöjä kunnan omien ja kolmannen sektorin konnevetisten toimijoiden 

kanssa. 

 

Konneveden varhaiskasvatus suhtautuu avoimesti yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa tilanteen, 

tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

  

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vt/3vo/jp2
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4. VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN 

SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

4.1 PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI 

 

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI KONNEVEDELLÄ 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU on pedagogisen dokumentoinnin lähtökohta, johon 

toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi perustuvat. 

Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle kootaan oma "Kasvun kansio", johon kerätään 

lapsen piirroksia, tarinoita, valokuvia, havaintoja, haastatteluja yms. vuosien varrelta. 

 Huoltajille lähetetään viestejä ja kuvia Whats App-sovelluksen avulla kaikissa toimintamuodoissa. 

Viestintäkanavana toimii myös Daisy-ohjelma. 

 

Päiväkodissa on käytössä dokumentointilomake: "LAPSEN MAINIO PÄIVÄ". 

Tämän lomakkeen ja säännöllisen lapsihavainnoinnin avulla varhaiskasvatusta on mahdollista 

seurata, kehittää ja arvioida. 

 

4.2 MONIPUOLISET TYÖTAVAT 

MONIPUOLISET TYÖTAVAT KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSESSA 

Henkilöstö pyrkii ottamaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteita ja mielipiteitä toiminnan 

suunnittelussa ja työtapojen valinnassa. Kaikessa toiminnassa ja työtavoissa muistetaan kohtuus ja 

ekologisuus luonnonvaroja säästäen. 

 

Varhaiskasvatuksen aikana ikätasonsa mukaan lapsi muun muassa 

 

¤ kokee iloa ja onnistumista 

¤ kertoo, keskustelee ja kuuntelee 

¤ leikkii, kuvittelee ja eläytyy 

¤ ilmaisee, esittää, loruilee ja riimittelee 

¤ ajattelee, pohtii, kyselee ja saa tietoa 

¤ nimeää, vertailee ja luokittelee 

¤ tutkii, tunnistaa ja tekee havaintoja 

¤ ryömii, konttaa, kävelee, juoksee, tanssii, kiipeää ja hyppää 

¤ pelaa, kierii, pallottelee, keinuu, luistelee ja hiihtää 

¤ ulkoilee, seikkailee ja saa elämyksiä 

¤ maalaa, piirtää, värittää, painaa ja muovailee 

¤ liimaa, leikkaa, repii, rypistelee, pujottelee ja ompelee 

¤ rakentelee, naulaa, sommittelee ja yhdistelee 

¤ leipoo, haistaa ja maistaa 

¤ laulaa, soittaa, kuuntelee, rytmittää ja nauttii 

¤ rauhoittuu ja hiljentyy 

¤ ilmaisee tunteitaan 

¤ tutkii ja toimii digitaalisilla välineillä ja sovelluksilla  

 

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vptsjt/3tkjsop/jp3
https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vptsjt/3ppa/jp2
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Lapset ottavat osaa toimintojen ja työtapojen suunnitteluun ja valintaan edellytystensä mukaisesti 

aikuisen avulla. 

 

Varhaiskasvatuksessa tutuksi tulleita työ- ja toimintatapoja jatketaan ja syvennetään esi- ja 

perusopetuksessa. 

 

4.3 LEIKKI KEHITYKSEN, OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 

 

LEIKKI KONNEVEDELLÄ 

Konneveden varhaiskasvatuksessa lapsi saa olla lapsi! 

Leikki on luonnon ja liikunnan ohella keskeinen painopistealue Konneveden varhaiskasvatuksessa. 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 

oppimiselle.  

Leikkiä mahdollistetaan päivittäin järjestämällä sille tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Henkilöstö arvostaa 

leikkiä ja ymmärtää sen pedagogisen merkityksen. Henkilöstö on fyysisesti ja psyykkisesti läsnä 

lasten leikkiessä. Näin tuetaan lasten välistä vuorovaikutusta, tarvittaessa rikastutetaan leikkiä ja 

ehkäistään ristiriitoja. 

Leikkiä ja sen etenemistä tukee se, että leikki perustuu lasten toiveisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. 

Henkilöstön on hyvä tuntea vallitsevaa lasten kulttuuria ja lapsille suunnattua mediaa, jotta he 

ymmärtävät lasten leikki-ideoita ja voivat tukea niitä. Hedelmällisin on leikki, joka saa alkunsa 

lasten omasta aloitteesta. Lapset valitsevat paikan ja leikin, eivätkä tarvitse leikkiin aikuisen 

ohjausta. Aikuinen toimii enemmän havainnoijan roolissa. 

Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä.  

Inklusiivisessa toimintakulttuurissa aikuisen tehtävänä on tukea kaikkien lasten leikkiä ja yhdessä 

leikkimistä mm. seuraavilla keinoilla; 

Aikuinen on avustamassa leikkiä alkuun, jolloin hänellä on mahdollisuuksia tukea lasten leikkiin 

pääsyä 

Aikuinen voi aloittaa leikin, johon on lasten helppo liittyä 

Eri leikkiteemojen pohjalta leikit jaetaan eri tiloihin ja leikkitauluja voidaan käyttää 

valintatilanteissa 

Aikuinen on leikissä leikkiroolissa mallintamassa ja tukemassa lasten kommunikointia (ilmaisu, 

kuunteleminen, neuvottelu) 

Aikuisen leikkirooli on lapsen leikkiroolin rinnakkaisrooli, jolloin lapsi saa rooliinsa 

käyttäytymismallia tilanteessa, jossa taitavammat leikkijät tukevat leikkialkeita harjoittelevia 

leikkijöitä 

Aikuinen sanoittaa leikin kulkua (juonellistaminen), käyttää apuna kuvia ja vahvistaa leikissä 

pysymistä sekä lasten taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta (määräily, leikin rikkominen, yhteinen 

käsitys säännöistä) 

Aikuinen käyttää tarvittaessa tukiviittomia leikissä 

Aikuinen voi käyttää lapsen leikkiä tukevia valmiita pedagogisia menetelmiä/materiaaleja (esim. 

Kuttu) 

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vptsjt/3vo/jp2
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Perinneleikkejä siirretään sukupolvelta toiselle kotien ja henkilöstön yhteistyöllä. 

Kaikille lapsille turvataan leikkirauha, ristiriitatilanteisiin puututaan ja kiusaamista ei sallita! 

 

4.4 OPPIMISEN ALUEET 

 

KONNEVEDEN PAINOTUKSET 

Konneveden varhaiskasvatuksen toiminnassa pyritään valtakunnallisten perusteiden mukaisiin 

oppimisen alueiden tavoitteisiin. Tavoitteita ei aseteta lapselle vaan varhaiskasvatuksen toiminnalle, 

oppimisympäristöille ja pedagogisille järjestelyille. 
 

Kielten rikas maailma 

 

Henkilöstö toimii mallina kaikilla kielen kehityksen eri osa-alueilla. Puheessa huomioidaan selkeä 

artikulointi ja keskustelun vastavuoroisuus. Lapsi kokee päivittäin, että hän tulee kuulluksi ja 

nähdyksi. Lapsille annetaan positiivista, kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän 

kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan. 

 

Kirjaston monipuolista lastenkirjallisuusvalikoimaa hyödynnetään säännöllisesti. Päivittäisillä 

lukutuokioilla herätetään lasten kiinnostusta kirjoitettuun kieleen ja sen rakenteisiin. Lapsia 

kannustetaan myös itse kertomaan tarinoita.  

 

Konneveden eri murteet saavat näkyä arjen värittäjinä. 
 

Ilmaisun monet muodot 
 

Eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön tutustumista ohjaa Konneveden varhaiskasvatuksen, esi- ja 

perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaa-aikatoimen ja ympäristötoimen tavoitteellinen 

YMPÄRISTÖ- JA KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA " Ympäristö- ja kulttuurivirta" 

 

Ympäröivää luontoa hyödynnetään arjessa. Luonto itsessään innostaa lasta luovaan ilmaisuun. 

Yhteisiä taide- ja kulttuurikokemuksia hyödynnetään laaja-alaisina oppimiskokemuksina. Lasten 

musiikillista, kuvallista, käsityöllistä, sanallista ja kehollista ilmaisua tuetaan tavoitteellisesti 

hyödyntäen erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä. 
 

Minä ja meidän yhteisömme 
 

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen ryhmässä hänen elinpiirinsä laajenee ja elämään tulee uusia 

aikuisia ja lapsia. Oman ryhmän tultua tutuksi ja turvalliseksi voidaan käsitystä ympäröivästä 

maailmasta ja kulttuuriperinnöstä laajentaa erilaisten vierailujen avulla. 

 

Lapsia ohjataan erilaisuuden hyväksymiseen henkilöstön mallin ja tuen avulla. Jokainen on yhtä 

arvokas! 

 

" Ympäristö- ja kulttuurivirta" - suunnitelman mukaisesti lapsille tarjotaan mahdollisuuksia 

luonnonrauhaan, pysähtymiseen ja ihmettelyyn. Ympäröivää maailmaa tutkitaan seikkaillen ja 

ihmetellen. Kaikessa toiminnassa lapsia opetetaan arvostamaan ympäröivää luontoa ja 

toimintaympäristöä. 

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vptsjt/4oa/kp
https://peda.net/konnevesi/Ymp2
https://peda.net/konnevesi/Ymp2
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Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 

Lähiympäristöä hyödynnetään monipuolisesti tutkimiseen ja havaintojen tekemiseen. Lapsille 

annetaan mahdollisuuksia ja materiaaleja omien ideoiden toteuttamiseen luovuutta tukien. 

Säännölliset metsäretket ovat tärkeä osa Konneveden varhaiskasvatuksen arkea sen kaikissa 

toimintamuodoissa. Vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan kirjataan mahdolliset retket oman kunnan 

ulkopuolelle. 

 

 Kasvan, liikun ja kehityn 

Konneveden varhaiskasvatuksen yhtenä painopisteenä on liikunta. Siihen kiinnitetään huomiota 

sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa huomioiden voimassa olevat “Varhaisvuosien 

liikuntasuositukset”. Lapsia kannustetaan ja innostetaan liikkumaan sisällä ja ulkona kaikkina 

vuodenaikoina.  

Lapsille annetaan mahdollisuus päivittäiseen monipuoliseen, omaehtoiseen liikkumiseen. Lapsen 

kokonaisvaltaisen kehityksen ja motorisen oppimisen takaamiseksi järjestetään säännöllisesti 

ohjattua liikuntaa sisällä ja ulkona. Liikuntapaikkoina hyödynnetään koulun saleja, urheilukenttää, 

lähimetsää jne. 

Uimaopetuksessa, hiihto- ja luistelukoulussa kunnan vapaa-aikatoimen liikunnanohjaajat toimivat 

mahdollisuuksien mukaan opettajina. Myös ideoita erilaisiin liikuntaleikkeihin yms. saadaan heiltä. 

Yhteistyötä kehitetään koulun kanssa ”Liikkuva koulu” – ohjelman mukaisesti. Konneveden 

varhaiskasvatus on mukana varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa ”Liikkuva 

varhaiskasvatus”. 

Perheitä kannustetaan liikkumaan toiminnallisin iltapäivin, vanhempainilloin ja perheilloin. 

Uudessa päiväkodissa ruokailu tapahtuu yhteisessä ruokasalissa. Henkilöstön tehtävänä on luoda 

tähän käytännöt, mitkä takaavat kiireettömän ilmapiirin, ruokarauhan ja hyvien pöytätapojen 

opettelun mahdollisuuden. Lapsia rohkaistaan maistamaan eri ruokia, mutta syömään ei pakoteta! 

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita opetellaan mm. tunne- ja turvataitojen käsittelemisen 

avulla. 

 

4.5 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITYVIÄ TARKENTAVIA 

NÄKÖKULMIA 
 

KONNEVEDEN PAINOTUKSET 

Konnevedellä eri kulttuuri- ja kielitaustoista olevat lapset osallistuvat tasavertaisina 

varhaiskasvatukseen perhepäivähoidossa ja päiväkodilla. 

 

 

  

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/vptsjt/4ppa/pp
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5. LAPSEN TUKI 

5.1 TUEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET JA VASTUUT 

KONNEVEDELLÄ 

 

Konnevedellä pyritään toimimaan lähipalveluperiaatteen mukaisesti, jolloin tukea tarvitsevan 

lapsen kehittymisen ja oppimisen tukitoimia tarjotaan inklusiivisesti, lapsen omassa 

varhaiskasvatusryhmässä. Pääsääntöisesti vahvaa tukea tarvitsevat lapset saavat varhaiskasvatusta 

päiväkodilla. Tuki nähdään jatkuvana prosessina, jossa tukitoimet aloitetaan heti tuen tarpeen 

ilmaantuessa. Tuen tasoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. 

Kolmiportaisuus nähdään johdonmukaisena jatkumona, jossa välittömän aloittamisen, yhteisen 

suunnittelun ja jatkuvan arvioinnin kautta kannatellaan lasta läpi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen 

ja perusopetuksen.  

Pedagogisen tuen suunnittelu ja toteutus tehdään tarpeen vaatiessa monialaisena yhteistyönä. 

Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja vastaa tuen tarpeessa olevien lasten tukitoimien 

organisoinnista, osallistuu käytännön ohjaus-, ja kasvatustyöhön sekä ohjaa ja konsultoi muuta 

henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii monialaisen yhteistyön koordinoijana 

perheen, neuvolan ja muiden yhteistyötahojen kanssa, lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.  

 

5.2 YHTEISTYÖ TUEN AIKANA KONNEVEDELLÄ 

 

Yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä siinä ympäristössä missä lapsi kasvaa. 

Yhteistyön tavoitteena on, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista 

kasvatusta, opetusta ja hoitoa sekä tarvitsemaansa tukea. 

Lapsen ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö 

Tuen tarpeen ilmetessä asia otetaan esille huoltajien kanssa heti. Huolen voi tuoda esille huoltajat, 

henkilöstö, lasten neuvola tai joku muu taho joka toimii lasten kanssa. 

Tuen tarpeen määrittelyssä huoltajien ja/tai varhaiskasvatuksen henkilöstön havainnot ja 

dokumentointi ovat avainasemassa. 

Ensimmäisenä työntekijä keskustelee ammatillisesti heränneestä huolesta kasvatustiimin, 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja huoltajien kesken. 

Yhdessä pohditaan ja kartoitetaan tuen tarvetta, jotta lapsi saa viipymättä tarvitsemansa tuen ja 

ohjauksen. Vaihtoehdoista keskustellaan yhdessä huoltajien kanssa. Kasvatuskumppanuus ja avoin 

yhteydenpito varhaiskasvatuksen ja huoltajien välillä lapsen asioissa ovat tärkeitä tuen jokaisella 

portaalla.  

Lapsi otetaan mukaan keskusteluihin ikää vastaavalla tavalla. Tuen toteuttamisen  tavoitteet 

saavutetaan parhaiten hyvällä yhteistyöllä kaikkien osapuolten kesken. 
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Monialainen yhteistyö 

Elämäntilanteesta ja lapsen tuen tarpeista riippuen yhteistyötahojen määrä vaihtelee.  

Mikäli lapsen tilanne vaatii, yhteistyötä laajennetaan huoltajien suostumuksella esimerkiksi 

lastenneuvolaan ja sosiaalitoimistoon. Kunnan ja seututerveyskeskuksen yhteinen 

kuntoutustyöryhmä vastaa psykologipalvelujen ja eri terapiamuotojen järjestämisestä.  Tarvittaessa 

myös Äänekosken perheneuvolan palvelut ovat käytettävissä. 

Tuen toteuttamisen suunnittelua, työnjakoa ja tuen vaikutusten seurantaa sekä arviointia toteutetaan 

monialaisessa yhteistyössä. Tätä yhteistyötä koordinoi erityisopettaja.  

 

Lapsen siirtyessä esiopetukseen lapsen tuen järjestämisen kannalta oleelliset tiedot siirretään 

esiopetuksen järjestäjälle, jotta tuki jatkuu keskeytyksettä uudessa toimintaympäristössä. Jos lapsi 

muuttaa toiselle paikkakunnalle, välitetään uudelle varhaiskasvatuksen järjestäjälle lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma ja tarvittavat muut tiedot lapsen tuen tarpeesta. 

Mikäli lapsi osallistuu esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, hänelle laaditaan tuen 

suunnitelma yhteistyössä huoltajien ja esiopetuksen kanssa. 

 

5.3 TUEN TOTEUTTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 

KONNEVEDELLÄ 

 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikka on hyvä perusta 

lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Laadukkaalla pedagogisella suunnittelulla ja 

järjestelyillä voidaan ehkäistä ennalta vaikeuksia ja tukea kaikkia lapsia. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii niin, että jokaiselle lapselle mahdollistetaan onnistumisen 

kokemuksia! 

Lapsen tuki rakentuu laadukkaalle inklusiiviselle varhaiskasvatukselle kaikilla tuen tasoilla. 

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. 

Tärkeää on, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon lapsen elämässä varhaiskasvatuksessa ja 

siirtyessä esiopetukseen. Lapselle sopivien opetusmenetelmien ja toimintatapojen valinnassa 

huomioidaan lapsen ikä, kehitys sekä kiinnostuksen kohteet. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan aina 

lapsi- ja perhekohtaisesti sekä moniammatillisesti perheen elämäntilanne huomioiden. 

Lapsen tarvitsema tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Kolmitasoinen tuen malli vahvistaa 

lapsen oikeutta sada tukea oikea-aikaisesti, oikean vahvuisena ja joustavasti tarvittavan ajan. Tuki 

muuttuu lapsen tarpeiden mukaisesti. lapsi saa tukea niin kauan ja niin vahvana kuin se on tarpeen. 

 Lapsen saadessa vahvempaa tukea, myös yhteistyö huoltajien ja tarvittavien asiantuntijoiden 

kanssa on tiiviimpää. Tavoitteita, toimintatapoja ja tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovitun 

suunnitelman mukaisesti.  

Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla. Tämä 

suunnitelma sisältää tarvittavat tiedot lapsen tarvitsemasta tuesta ja tuen tasosta, toimien samalla 

pohjana hallintopäätökselle. 
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Konnevedellä lapsen tuen järjestämiseen vaadittavat hallintopäätökset tekee varhaiskasvatuksen 

johtaja. 

 

Yleinen tuki 

 
Yleinen tuki on osa jokapäiväistä, inklusiivista varhaiskasvatustoimintaa, jonka avulla voidaan 

ennaltaehkäistä ja tukea oppimisen, kasvun ja kehityksen vaikeuksia. Sen piirissä ovat 

yhdenvertaisesti kaikki lapset. Kehitystä ja oppimista tuetaan muokkaamalla toimintatapoja, 

toiminnan sisältöjä, oppimisympäristöä ja henkilöstöjärjestelyjä (esim. ryhmäavustaja) yksittäisen 

lapsen ja lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Hyvä yleinen tuki on osa laadukasta, suunnitelmallista ja 

tavoitteellista varhaiskasvatusta, jonka vastuu on koko henkilöstöllä. Yleistä tukea toteutetaan 

lapsen omassa ryhmässä, päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

on mukana yhteisessä arjen työssä.  

Lasta ei siirretä yleiseen tukeen, eikä se edellytä hallintopäätöksen antamista, ellei lapsi tarvitse 

erityisiä tukipalveluja (esim. tulkitsemis- ja avustamispalveluja, apuvälineitä). 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan toiminnalle asetetut tavoitteet. Lapsen vasun 

laadinnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä muun henkilöstön ja lapsen huoltajien 

kanssa. 

Vasu-keskustelussa asetetaan yhteiset tavoitteet pedagogiselle toiminnalle ja esim. 

toimintaympäristön järjestelyille. Huoltajien havaintoja ja ajatuksia lapsen varhaiskasvatukseen ja 

tukitoimien toteuttamiseen liittyen kuunnellaan ja arvostetaan. Huoltajien kanssa keskustellaan 

päivittäin lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Tarvittaessa järjestetään erillisiä tapaamisia. Henkilöstö 

rohkaisee lasta vaikuttamaan omaan varhaiskasvatuspäiväänsä sensitiivisesti kuunnellen ja kysellen. 

 Tuen vaikuttavuutta seurataan sovitusti. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vähintään kerran 

vuodessa. 

 

Tehostettu tuki 

 

Mikäli yleisen tuen tukitoimet eivät riitä, siirrytään viipymättä tehostettuun tukeen. Tuki muodostuu 

useista tuen muodoista. Tuolloin tehdään jotakin toisin: vähän joustavammin, yksilöllisemmin, 

seurataan tiiviimmin sekä arvioidaan suunnitellun tuen toteutumista. Lapsen tehostetun tuen 

suunnittelussa voidaan käyttää apuna moniammatillisen työryhmän tukea. Näitä ovat esim. neuvola, 

terapeutit, perheneuvola, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi. Myös yhteistyö vanhempien kanssa 

tiivistyy.  

Tehostettua tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuspaikka on päiväkoti. Varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan rooli lapsen varhaiskasvatuspäivän suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 

vahvistuu. 

Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. 

Lapsen siirtyessä tehostetun tuen piiriin tehdään hallintopäätös. Hallintopäätös tehdään myös lapsen 

tehostetun tuen tarpeen päättyessä. 
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Erityinen tuki 

 
Jos tehostettu tuki ei riitä, siirrytään viipymättä erityiseen tukeen, joka on vahvin 

varhaiskasvatuksessa annettava tuen muoto. Lapsen tuen tarpeen vaatiessa tuki voidaan aloittaa 

suoraan erityisen tuen tasolla. Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki on vahvempaa, yksilöllisempää 

sekä pitkäkestoisempaa. Tuki muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista. se on jatkuvaa ja 

kokoaikaista. Toiminnassa korostuu moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö huoltajien kanssa on 

tiivistä. 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuspaikka on päiväkoti. Varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan rooli erityisen tuen järjestämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on 

merkittävä. 

Lapsen siirtyessä erityisen tuen piiriin tehdään hallintopäätös. Hallintopäätös tehdään myös lapsen 

erityisen tuen tarpeen päättyessä.  

Lapsi voi vaikean sairauden tai vammaisuuden vuoksi tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta ja 

nämä lapset ovat erityisen tuen piirissä. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään 

pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua (noin viisivuotiaana). Päätöstä varten tarvitaan 

psykologin/ moniammatillisen työryhmän lausunto, josta ilmenee lapsen tarve pidennettyyn 

oppioikeuteen. Lapsen huoltajalle kerrotaan pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamisen 

vaihtoehdoista.  

Konnevedellä sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta. 

 

Tuen muodot 

 
Tuen eri muotoja käytetään kaikilla tuen tasoilla lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Tuen muotoja voi 

toteuttaa samanaikaisesti heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa 

(laadukas yleinen tuki).  

Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä muunnellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti. 

Tukitoimet suunnitellaan pedagogisesti niin, että lapsen osallisuus, oikeus oppia ja toimia osana 

vertaisryhmää toteutuvat lapsen edun mukaisesti.  

Lapsen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapsiryhmän kokoa 

muodostettaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu, tuen tarve ja taso sekä se, että 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa. 

Lapsen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja. 
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Pedagoginen tuki 

 
Pedagoginen tuki on ensisijainen kaikilla tuen tasoilla.  

Pedagogisiin tuen muotoihin lukeutuvat toistuvien toimintojen sekä lapselle selkeän ja ennakoitavan 

päivärytmin luominen. Lapsen tukeen kuuluvat muun muassa sensitiiviset ja saavutettavat 

vuorovaikutus- ja kommunikointitavat. Näitä voivat olla puhetta korvaavat 

kommunikaatiomenetelmät, kuten viittomat, kuvat ja erilaiset teknologiset ratkaisut. 

Lapsen tarpeisiin vastaaminen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä yhteisiä ja 

johdonmukaisia pedagogisten ja erityispedagogisten työtapojen ja menetelmien käyttöä. 

Pedagogisiin tuen muotoihin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu, 

havainnointi, dokumentointi ja arviointi. 

Lapsen yksilöllisistä tarpeista nousevia, erityispedagogisia menetelmiä voidaan suunnitella, soveltaa 

ja toteuttaa joko yhden, pienen ryhmän ja koko lapsiryhmän yhteisenä toimintana.  

Varhaiskasvatuksen inklusiivisen arvoperustan mukaisesti pedagogisen tuen suunnittelussa ja 

toteutuksessa tulee ensisijaisesti käyttää toimintatapoja, joissa lapsen tarvitsema tuki toteutuu osana 

vertaisryhmää. Lapsiryhmien sisällä käytetään joustavasti pienryhmätoimintaa. 

 

Rakenteellinen tuki  

 
Rakenteellisiin tuen muotoihin kuuluu lapsen tuen tarpeen havaitsemiseen ja sen toteuttamiseen 

liittyvän henkilöstön osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen lisääminen.  

Rakenteellisia tuen muotoja voivat olla lapsiryhmän pienentäminen sekä henkilöstön mitoitukseen 

ja /tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut esim. ryhmäkohtainen tai henkilökohtainen avustaminen. 

Lapsimäärän pienentämisellä muutetaan henkilöstön ja lasten suhdelukua siten, että lapsen tukea 

voidaan suunnitellusti toteuttaa ja varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä 

saavuttaa. 

Lisäksi varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustamispalvelut, 

apuvälineiden käyttäminen, esteettömyyden huomioiminen sekä pienryhmä voivat olla lapsen 

tarvitsemia rakenteellisia tuen muotoja. 

 

Hoidollisen tuen muodot 

 
Hoidollisen tuen muodot tarkoittavat menetelmiä ja toimintatapoja, joilla vastataan lapsen 

tarvitsemaan hoitoon, hoivaan ja avustamiseen. Lapsen terveydenhoidolliset tarpeet huomioidaan 

osana hoidollisen tuen muotoja. Näitä voivat olla esimerkiksi lapsen pitkäaikaissairauksien hoitoon, 

lääkitykseen, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvät avustamisen tarpeet ja apuvälineet.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjauksen ja konsultaation osalta.  
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Varhaiskasvatuksen toimipaikoissa arvioidaan aina tapauskohtaisesti, voidaanko lääke- tai 

sairaudenhoito toteuttaa osana lapsiryhmän toimintaa. Jokaisen lapsen kohdalla tehdään tilanteen 

kokonaisarviointi.  

Lapsen lääke- ja sairaudenhoito ei ole riippuvainen varhaiskasvatuslain mukaisesta tuen tasosta, 

vaan hoitoa annetaan tuen tasosta riippumatta lapsen tarpeen mukaan.  

Lapsen tarvitessa lääkehoitoa varhaiskasvatuspäivän aikana hänelle laaditaan lapsen 

lääkehoitosuunnitelma. 

 

5.4 LAPSEN TUEN ARVIOINTI 

 
Varhaiskasvatuksessa lapsen tukea arvioidaan kaikilla tuen tasoilla. Tuen tarvetta ja tuen riittävyyttä 

sekä toteutumista arvioidaan aina tarpeen vaatiessa ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkistettaessa tai tuen tarpeen tai oppimisympäristön muuttuessa. 

Ehdotus tuen tarpeen arvioinnista voi tulla varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, huoltajilta sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä (esim. lastenneuvola, terapeutit). 

Tuen vaikuttavuutta arvioidaan arjessa havaintoihin perustuen. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja henkilöstön pedagogiselle toiminnalle asetettuja tavoitteita 

tarkistetaan ainakin syksyllä ja keväällä. 

Edellä mainitut tahot osallistuvat arviointiin sen mukaisesti, miten ovat mukana lapsen tuen 

toteutuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

työpanos korostuu.  Lapsen mielipide ja toivomukset pyritään huomioimaan hänen kehitystasonsa 

mukaisesti. 

 

5.5 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TUEN AIKANA 

KONNEVEDELLÄ 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle päiväkodissa ja 

perhepäivähoidossa. 

Ennen tehostetun tai erityisen tuen aloittamista lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan 

mahdollisten aiemmin toteutettujen tukitoimien ja niiden vaikuttavuuden arviointi. 

 Lapsen tarvitsema tuki eli tuen taso, muodot ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja 

työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  VASUssa kuvataan tavoitteet ja 

pedagogiset toimintatavat, joiden avulla lapsen tuen tarve voidaan huomioida. Jokaisen lapsen 

kohdalla VASUssa kuvataan hänen vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Henkilöstön 

vastuulla on saada lapsen mielipide ja toiveet kuuluviin sekä huomioida ne. 

Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tehostettua tai erityistä tukea, VASUn laadinnasta ja 

arvioinnista vastaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja yhdessä huoltajien ja 

henkilöstön kanssa. VASUn laadinnassa voidaan hyödyntää moniammatillisen työryhmän 

yhteistyötä. Siinä tuodaan esiin myös tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut. 
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Lapsen kehityksen ja oppimisen tukea kuvatessa selvitetään lapsen toimintaan vaikuttavat ulkoiset 
ja sisäiset tekijät sekä millaiset pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut auttavat lasta parhaiten ja 

millä tavalla. Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan missä olosuhteissa ja millaisella 

pedagogisella tuella lapsi onnistuu ja kehittyy itselleen haastavassa asiassa. 

VASUa arvioidaan huoltajien ja henkilöstön kanssa käytävässä keskustelussa vähintään kerran 

vuodessa ja tarpeen niin edellyttäessä useamminkin. Arviointi kohdistuu erityisesti siihen, miten 

pedagogisilla toimintatavoilla on pystytty tukemaan lapsen kehitystä ja oppimista. Toiminnan 

tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan, kirjataan ja niitä muutetaan uusia tarpeita vastaavaksi. 

Suunnitelmasta tulee myös ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa hyödynnetään tehtäessä hallintopäätöstä annettavasta 

tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 

päivitetään hallintopäätöksen sisällön mukaisesti. 

Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta mahdollinen tuki tulee yhteensovittaa 

esiopetuksessa annettavan tuen kanssa ja kirjata lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

 

5.6.PÄÄTÖS TEHOSTETUSTA TUESTA JA ERITYISESTÄ TUESTA SEKÄ 

TUKIPALVELUISTA 

 

Lapselle annettavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista tehdään viipymättä 

hallintopäätös, joka perustuu tuen tarpeen arviointiin. Ennen päätöksen tekemistä kuullaan lapsen 

huoltajia tai muuta laillista edustajaa.  

Hallintopäätöksen tekee Konnevedellä varhaiskasvatuksen johtaja. Päätös on toistaiseksi voimassa 

ja siihen liitetään valitusosoitus, koska huoltaja voi hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on 

perusteltava ja se muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu. 

Hallintopäätöksessä päätetään tuen muodoista, varhaiskasvatuksen toimipaikasta ja tukipalveluista. 

Jos lapsen tuesta ei tehdä tehostetun tai erityisen tuen päätöstä, silloin tukipalveluista tehdään 

erillinen hallintopäätös. Vuoroasumistilanteessa hallintopäätöksen tekevät erikseen molemmat 

kunnat. 
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6. VAIHTOEHTOISEEN PEDAGOGIIKKAAN TAI ERITYISEEN 

KATSOMUKSEEN PERUSTUVA VARHAISKASVATUS 

 

KONNEVEDEN PAINOTUKSET 

Konnevedellä ei järjestetä vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa 

varhaiskasvatusta. 

 

 

7. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

VARHAISKASVATUKSESSA 

7.1 PEDAGOGISEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

 

KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN ARVIOINTI 

Laadukas varhaiskasvatus ja sen kehittäminen edellyttävät suunnitelmallista sekä säännöllistä 

arviointia ja siihen pohjautuvaa toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. 

Tämä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on jatkuvan arvioinnin kohteena ja se on päivittyvä 

asiakirja. Arviointia suoritetaan toimintakauden aikana ja erityisesti sen loppupuolella. Arvioinnin 

tulosten pohjalta toimintaa ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitetään edelleen.  

 

Lasten osallistamista arviointiin ja heidän kuulemistaan toteutetaan arjen eri tilanteissa esim. 

ruokailussa ja pukemis- ja riisumistilanteissa. Henkilöstö kohtaa kiireettömästi ja kiinnostuneesti 

jokaisen lapsen ja hänen mielipiteensä ja näkemyksensä. Lapset voivat osallistua toiminnan 

arviointiin myös hymynaamasymbolien avulla. Henkilöstön dokumentoidessa säännöllisesti lapsen 

päivää "Mainio päivä " -lomakkeelle voidaan siihen kysyä lapsen mielipidettä päivän kulusta. 

 

Päivittäinen kohtaaminen huoltajien kanssa lapsen tulo- ja lähtötilanteissa tuottaa arvokasta suullista 

palautetta. Sitä huomioidaan toimintaa ohjaavana merkityksellisenä arviointitietona.  

Huoltajien kanssa arvioidaan toimintaa ensisijaisesti VASU-keskusteluissa ja vanhempainilloissa. 

Toimintakauden loppupuolella (keväällä) pyydetään huoltajilta ja lapsilta palautetta ja arviointia 

kyselykaavakkeen avulla. Tämän kyselyn tulokset tiedotetaan vanhemmille hyödyntäen 

varhaiskasvatuksen sähköistä viestintää ja järjestämällä kohtaamisia vanhempien kanssa eri tavoin. 

Saadun palautteen pohjalta suunnitellaan seuraavan toimintakauden toimintaa.  

 

Henkilöstö arvioi ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa tiimipalavereissa ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle järjestettävissä työ- / koulutusilloissa. Kehityskeskusteluissa nostetaan esiin toiminnan 

arviointi ja mahdolliset kehittämistarpeet. 

Arviointia suunniteltaessa pohditaan, mitä on kulloinkin mielekästä arvioida ja millä menetelmillä. 

Esimerkiksi arvioinnin kohteet voivat olla erilaisia päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. 

 

 
 

https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/tajk/kp
https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vasu-17/7tajkv/7ptajk/pp
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Paikallisessa arvioinnissa voidaan käyttää seuraavaa ARVIOINTISUUNNITELMARUNKOA 

vaihdellen arvioinnin kohteita. Tässä taulukossa esimerkin omaisesti joka vuosi toistuvat. 

 

KUKA 

ARVIOI? 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

mitä arvioidaan? 

MIKSI 

arvioinnin tarkoitus 

MITEN 

menetelmä? 

MILLOIN 

ajankohta, 

kuinka usein? 

MITÄ SEURAA 

tulosten käsittely, 

hyödyntäminen, 

raportointi 

Lapset Lapsen osallisuutta Toteutuuko 

varhaiskasvatus-

lain tavoite? 

Havainnoimalla, 

hymynaama-

kyselyjen avulla 

Marraskuussa ja 

huhtikuussa 

Käsittely  

tiimipalavereissa. 

Pedagogisen 

toiminnan 

kehittäminen. 

Vanhemmat Yleinen 

varhaiskasvatuksen 

sujuvuus lapsen ja 

perheen osalta. 

Vasun tavoitteiden 

toteutuminen. 

Toiminnan 

kehittäminen ja 

pedagogisten 

rakenteiden 

suunnittelu ja 

päivittäminen 

Asiakaskysely 

VASU-

keskustelu 

Huhti- 

toukokuussa 

Tulosten 

analysointi 

henkilöstön kanssa. 

Uuden 

toimintakauden 

suunnittelu tulosten 

pohjalta. Kyselyn 

tulosten julkaisu eri 

tavoin. 

 

Henkilöstö Oma työskentely, 

tiimin toiminta 

Pedagogisen 

työotteen 

kehittyminen 

Kehitys- 

keskustelut,  

kyselyt 

Kehitys-

keskustelut 

kerran vuodessa. 

Muuta 

pohdintaa tiimi- 

palavereissa 

kerran 

kuukaudessa 

Tulosten 

kokoamisen esittely 

työkokouksissa 

henkilöstön kesken. 

Pedagogisen 

toiminnan 

kehittyminen. 

Esimies 

Hallinto 

Koko  

varhaiskasvatuksen 

toiminta 

Kunnan 

varhaiskasvatuksen 

järjestäminen 

järkevällä tavalla – 

lapset edellä!  

Talousarvion 

tilannekatsaus, 

pohdintaa yksin 

ja yhdessä 

työtovereiden 

kanssa 

Toukokuussa Tulosten käsittely 

sivistystoimen-

johtajan ja 

henkilöstön kanssa, 

tarvittaessa kunnan 

päättäjien kanssa. 

Yhteistyötahot Yhteinen toiminta Miten yhteistyö on 

sujunut asiakkaan 

kannalta, 

henkilöstön 

kannalta? 

Keskustelu 

toimintakauden 

aikaisten 

yhteistyötahojen 

kanssa. 

Toimintakauden 

lopulla tai 

yhteistyötä 

vaatineen 

tapahtuman 

jälkeen. 

Yhteistyötapojen 

tarkastelu ja 

kehittäminen. 
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JOHDANTO 
 

Konnevesi on maaseutumainen kunta Keski-Suomessa.  

Kunnan väkiluku on 2 593 asukasta (2020) ja sen pinta-ala on 680,85 km², josta 167,92 km² on 

vesistöjä. Vapaa-ajan asuntoja Konnevedellä on lähes 1.200 kpl. 

 

Tämä asiakirja on tarkoitettu työvälineeksi Konneveden kunnan luottamushenkilöille ja 

henkilöstölle sekä kaikille Konnevedellä tapahtuvaa liikuntaa ja urheilua edistäville toimijoille. 

Sen tavoitteena on tukea kannustaa toimijoita ja päättäjiä tekemään liikunnasta keskeinen 

strateginen valinta. Asia on ajankohtainen, kun kuntastrategian päivitysprosessi on juuri saatu 

päätökseen.  

 

Konneveden kunnan liikuntastrategian tavoitteena onkin toimia apuna liikuntapalveluiden 

kehittämisessä ja nivoutua osaksi koko kunnan strategiaa. Liikuntastrategian tavoitteena on 

liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä. Liikuntatoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on tarjota eri-ikäisille kuntalaisille 

mahdollisuus ohjattuun ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Strategiset päämäärät 

kohdistuvat niin lasten ja nuorten, työikäisen väestön kuin ikääntyvienkin liikuntaan ja pitävät 

sisällään ikäluokittaiset erityisryhmät (mm. liikkumisesteiset, työttömät). 

 

Liikuntastrategian avulla pyrimme ylläpitämään, kehittämään ja luomaan uusia 

liikuntamahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja parantamiseksi. 

Strategiassa otamme huomioon liikunnan eri osa-alueet, järjestöjen toiminta-avustukset, 

liikuntapaikkojen kunnossapidon ja rakentamisen sekä tasapuolisen liikuntamahdollisuuksien 

tarjoamisen kuntalaisille huomioiden haja-asutusalueet ja eri ikäryhmät.  

Konneveden kunnan liikuntastrategia pohjautuu loppuvuodesta 2021 valmistuneeseen 
kuntastrategiaan. Kuntastrategian mukaisesti Konnevesi on laadukkaan maaseutuasumisen 
kotikunta, missä mm. 

• Pyrimme lisäämään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. 

• Pyrimme turvaamaan laadukkaan arjen, jonka osana on myös yhdistysten ja järjestöjen 
elinvoimaisuuden varmistaminen. 

• Ylläpidämme hyvää taloutta, edistämme työllisyyttä ja tuemme yrittäjyyttä. 

• Mahdollistamme kuntalaisten laajan osallistumisen päätöksentekoon myös jatkossa. 

• Kannustamme henkilöstöämme uudistumaan ja yhteistyöhön, huolehdimme 
henkilöstömme työhyvinvoinnista. 

 

Liikuntastrategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen parantaa kuntalaisten terveyttä, 
mikä näkyy positiivisesti korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähenemisenä. Tulevaisuudessa 
HYTE-kerroin osaltaan tarjoaa kunnalle mahdollisuuden saada valtionosuuden suurempaa 
lisäosaa myönteisten toimien ja parantuneiden mittareiden ansiosta.  
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1. LAINSÄÄDÄNTÖTAUSTAA 
 

Konneveden kunnan liikuntatoiminta pohjautuu liikuntalakiin. Liikuntalain tarkoituksena on 
edistää eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa, huippu-urheilua, 
liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden 
vähentämistä liikunnassa. Liikuntalain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, sekä ympäristön 
kunnioittaminen ja kestävä kehitys.  (Liikuntalaki 390/2015). 

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle järjestämällä 
liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon 
ottaen; tukemalla kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoiminta; sekä rakentamalla ja 
ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

Kuntalain (410/2015) 1§ mukaan lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden 
itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan 
toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja 
taloudellista kestävyyttä. Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa 
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 
kestävällä tavalla. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2§ mm. velvoittaa edistämään ja ylläpitämään väestön 
terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä  sosiaalista turvallisuutta ja 
parantamaan terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden 
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisessä. 
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2. VALTAKUNNALLISET LIIKUNTASUOSITUKSET 
 

Lapset ja nuoret: Alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään kolme tuntia. 

Liikkumisen tulisi olla intensiteetiltään ja muodoltaan monipuolista: päivässä tulisi olla tunti 

vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta, esimerkiksi hippaleikkejä, uintia tai hyppimistä ja kaksi tuntia 

reipasta ulkoilua tai kevyempää liikkumista, kuten kävelyä tai keinumista.  

 

Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 

minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista 

paikallaanoloa tulisi välttää. 
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Työikäinen väestö: Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille kertoo terveyden 

kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen 

arjessa.  

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa toimintakyvyn tueksi ainakin 2 kertaa viikossa 

➢ Reipasta liikkumista terveydeksi ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa 

➢ Rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa 

 

Ikääntyvä väestö: Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia 

enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, 

liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen 

monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen. 

➢ Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta ainakin 2 kertaa viikossa 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa TAI 

➢ Rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa 

➢ Kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein 

Soveltava liikunta: Soveltavia liikkumisen suosituksia on yhteensä kolme: aikuisille, joiden 

liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut; aikuisille, jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen ja 

aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla. 

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa TAI  

➢ Rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1 tunti 15 minuuttia viikossa 

Raskaana olevat: Oman kehon kuunteleminen painottuu raskaana olevien liikkumisen 

suosituksessa. Suositus on suunnattu raskaana oleville, joilla on normaali raskaus. 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa 

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa 

Synnytyksen jälkeen: Suositus on suunnattu enintään vuosi sitten synnyttäneille, joilla on 

ollut normaali synnytys. Synnyttäneiden suosituksessa on huomioitu liikkumisen aloittamisen 
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ajankohta, imetyksen ja liikkumisen yhteys, lantionpohjalihasten harjoittelu ja 

juoksuharrastukseen palaamista koskevat kohdat. 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa TAI 

➢ Rasittavaa liikkumista ainakin 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa  

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa 

Lähde: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/ 

 

3. MITÄ HYÖDYMME LIIKKUVISTA KUNTALAISISTA? 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkaisun Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset 

linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 mukaan liikkumattomuuden 

hinta on yhteiskunnalle korkea. Suomalaisten vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta aiheutuu 

suoria kustannuksia terveydenhuollolle ja epäsuoria kustannuksia erityisesti työnantajille. 

Liikkumattomuuden aiheuttamien kustannusten ennustetaan myös kasvavan voimakkaasti 

lähitulevaisuudessa. 

Liian vähäinen liikunta aiheuttaa epäsuoria kustannuksia muun muassa lisäämällä 

sairauspoissaoloja ja vähentämällä työn tuottavuutta. Suomalaisen aikuisväestön joukosta 

kerätyn aineiston pohjalta tehdyn analyysin mukaan korkeintaan kerran viikossa liikuntaa 

harrastavilla on sairauspoissaolopäiviä vuodessa neljä ja puoli päivää enemmän kuin niillä, jotka 

harrastavat liikuntaa kahdesta kolmeen kertaa viikossa. 

Terveydenhuollolle liikkumattomuuden kustannukset ovat pelkästään esimerkiksi diabeteksen 

osalta huomattavan korkeat. WHO:n laskelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu 

liikkumattomuudesta. 

Kustannusvaikuttavuusnäyttö liikunnan lisäämiseen tähtäävien toimien käytöstä terveyden 

edistämisessä on kuitenkin vielä varsin niukkaa. Lasten ja nuorten ikäluokassa kouluun 

kohdentuvilla liikuntainterventioilla on arvioitu olevan hyvä kustannusvaikuttavuus. 

Terveydenhuollosta annettu kehotus liikunnan lisäämiseksi ja henkilökohtainen liikuntaohjelma 

näyttävät puolestaan olevan aikuisväestössä kustannustehokkain vaihtoehto. 

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan kansantaloudellinen merkitys on valtaisa, ja sen 

ymmärtämisen edistämiseen tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän. Yhteiskunnan 

näkökulmasta liikuntaan kannattaa investoida, koska se on kustannustehokas keino parantaa 

väestön terveyttä ja hyvinvointia. 

UKK-instituutin koordinoiman valtakunnallisen tutkimuksen mukaan liian vähäinen reippaan ja 

rasittavan liikkumisen määrä aiheuttaa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset, minkä 

lisäksi tulevat paikallaanolon aiheuttamat kustannukset. Yhteensä liian vähäinen liikkuminen ja 

runsas paikallaanolo aiheuttavat noin 4,7 miljardin vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset.       

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/
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Lähteet: 

 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. 

https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/paikallaanolo-aiheuttaa-15-miljardin-euron-vuotuiset-kustannukset/ 

 

3.1. Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021–2024  
 

Myös Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021–2024 nostaa vahvasti esiin maakunnan 

profiloitumisen liikunnan ja hyvinvoinnin maakuntana sote-uudistuksen jälkeen. Liikkuminen ja 

liikunnan edistäminen halutaan nähdä koko maakunnassa kaikkien kuntien strategisessa 

suunnittelussa kärkisijoilla ja liikuntapaikkasuunnittelun merkityksen tunnistaminen ja 

tunnustaminen on kirjoitettu ohjelmaan vahvana. Kaikissa kunnissa tulisi olla liikunnasta 

vastaava viranhaltija, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että liikuntaa edistetään kuntatasolla 

poikkihallinnollisesti ja yhteistyötä koordinoidaan myös kolmannen sektorin kanssa. 

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-04/Keski-Suomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf 

  

https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/paikallaanolo-aiheuttaa-15-miljardin-euron-vuotuiset-kustannukset/
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-04/Keski-Suomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf
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3.2. Millainen on hyvä liikuntakunta? 
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3.3. TEA-viisari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITOUTUMINEN 
Kuvaa strategiatasolla organisaation sitoutumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
esim. näkyvyys erilaisissa asiakirjoissa sekä kansallisten ohjelmien hyödyntämistä. 
JOHTAMINEN 
Kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointia, vastuun määrittelyä ja 
toimeenpanoa. 
SEURANTA JA TARVEANALYYSI 
Kuvaa vastuuväestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja  
tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä raportointia johtoryhmälle ja luottamushenkilöille. 
VOIMAVARAT 
Kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resurssointia esim. henkilöstön mitoitusta ja 
osaamista. 
OSALLISUUS 
Kuvaa asukkaiden mahdollisuutta osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. 
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MUUT YDINTOIMINNAT 
Ovat toimialakohtaisesti määritettäviä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ydintoimintoja, 
jotka jokaisessa organisaatiossa tulisi toteuttaa.  
Lähde: TEA-viisari 2020; viimeisin liikuntakysely 
 
Konneveden liikuntapalvelujen tavoitteena on kannustaa kuntalaisia liikkumaan terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Liikuntakyselyn perusteella Konneveden kunta sijoittuu 
liikunnan terveyden edistämisen toimenpiteissä kuitenkin selvästi alle maan keskiarvon. 
Konneveden liikunnan terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaava tunnusluku on vuonna 
2021 53, kun se koko maassa on 68 (Lähde: TEA-viisari 2021). Vain resursointia kuvaavissa 
voimavarapisteissä Konnevesi yltää yli valtakunnallisen keskiarvon. Muilla sektoreilla on 
kehitettävää – erityisesti raportoinnissa, mikä on haasteellista pienen kunnan näkökulmasta 
tarkasteltuna. TEA-viisari-kyselyt painottavat toimintojen volyymeja, jolloin olemassa oleva 
toiminto saattaa jäädä raportoimatta, mikäli käyttö- tai tarjontavolyymi jää paikallisesti alle 
kysymyksenasettelurajojen.  
 
 

3.4. Liikuntatilojen käyttöaste 
 

Valtakunnallinen suositus: 

Koulun liikuntasalien harrastekäyttö 

Koulujen liikuntasalien harrastekäyttö tulee nostaa liikuntapoliittiseen keskusteluun 

valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Pääosa koulujen liikuntasaleista on vajaakäytössä 

kouluvuoden aikana. Käyttöaste on heikko erityisesti viikonloppuisin. Kooltaan pienet sekä 

asukasluvultaan pienissä kunnissa sijaitsevat liikuntasalit ovat heikoiten käytössä. Käyttöastetta 

on mahdollista selvästi nostaa. Resurssin yhteiskunnallinen merkitys tulee kirkastaa ja tilojen 

käyttöä kehittää yhteisesti. 

Vastuu kuntien liikuntatoimille 

Hieman yli puolessa Suomen kuntia liikuntasalien harrastekäytön vastuutahona on kunnan 

liikuntatoimi ja noin 40 %:ssa joku muu taho – esimerkiksi opetustoimi tai ympäristötoimi. 

Liikuntatoimien hallinnoimana koulujen salit ovat tehokkaimmassa käytössä. Konnevedellä 

harrastekäytön vastuutahona toimii liikuntapalvelut, liikuntapaikkojen hoidon osalta 

vastuutahona toimii ympäristötoimi. 

Hallinnointiin avuksi sähköiset varaus- ja seurantajärjestelmät 

Vain neljäsosassa kuntia on käytössä sähköinen vuorovarausjärjestelmä. Sähköiset järjestelmät 

tehostavat käyttöä reagoimalla muutoksiin nopeammin sekä mahdollistamalla aktiivisemman 

seurannan ja tilastoinnin. Konnevedellä on käytössä salien varausjärjestelmä, joka on nähtävissä 

kunnan verkkosivuilla ja varaukset tehdään suoraan järjestelmään. 

Kunnissa käyttöön uusia innovatiivisia tapoja tehostaa ja lisätä käyttöä 
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Hyvät käytännöt kiertoon. Esimerkiksi liikuntasalien avaaminen ja markkinointi organisoidun 

liikuntatoiminnan ulkopuolelle (kaveriporukoille, työyhteisöille) voivat parantaa käyttöastetta.  
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4. LIIKUNTASTRATEGIAN TAVOITTEET 
 

Strateginen päämäärä: Liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä. 

 

4.1. Konneveden liikuntastrategian tavoitteet 
 

1. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen 

➢ Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. 
Liikunta antaa myös elämyksiä ja iloa, sekä edistää yhteisöllisyyttä. Liikunta-aktiivisuuden 
mahdollistamisessa tulee huomioida eri kohderyhmät (ikä, sukupuoli, kulttuuritausta, 
liikuntaesteisyys ja muut mahdolliset rajoitteet) mahdollisimman kattavasti. 

➢ Kuntalaisille (laajasti eri kohderyhmät huomioiden) tarjotaan mahdollisuuksia 
monipuoliseen liikunnan harrastamiseen (ohjattu toiminta, omaehtoinen toiminta). 
Liikuntapaikkojen ylläpidolla ja rakentamisella mahdollistetaan mahdollisimman 
monipuolisesti eri lajien harrastaminen. 

➢ Luontoliikunnan, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tukee kuntalaisten omaehtoista 
arkiliikuntaa monipuolisesti. Luontoreitistön (vaellus, pyöräily) sekä 
kevyenliikenteenväylien (valtaosa ELY-keskuksen ylläpitämiä) kunnosta huolehtiminen ja 
kehittäminen tehdään mahdollisuuksien mukaan suunnitellusti.  

2. Liikuntaneuvonnan toteuttaminen 

➢ Liikuntaneuvonta on palvelu, jonka kunta tarjoaa kuntalaisille maksuttomana. 
Tarkoituksena on löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja opastaa ja ohjata 
heitä liikunnallisen elämäntavan piiriin. 

3. Urheiluseurojen tukeminen 

➢ Kuntatoimija tarvitsee rinnalleen vahvoja ja toimivia yhteistyökumppaneita. Seurojen ja 
yhdistysten toimintaedellytyksiä tuetaan eri tavoin, jotta nämä pystyvät 
tulevaisuudessakin tarjoamaan kohtuullisen edullisia tai maksuttomia 
liikuntapalveluitaan kuntalaisille. Yhdistysavustukset ovat tärkeä tuen väline, jota 
pyritään myös kehittämään lähivuosina. 

➢ Hankasalmen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia liikuntaryhmiä kuntalaisille. 
Kansalaisopistolle mahdollistetaan riittävän laajasti kunnan liikuntatilojen käyttö. 

➢ Konnevedellä toimii muutamia aktiivisia urheiluseuroja, jotka osaltaan tarjoavat ohjattua 
liikuntatoimintaa kuntalaisille eri lajien parissa. Urheiluseurat ovat koulun ohella 
merkittävin lasten ja nuorten liikuttaja. 

➢ Maksuttomien ja/tai edullisten harjoitustilojen tarjoaminen urheiluseurojen ja 
kansalaisopiston toimintaedellytysten parantamiseksi ja säännöllisen liikuntatoiminnan 
toteuttamiseksi mahdollistaa matalan kynnyksen palveluiden tarjoamisen. 

➢ Urheiluseurojen ja liikunnallista toimintaa järjestävien yhdistysten avustusten 
säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla on tärkeää.  
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4. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen 

➢ Jokaisen toimijan rooli liikunnan edistämiseksi on tärkeä. Liikunta kuuluu liikuntatoimen 
lisäksi kunnan kaikkien toimialojen tehtäviin. Kuntalaiset kohtaavat 
liikunnanharrastuksessaan ja arkiliikkumisessaan kunnan kaikkien toimialojen ratkaisuja. 
Parhaimmat tulokset saadaan kuntajohdon strategisten linjausten pohjalta tapahtuvalla 
eri toimialojen yhteistyöllä ja työnjaolla.  Kunnan eri toimialojen rooli liikunnan 
edistämiseksi on syytä määritellä ja toimialojen johdon tulee osaltaan olla sitoutunut 
edistämään liikuntaa. 

5. Osallisuus 

➢ Urheiluseurojen, järjestöjen ja kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen 
liikuntakalentereiden sisältöön, liikuntapaikkojen ylläpito- ja kehittämistoimiin, sekä 
investointien toteutukseen sitouttaa kuntalaisia aktiivisempaan toimintaan. 

➢ Kuulemisessa huomioidaan mahdollisimman yhdenvertaisesti eri kohderyhmien, myös 
erityisryhmien mahdollisuus tuoda omat tarpeensa esiin. Vaikka erityisryhmien 
ryhmäkoot jäisivätkin pieniksi, palvelua pyritään turvaamaan mahdollisuuksien mukaan. 

➢ Tehostetaan eri liikuntapalveluista ja tapahtumista tiedottamista sekä vältetään 
päällekkäisyyksiä tapahtumissa ja toiminnoissa. 

 

4.2. Yhdenvertaisuuden huomioiminen liikuntapalveluissa 

Liikuntalaki velvoittaa kaikkia liikunta-alan toimijoita edistämään aktiivisesti tasa-arvon 
toteutumista kaikessa liikunnassa ja urheilussa sekä siihen liittyvässä toiminnassa. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu on tärkeä osa liikuntastrategista suunnittelua. 
Yhdenvertaisuussuunnittelua myös edellytetään valtionapua saavilta kunnilta. Suunnittelun 
avulla voidaan määrätietoisesti kehittää urheilua ja liikuntaa ja luoda uusia tasa-arvoisen ja 
turvallisen liikunnan malleja. Toimintoja suunniteltaessa on mietittävä ja mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon: 

• Voiko toimintaa harjoittaa sekaryhmissä? 
• Onko vaatteita mahdollisuus vaihtaa ilman, että joutuu valitsemaan naisten tai miesten 

pukukopin? 
• Mitä toimintaohjeissa on varauduttu kiusaamisen ja häirinnän varalle ja miten ohjeista 

kerrotaan osallistujille? 
• Millaisen koulutuksen työntekijät ja seura-aktiivit saavat yhdenvertaisuudesta ja tasa-

arvosta; esimerkiksi sukupuolen moninaisuudesta? 

Määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten välillä on eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa 
ja päätöksenteossa. Objektiivisten mittausten mukaan tytöille kertyy vähemmän fyysistä 
aktiivisuutta kuin pojille. Pojat myös liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Ero on 
havaittavissa jo varhaiskasvatusikäisillä, on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. 
Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin naisille, naisille taas enemmän 
kevyttä liikuntaa.   
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Jatkossa mielenkiinnon tulisi kohdistua myös liikuntalain kuvaamaan edellytysten luomiseen, 
kun sote- ja maakuntauudistus muuttaa merkittävästi kuntien ja maakuntien tehtäväkenttää. 
Sukupuolten väliset erot liikkumisessa tulisi ottaa huomioon palveluja kehitettäessä. 
Systemaattisella tiedonkeruulla – esimerkiksi hyvinvointikertomusten mittareiden 
hyödyntämisellä – voidaan vaikuttaa siihen, että kuntalaiset saavat tasa-arvoisia palveluita. 
Säännöllisen, sukupuolten mukaan eritellyn tiedon keräämisen ja systemaattisen 
hyödyntämisen avulla voidaan tunnistaa eri sukupuolten tarpeita, seurata muutosta ja 
tarvittaessa kohdistaa toimenpiteitä erikseen naisille ja miehille, tytöille ja pojille. 

Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf 

Erityisryhmien liikunta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikeuksia osallistua yleisiin liikuntaryhmiin. Monipuolisen 
liikunnan tavoitteena on toimintakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitäminen sekä virkistys. 
Erityistarpeet huomioiden osallistujalla on mahdollisuus ottaa oma avustaja mukaan. Liikunnan 
ja urheilun tulee olla avointa kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat 
toiminnan perusta. Halu toimia vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta 
kiinnostuneiden tahojen kanssa edistää monimuotoisen liikuntakulttuurin kehittymistä ja 
ylläpitämistä. 

 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf
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5. TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 
 

Nykyaikana julkisen toimijan rooli liikuntapalveluiden tuottajana on edelleen tärkeä. Pienten 

paikkakuntien, kuten Konneveden haasteena on kolmannen sektorin toimijoiden väheneminen. 

Kunnan on edelleen oltava aktiivinen osapuoli, joka itse tarjoaa palveluita sekä ylläpitää ja 

kehittää liikuntaolosuhteita.  

Toimintojen perusedellytyksenä ovat: 

➢ Maksuttomien/edullisten lähiliikuntapaikkojen käytön mahdollistaminen kaikille 

kuntalaisille. 

➢ Tapahtumien ja tilaisuuksien toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

➢ Monipuolisen ohjatun liikuntatoiminnan tarjoaminen eri kohderyhmille. 

 

5.1. Lapset ja nuoret 
 

Pääpaino Kunnan järjestämässä lasten ja nuorten liikuntakasvatuksessa on varhaiskasvatuksessa 

ja opetustoimessa, joiden osalta liikunta sisältyy valtakunnallisten perusteiden mukaisesti 

paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. 

Konneveden varhaiskasvatuksessa liikuntakasvatus pohjautuu valtakunnallisiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Konneveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan 

ja fyysisen aktiivisuuden liikuntasuosituksiin. Konneveden kunnan varhaiskasvatus on mukana 

valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, jonka tarkoitus on varmistaa jokaiselle 

lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman keskeisiä teemoja ovat luonto, leikki ja liikunta. 

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään paljon lähiluontoa, liikuntakenttiä sekä leikkipuistoja. 

Varhaiskasvatuksen toimipisteissä ei ole omia liikuntasaleja, mutta yksiköt hyödyntävät 

lähikoulujen liikuntasaleja.  

Myös Konneveden esi- ja perusopetuksessa liikuntakasvatus pohjautuu valtakunnallisiin 

opetussuunnitelman perusteisiin, Konneveden kunnan esiopetussuunnitelmaan, 

perusopetussuunnitelmaan sekä valtakunnallisiin fyysisen aktiivisuuden liikuntasuosituksiin. 

Konneveden kunta on valittu Opetushallituksen Liikkuva koulu-kehittäjäkunnaksi yhdessä 

Lohjan ja Kajaanin kanssa. Kokeilun painopisteitä ovat paikalliset verkostot, koulujen Liikkuva 

koulu -toiminta, oppilaiden liikkuminen ja kokemukset sekä henkilöstön hyvinvointi. Kunta ja 

koulut saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen ja 

kehittämiseen. Kokeilu tarjoaa mahdollisuuksia myös opettajien ammatillisen kehittymisen ja 

koulujen hyvinvointityön tukemiseen. 

Konneveden kunnan vapaa-aikatoimen liikuntapalvelut toimivat saumattomassa yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen kanssa liikuntakasvatuksen toteuttamiseksi ja lasten ja 

nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittymisen tukemiseksi. Harrastamisen Suomen mallin 
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avustusrahan avulla konnevetisille lapsille ja nuorille on tarjottu monipuolista 

liikuntaharrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen.  

 

TAVOITE: Tuetaan lasten ja nuorten omaehtoista liikkumista tarjoamalla hyvät 

lähiliikuntapaikat. Kannustetaan lapsia ja nuoria erilaisten harrastusten ja kerhojen pariin 

tarjoamalla eri liikuntaharrastusmahdollisuuksia sekä ohjataan urheiluseuratoimintaan. 

Tuetaan ja kannustetaan perheitä yhteiseen liikkumiseen järjestämällä perheliikunnalle puitteet. 

Lasten ja nuorten liikkumattomuuden ja ylipainon sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy eri 

liikuntatoimijoiden kanssa. Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen. 

 Toimenpiteet: 

▪ Liikuntaneuvontaa saatavilla jo raskausaikana odottavalle äidille. 

▪ Yhteistyö lastenneuvolan kanssa. 

▪ Vauvauinti. 

▪ Varhaiskasvatuksen arjen liikunnallistaminen. 

▪ Maksuton uimakoulu kunnan 5-vuotiaille. 

▪ Monipuolinen tarjonta liikunnan harrastamiseen esim. kerhotoiminta, 

perheliikunta     ja liikuntavälitunnit. Kutsukerho vähän liikkuville. 

▪ Liikunnalliset teemapäivät ja tapahtumat. 

▪ Maksuton polkupyörälainaamo Linkki-Baarissa. Myös alkeisharjoitteluun 

sopiva      potkupyörä  lainattavissa. 

▪ Liikuntavälinelainaamo kirjastossa. 

 

 Mittari/seuranta:  

▪ 5. ja 8. -luokkalaisten sekä lukiolaisten kouluterveyskysely, Move-mittaukset 

▪ Toimintaan osallistuvien lasten ja perheiden osuus. 

▪ Neuvolan kyselyt 
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5.2. Työikäinen väestö 
 

TAVOITE: Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten saaminen mukaan 

liikuntatoimintaan. Kehitetään jatkuvasti kuntalaisille suunnattua monipuolista 

liikuntatarjontaa sekä ohjauspalveluita, tapahtumia kuntalaisten aktivoimiseksi. Edistetään 

liikunta-aktiivisuuden lisäämisellä myös kuntalaisten työkyvyn ylläpitoa. Panostetaan 

kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen mahdollistamiseen.  

 Toimenpiteet: 

▪ Maksuton liikuntaneuvonta jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. 

▪ Monipuolinen ryhmäliikuntatarjonta. 

▪ Tempaukset ja liikuntahaasteet. 

▪ Monipuoliset, korkean käyttöasteen omaavat liikunta- ja 

ulkoilumahdollisuudet (sisä-     ja ulkoliikuntatilat). 

▪ Maksuton polkupyörälainaamo Linkki-Baarissa. 

▪ Liikuntavälinelainaamo kirjastossa. 

 

 Mittari/seuranta: 

▪ Syksyllä 2020 toteutetun ja keväällä 2022 toteutettavan liikuntakyselyn 

tulokset. 

▪ Ryhmäliikuntaan osallistuvien kuntalaisten määrä. 

▪ Sairastavuusindeksi. 
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5.3. Ikääntyneet (eläkeläiset, yli 65-vuotiaat) 
 

Liikunnan etuja ei edelleenkään riittävästi tunneta ja käytetä iäkkäiden toimintakyvyn 

parantamisessa, muistisairauksien ehkäisyssä tai masennuksen sekä yksinäisyyden torjumisessa. 

Kotona pidempään omatoimisesti asuminen edellyttää toimintakyvyn ylläpitoa sekä sen 

alenemisen ennaltaehkäisyn aloittamista riittävän varhaisessa vaiheessa riittävän 

monipuolisella liikkumisella. 

Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä lonkkamurtumia (65+ -

ikäisillä noin 8 000 lonkkamurtumaa vuosittain, Sotkanet 2018). Arvioiden mukaan joka kolmas 

lonkkamurtuma voitaisiin ehkäistä säännöllisellä harjoittelulla, jolloin valtakunnallinen säästö 

hoitokuluissa voi olla jopa 78–130 miljoonaa. Yksi kotona omatoimisesti selvitty lisävuosi voi 

säästää kunnalle tuhansia euroja. 

 

TAVOITE: Tuetaan ja kannustetaan erityisryhmiä ja ikääntyneitä liikunnalliseen elämäntapaan 

ja omaehtoiseen liikkumiseen. Erityisryhmille ja ikääntyneille järjestetään monipuolista 

liikuntaa, missä tavoitteena on toimintakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitäminen sekä virkistys. 

Tuetaan hyvään ja aktiiviseen ikääntymiseen. Tapahtumien ja liikuntaryhmien kautta tuetaan 

aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Ennaltaehkäistään liikkumisen avulla 

sairauksien ja toimintakyvyn heikkenemistä. Ikääntyneille ja erityisryhmille suunnatun 

liikuntatarjonnan tuottamisessa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja kysyntä. 

 Toimenpiteet: 

▪ Liikuntaryhmät sekä maksuton kuntosali yli 65-vuotiaille kuntalaisille. 

▪ Senioreiden liikunnanohjaajan palvelut. 

▪ Aktivoivat tempaukset ja liikuntahaasteet. 

▪ Maksuton liikuntaneuvonta. 

▪ Tasapainoa ja lihaskuntoa tukevaa ryhmäliikuntaa, tuolijumppaa, vesijumppaa, 

ja matalan kynnyksen ohjattua arkiliikunta, esim. yhteiset päiväkävelyt, 

puistojumpat. 

▪ Maksuton polkupyörälainaamo Linkki-Baarissa. 

▪ Liikuntavälinelainaamo kirjastossa. 

 

 Mittari + seuranta: 

▪ 70-vuotiaiden terveystarkastus (Seututk) 

▪ 75-vuotiaiden terveystarkastus (Kunta) 

▪ Senioritoimintaan osallistuvien kuntalaisten määrä. 
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5.4. Erityisryhmät 
 

Erityisliikunta on terveyttä ja toimintakykyä lisäävää liikuntaa henkilöille, joilla on vamman, 

sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea 

osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. 

▪ Lasten ja nuorten erkkaliikkari (usein terapia-altaalla) 

▪ Työpajojen vaihtelevat hyvinvointi- ja liikuntatuokiot, lajikokeilut sekä henkilökohtainen 

liikuntaneuvonta 

▪ Toimintakeskuksen liikuntatuokiot ja ohjatut kuntosalivuorot 

▪ Asuntola Leppälinnun tuolijumpat 
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6. LIIKUNTAPAIKAT, YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN 
Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito ovat Konnevedellä hallinnollisesti 

ympäristötoimen alla. Liikuntapaikkoja rakennetaan ja kehitetään käyttäjät, turvallisuus ja 

palaute huomioiden. Erityistä huomiota strategiakaudella kiinnitetään liikuntapaikkojen 

yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja siisteyteen. 

6.1. Sisäliikuntapaikat 

• Kuntosali 

• Lapunmäen koulun liikuntasalit 

• Hytölän koulun liikuntasali 

• Terapia-allas 

6.2. Ulkoliikuntapaikat 

• Merkityt ulkoilureitit (Konneveden metsäpolku, Taikinainen, Karinkoski, Häähninmäki, 

Kellankoski) KARTTA! 

• Istunmäen, Hytölän ja kirkonkylän kaukalo 

• Lapunmäen urheilukenttä 

• Frisbeegolf-rata    

• Pururata, Lapunmäen ja Istunmäen hiihtoladut 

• Ulkokuntosali 

• Hiihtomaa 

• Kuntoportaat 

• Häyrylänrannan ja Istunmäen koulun beach volley-kenttä 

• Skeittiparkki 

• Jalkapallokenttä 
 

6.3. Investoinnit vuosille 2022–2026: 

• Esteetön luontopolku ja monitoimikenttä Lapunmäelle 2022. 

• Ulkokuntosali 2023  

• Skeittiparkin laajennus 2023 

• Yleisurheilukentän peruskorjaus 2024   

• Tekojäärata 2025 

• Kuntosalin laitekannan päivittäminen vuosittain. 

• Frisbeegolf- radan laajennus 18-väyläiseksi 2026. 

Konnevedellä toimii myös liikuntavälinelainaamo kirjaston yhteydessä. Kuntalaisilla on 

mahdollista lainata kirjastokortilla erilaisia liikuntavälineitä (esim. lumikenkiä, kuminauhoja, 

painovanne, frisbeegolf- kiekkoja). Pyöräilykauden ajan Linkki-Baarista on kuntalaisten 

lainattavissa kolme aikuisten polkupyörää ja yksi pienten lasten harjoitteluun soveltuva 

potkupyörä. 
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7. SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä poikkihallinnollisesti ja toimintasuunnitelma tulevalle 

vuodelle laaditaan talousarvioprosessin yhteydessä.  Strategisia tavoitteita tarkennetaan 

toimintasuunnitelmassa. Liikuntastrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista 

tarkastellaan vuosittaisessa hyvinvointikertomukseen liittyvässä arviointiprosessissa. 

Konnevedellä on toteutettu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 

kanssa yhteistyö liikuntavaikutusten arvioimiseksi. Tavoitteena oli etsiä ja kehitellä 

Konnevedelle parhaiten sopiva mittaristo kuntalaisten liikuntavaikutusten arvioimiseksi. 

Mittaristoa pilotoidaan loppuvuoden 2022 aikana osana ennakkovaikutusten arviointiprosessia 

(EVA). 

Hyvinvointi ja liikunta ovat tärkeitä meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteiden 

saavuttaminen edellyttää riittävää resursointia. Suunta on tällä hetkellä hyvä, mutta kehityksen 

sekä vuoropuhelun eri toimijoiden kanssa on jatkuttava aktiivisesti. 

Liikuntastrategia päivitetään uudelleen vuonna 2026 ja määritellään tulevat liikunnan tavoitteet 

ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle valtuustokaudelle. 
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