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7Esipuhe

ESIPUHE
Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja varhaiskasvatuksen kokoomateos. 
Sen tavoitteena on palvella käytännön kasvatustoiminnan suunnittelua, toteuttamis-
ta ja arviointia. Teos esittelee varhaiskasvatuksen teoreettista käsitteistöä ja tutkimus-
tietoa. Näihin se kytkee varhaiskasvatuksen konkreettisia sisältöjä toiminnan kehit-
tämisen ja käytännön työn perustaksi.

Käsikirjan ensimmäinen painos ilmestyi jo vuonna 2011. Kirja kuitenkin seu-
raa aikaansa. Teosta uudistettiin sen kolmanteen painokseen vuonna 2016. Tuolloin 
päivitykset liittyivät varhaiskasvatuslakiin ja Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteisiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus sekä ensimmäisen pai-
noksen jälkeen karttunut tutkimustieto ovat vaatineet kirjoittajia päivittämään käsi-
kirjan sisältöjä perusteellisesti tätä neljättä painosta varten.

Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen kehitystä ja oppimista sekä eri näkökulmia 
varhaispedagogiikkaan. Kirjassa paneudutaan lapsen oppimisen eri alueisiin, peda-
gogisiin lähtökohtiin ja oppimisen pedagogiikkaan sekä käytäntöihin lasten oppi-
misen ohjaamisessa. Alansa asiantuntijat ovat avanneet lasten taiteellista toimijuut-
ta, musiikillista maailmaa, liikuntaa, eettisiä ja katsomuskasvatuksellisia kysymyk-
siä, matemaattista maailmaa ja ajattelua sekä ympäristöön suuntautuvaa tutkivaa 
toimintaa. Lasten moninaisuuden huomioon ottaminen ja tasa-arvoisuuden toteu-
tuminen on yksi keskeinen kirjassa esiin nostettu näkökulma. Kirjassa tarkastellaan 
myös varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuutta laadun, johtajuuden sekä työyhtei-
sön ja työn kehittämisen näkökulmista.

Kirjoittajat ovat varhaiskasvatuksen ja oman osaamisalueensa tutkijoita ja kou-
luttajia. Kirja on suunnattu pienten lasten kanssa työskenteleville ja varhaiskasva-
tusalalla opiskeleville. Yhtä hyvin se soveltuu lasten vanhempien sekä muiden lasten 
elämästä ja toiminnasta kiinnostuneiden luettavaksi. Kirja palvelee pedagogista joh-
tamista jäsentämällä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden osa-alueita pedagogi-
sen keskustelun tueksi päivähoitoyksiköissä.

Uusin tutkimus osoittaa, että kasvatusalan henkilöstön osaaminen ja johtajuus 
sen tukena ovat varhaiskasvatuksen laadun ydintekijöitä. Toivomme, että tämä kirja 
palvelee sekä yksilöllisen osaamisen että yhteisöllisen kehittymisen välineenä.
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ESIPUHE VARHAISKASVATUKSEN KÄSIKIRJAN 5. PAINOKSEEN

Teos on löytänyt hyvin paikkansa sekä oppikirjana että varhaiskasvatuksen ammat-
tilaisten työtä tukeva perusteoksena. Edellisen painoksen jälkeen varhaiskasvatusla-
ki on juurtunut varhaiskasvatuksen käytäntöön ja varhaiskasvatuksen arviointia ja 
laadunhallintaa koskevat valtakunnalliset suositukset on julkaistu. Ne molemmat 
raamittavat ja ohjaavat voimakkaasti varhaiskasvatusta. Tämän kirjan nyt päivitetys-
sä painoksessa nämä ohjausjärjestelmän muutokset ja niiden nostamat haasteet on 
teksteissä otettu huomioon. Tekstiin on paikoittain sisällytetty lähdeviitteissä myös 
vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on pitkälti samansisältöi-
nen kuin uudemmat, vuoden 2018 perusteet. Varhaiskasvatuksen käsikirjan edelli-
sen painoksen jälkeen varhaiskasvatuksen perustehtävän merkitystä on lainsäädän-
nössä korostettu entisestään muun muassa henkilöstön tehtävänimikkeitä päivittä-
mällä. Varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuk-
sen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja viestittävät henkilöstön työn 
varhaiskasvatuksellista, pedagogista määrittymisestä. Tässä kirjassa on käytetty uusia 
nimikkeitä, kun puhutaan henkilöstöstä yleisellä tasolla. Sen sijaan esimerkiksi tut-
kimuksissa, jotka on tehty ennen nimikkeiden muutoksia, pitäydytään tekstissä ky-
seisen ajankohdan nimikkeissä. Lisäksi joitakin artikkeleita on päivitetty uusimman 
tutkimustiedon pohjalta. Kokonaan uutena kirjaan on lisätty Ismo Pellikan artikke-
li ”Lapsen historiatietoisuus ja sen herättäminen”, joka nojaa sekä Varhaiskasvatus-
suunnitelman että Esiopetussuunnitelman perusteissa esitettyihin historiaa koske-
viin oppimissisältöihin. Toivomme antoisia lukuhetkiä  Varhaiskasvatuksen käsikir-
jan parissa ja mielenkiintoisia keskusteluja luetun pohjalta.

Mäntyharjulla ja Jyväskylässä 1.6.2020
Eeva Hujala ja Leena Turja
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