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KESTÄVÄN KEHITYKSEN/ KASVATUKSEN OHJELMA 
PAATTISTEN PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ 
 
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa, ohjattua yhteis-
kunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elä-
misen mahdollisuudet sekä ihmisen ja luonnon välinen tasapaino. 
Kestävä kehitys on kokonaisuus, jota ei vain käsitellä tietyissä teemoissa vaan se on mukana ar-
kipäivässä ja kaikessa opetus- ja kasvatustyössä. Se on laajempaa sisäistynyttä toimintaa kuin 
perinteinen luonto- ja ympäristökasvatus ja sen tulee kulkea vihreänä lankana kaikissa toimin-
noissa koskien vaikkapa päiväkodin sisäistä vuorovaikutusta tai yhteistyötä vanhempien kanssa. 
Se on huolehtimista luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä sekä sen kulttuuripe-
rinnöstä. Se on myös toisen ihmisen huomioonottamista ja tasa-arvoiseen elämään pyrkimistä. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kestävän kehityksen kolme peruselementtiä ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tulee myös ulottua kaikkiin päätöksenteon 
alueisiin. 
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1.JOHDANTO 
”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta su-
kupolvilta mahdollisuuksia omien tarpeittensa tyydyttämiseen ” ( Gro Harlem Brunt-
land ).  
”Tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, jos sosiaalista, kulttuurillista ja taloudellis-
ta hyvinvointia opitaan ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaroja vä-
hentämättä ja luonnon kestokykyä ylittämättä”( Kestävän kehityksen toimikunnan kou-
lutusjaosto 2006, 9 ) 
Kuten kaikkien kansalaisten, myös varhaiskasvattajien vastuulla on ympäristöstä ja 
kestävästä tulevaisuudesta huolehtiminen. Tämä vaatii kasvattajilta valmiuksia huo-
lehtia niin lasten, perheiden kuin luontomme hyvinvoinnista. Hyvinvointi on kaikkien 
yhteinen tehtävä, jossa vastuuta jaetaan. Lapsen tulee saada kokemus osallisuudesta. 
Sen kautta hän voi voimaantua ymmärtämään, että päätöksillämme, toiminnallamme ja 
teoillamme on seurauksia. Kun lapsi saa mahdollisuuksia harjoitella kestävän kehityk-
sen valintoja aina varhaislapsuudesta lähtien, hän oppii pohtimaan ja arvottamaan 
toimintaansa. Kestävän kehityksen kasvatus on elinikäistä oppimista ja kasvamista, 
johon tarvitaan yhteistä tahtoa. Yhteinen tahto synnyttää myönteistä synergiaa, joka 
vie kohti kestävää kehitystä. (Pieniä puroja, Lasten keskus ) 
Opetusministeriö edellyttää, että kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa on kestävän ke-
hityksen ohjelma. 
Kestävä kehitys on sisällä sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa että Esi-
opetussuunnitelman perusteissa. Samoin kestävän kehityksen tulee olla yksikön 
omissa opetussuunnitelmissa. 



2.KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOTEUTTAMINEN PAATTISTEN PÄIVÄHOITOYKSIKÖSSÄ: 
 

Ekologisesti kestävä kehi-
tys 

Tavoitteet Toimintasisällöt 
 

Lapsen ääni ja näkö-
kulma 

Konkreettinen toiminta, 
esimerkkejä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turun Vasu:  
Ekologisesti kestävä kehi-
tys tarkoittaa 
luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämistä 
ja ihmisen taloudellisen ja 
aineellisen toiminnan 
sopeuttamista maapallon 
luonnonvaroihin ja  
luonnon sietokykyyn 

Lapset kokevat itsensä 
kiinteäksi osaksi ympä-
ristöään 

Lapsen luontosuh-
teen edistäminen ja 
kehittäminen 

Tunnusteleminen, 
haisteleminen, kuun-
teleminen, katselemi-
nen ja tarkkailu 

 Luontoelämykset, 
retket, seikkailut, sa-
dut, leikit, laulut, hil-
jentyminen, lapsen 
oma mielikuvitus ja 
energia  

Lapsista kasvaa luontoa 
rakastavia ja ympäristö-
vastuullisia ihmisiä 

Tietojen, taitojen , 
itseilmaisun ja val-
miuksien lisääminen 

Toiminta, tutkiminen, 
kokeileminen ja op-
piminen lähiympäris-
tössä 

Veden olomuodot, 
valonvaikutus, mate-
maattisten ja kielellis-
ten toimintatuokioi-
den toteuttaminen 
lähiympäristössä 

Lapsia opetetaan omak-
sumaan kestävän kehi-
tyksen mukainen elä-
mäntapa 

Eettisten, tiedollisten 
ja taidollisten val-
miuksien kehittämi-
nen 
Aikuisen kannustus 
ja esimerkki 

Omat kokemukset, 
elämykset, halut, oi-
vallukset, toiveet, ky-
vyt ja kysymykset 

Arjen toiminta : 
- valojen sam-

muttaminen 
- veden kulutuk-

sen vähentä-
minen 

- jätteiden lajitte-
lu ja kierrätys 

- aineeton lahja 

Edistetään ympäristö-
herkkyyttä, kykyä havai-
ta ja aistia ympäristöä 

Positiivisten koke-
musten luominen 

Mielihyvän ja myötä-
tunnon kokeminen 
luontoa kohtaan, 
kauneuden kokemi-
nen 

Luontoelämykset, 
retket, seikkailut,  lei-
kit, havainnointi. hil-
jentyminen, lapsen 
oma mielikuvitus ja 
energia 

Materiaalien valinta eko-
logisesti kestävien peri-
aatteiden mukaan 

Aikuisen malli  Lasten ideat Hankinnat ja peruste-
lu 

 



Taloudellisesti kes-
tävä kehitys : 

Tavoitteet Toimintasisällöt  
 

Lapsen ääni ja 
näkökulma 

Konkreettinen toiminta, 
esimerkkejä 

.  
 
 
 
Turun Vasu : 
Taloudellisesti kes-
tävä kehitys tarkoit-
taa tasapainoista 
kasvua, joka ei pe-
rustu velkaantumi-

seen tai luonnonva-
rojen hävittämi-
seen.  

 

Tavarat ja palvelut 
pyritään tuottamaa 
mahdollisemman 
vähän ympäristöä 
rasittaen sekä 
käyttämään sääs-
teliäästi luonnon-
varoja 

Valitaan ympäris-
töystävällisin vaihto-
ehto 
Kierrätetään 
Suositaan pitkäikäi-
siä tuotteita. 
Ehkäistään jätteiden 
syntyä. 
Lajitellaan jätteet. 
Lainataan, vuokra-

taan tai hankitaan 
yhteisiä tuotteita. 
Vältetään kertakäyt-
töastioiden käyttöä. 
Käytetään luonnon-
materiaaleja. 

Lapsilla oltava 
mahdollisuus 
oppia ja ympäris-
töä säästäviä ja 
suojelevia elä-
mäntapoja teke-
mällä, kokemalla 
ja seuraamalla 
 

Tavaranvaihtotori 
Lajitellaan ja kierräte-
tään jätteitä yhdessä 
Käytetään kirjastoa 
Veden ja sähkön 
säästäminen 
Tavaroiden kohtelu, 
korjataan rikki-
menneet. 
Retkieväät rasiassa 

ja juoma muovipul-
lossa  
(ei kertakäyttötuottei-
ta ). Hankitaan hyviä 
tuotteita myös kirp-
putoreilta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestävä ke-
hitys 

Tavoitteet Toimintasisällöt  
 

Lapsen ääni ja nä-
kökulma 

Konkreettinen toiminta, 
esimerkkejä 

Turun Vasu : 
Sosiaalisesti kestävä 
kehitys turvaa kaikkien 
ihmisten tasa-arvon, 
hyvinvoinnin ja osalli-
suuden. 
Kulttuurisesti kestävä 
kehitys mahdollistaa 
vapaan henkisen toi-
minnan, eettisen kas-
vun sekä kulttuurien 
moninaisen kehittymi-
sen sukupolvesta toi-
seen. 
Kulttuurisessa kestä-
vässä yhteiskunnassa 
tuetaan erilaisten kult-
tuuristen ryhmien 
identiteettiä ja elinvoi-
maisuutta,  
vahvistetaan kansan-
perinnettä 
sekä hoidetaan 
ja ylläpidetään kulttuu-
risesti arvokkaita ra-
kennuksia ja elinym-
päristöjä. 

Turvalliset ja pysyvät ih-
missuhteet, yhdessä te-
keminen ja yhteinen vas-
tuu asioista sekä turvalli-
nen ympäristö 
 

Lasten aloittaessa päivähoi-
don tai esiopetuksen aloite-
taan vanhempien kanssa 
kasvatuskumppanuuden 
luominen sekä tutustuminen 
hoitopaikkaan ja kasvattajiin 
hyvissä ajoin. 
Osa henkilöstöstä siirtyy 
lapsiryhmän mukana uuteen 
toimintakauteen 
Huolehditaan päiväkotien ja 
pihojen siisteydestä ja tur-
vallisuudesta 
Noudatetaan yhteisiä sääntö-
jä ja turvallisuussuunnitel-
maa 

Lasten huomiot ja 
kokemukset 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdessä tekemi-
nen 
 

Tutustumiskäynnit lapsen 
kotiin 
Alkukeskustelut 
Tutustuminen päiväkotiin, 
eri tilanteisiin 
Joku ryhmän kasvatus-
henkilöstöstä siirtyy las-
ten mukana uuteen ryh-
mään. 
Pihatalkoot 
Leikkien lopussa kerä-
tään lelut yhdessä. 
Poistumisharjoitukset. 
Turvallisuussuunnitelman 
päivitys 

Ongelmien varhainen 
tunnistaminen, niihin 
puuttuminen 

Neuvolayhteistyö 
Oppilastyöryhmä  
Konsultoiva eritysveo 

Lapsen toiminta ja 
käyttäytyminen 
Neuvolakäynnit 

Havainnointi, tiedon siirto 

Kaikenlaisen syrjäytymi-
sen estäminen  

Kiusaamisen ja syrjäytymi-
sen ehkäisy, itsetunnon tu-
keminen, sosiaalisten taito-
jen tukeminen 

Lapsen kuuntele-
minen 

Järjestetyt leikkiryhmät. 
Askeleittain , Turvataito 
yms. materiaalit. Kiusaa-
misen ehkäisemisen 
suunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 



Lasta ohjataan havaitse-
maan, arvostamaan ja ko-
kemaan kauneutta luon-
nossa, ihmisen rakenta-
massa ympäristössä sekä 
ihmisten välisissä suh-
teissa 

Hyvät tavat  
Toisten huomioonottaminen 

Lasten havainnot 
ja kokemukset, aja-
tukset 

Retket ympäristöön 
Tervehtiminen, ole hyvä, 
kiitos, anteeksi ym. 
Isovanhempien päivä 
 

Kasvatetaan ja vahviste-
taan oikeudenmukaisuu-
den tunteita 

Toimiminen luonnon puoles-
ta, aikuisen malli 

Oma toiminta, hy-
vän edistäminen 

Nenäpäivän vietto eri ta-
voin 

Kulttuuriperinteiden säi-
lyttäminen 

Tutustutaan omaan aluepe-
rinteeseen ja kulttuurihisto-
riaan 

Mikä kiinnostaa, 
ideointi 

Juhlapäivät ( Joulu, pää-
siäinen, itsenäisyyspäivä, 
vappu, Kalevalanpäivä) 
Paikallismuseot. Kulttuu-
rinvuosikello 

Kulttuurien kunnioittami-
nen 

Yhteinen maapallomme Vuorovaikutus Yk:n päivän vietto, Maa-
ilmankoulun matkalaukut 

Lapsista kasvaa tasapai-
noisia, eettisiä ja empaat-
tisia kansalaisia 

 Kehitetään lasten luovuutta, 
kekseliäisyyttä ja ongelman-
ratkaisukykyjä  
Vahvistetaan itsetuntoa ja 
sosiaaliasiataitoja 

Lapsen havainnot 
ja kokemukset 

Askeleittain, Turvataito 
yms. materiaalit 

Yhteisöllisyyden edistä-
minen 

Hyvän yhteishengen luomi-
nen. Lapsi kokee olevansa 
tasa-arvoinen ryhmän jäsen 

Lapsen kokemuk-
set osallisuudesta 

Yhteiset tapahtumat, pro-
jektit, oman ryhmän 
säännöt 

 
 
RESURSSIT : MUUN 
TYÖN OHELLA 
 

    

 



 

3. Vihreä lippu – ympäristökasvatusohjelmaa  

on toteutettu Seuravuorenkadun päiväkodissa vuodesta 2003 lähtien ja  
Toffinkujan päiväkodissa vuodesta 2012 lähtien. 
Teemoja on ollut: 
- Vesi, Jätteiden vähentäminen, Energia, Lähiympäristö, Yhteinen maapallo. Lähiympäristön kulttuuri 
Tuloksia, joita olemme saaneet aikaan on: 
-  Lasten osallistuminen päätöksentekoon on lisääntynyt, Myönteinen malli on otettu vastaan myös per-

heissä, yhteisöllisyys on lisääntynyt, koko päiväkoti on ollut mukana toiminnassa, Jätteitä on saatu 
vähenemään 50 prosenttia (1200 litraa ), sähkönkulutusta on saatu vähenemään 15 prosenttia ja veden 
kulutusta 25 prosenttia  

Tavoitteena on mm .:kokonaisvaltaisuus     
- osallisuus 
- pitkäjänteisyys 
- joustavuus 
- järjestelmällisyys 
- rahallinen säästö 



4. KOKEMUKSELLINEN OPPIMINEN LUONNOSSA ja METSÄMÖRRI-TOIMINTA 
Luonto oppimisympäristönä mahdollistaa eri orientaatio- tai sisältöalueiden eheyttä-
misen ja se liittää lapsen kasvun kestävän kehityksen, ympäristökasvatuksen, ter-
veyskasvatuksen ja yhteisöllisyyden ulottuvuuden. Lapsi saa kokea voimaantumista ja 
osallisuutta. Luonnossa kulkiessaan ja arjen valintoja pohtiessaan lapsi oppii vastuu-
ta, joka kantaa tulevaisuuteen. Lapsuudessa koetut merkitykselliset pienet asiat vai-
kuttavat päätöksentekoon ja ratkaisuihin aikuisuudessa. 
 
 

 

 
KOKEMUS LUONNOSSA TARJOAA USEITA VÄYLIÄ KASVULLE, KEHITYKSELLE JA OPPIMISELLE 
 
 

PERSOONALLINEN 
JA SOSIAALINEN 

KEHITYS

KESTÄVÄ 

KEHITYS

TOIMINTA

ULKONA

KOKEMUS  
-leikkiminen 
-tutkiminen 
-liikkuminen 

-seikkailu 
-taiteellinen 
kokeminen 
luonnossa 

 
 
 



- Metsämörrikoulu toteutuu tällä hetkellä Mustikoiden ryhmässä 

sen tavoitteena on :  
- viedä lapset luontoon lasten mielenkiintoa ja mielikuvitusta herättävällä tavalla  
- opetetaan lapsille luonnon kunnioitusta 
- tuetaan lapsen omaehtoista leikkiä luonnossa ja hallitsemaan omaa kehoa 
- suojellaan luontoa, tutustutaan luontoon ympärivuotisesti, toimitaan ryhmänä 
- opetellaan jokamiehenoikeuksia, kantamaan vastuuta 
- opetellaan tunnistamaan kasveja ja eläimiä 

 
 

 
 
 

 



5. Ekotuki 
Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, joka toteutetaan työ- 
yksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla 
- molempiin päiväkoteihimme on nimetty oma Ekotuki-henkilö 
- he ovat saanet koulutuksen, jonka tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toimia työpaikoilla 
- Ekotuki-henkilö on oman toimipisteen ympäristötyön neuvoja ja kannustaja 

- tavoitteena on: 
-  kestävän kehityksen toiminta konkretisoituu työyhteisön arjen käytäntöihin 
- käyttösähkön ja – veden kulutuksen lasku kahdella prosentilla 
- hyötyliikunnan lisääminen 
- materiaalivirtojen pienentäminen 
- ekotukiverkostojen luominen ja toimintakulttuurin muuttaminen 

 
Kestävän kehityksen kartoitus 
Kestävän kehityksen kartoitus tehtiin keväällä 2013 molempien päiväkotien ja Paattisten koulun henkilöstölle 
 ( Satu ) 

Tulokset: Tämän kartoituksen perusteella koulun ja päiväkodin kasvatushenkilöstöjen kestävän kehityksen taidot ovat 
hyvät, paikoin jopa erinomaiset muutamaa vastaajaa lukuun ottamatta. Lisäksi he toimivat pääsääntöisesti kestävällä 
tavalla myös kotioloissa. 
Asioita, joihin mielestäni tulisi kiinnittää huomiota : 

- lasten kanssa tulisi enemmän käsitellä sitä, mistä energia tulee ja mitä ilmastonmuutos tarkoittaa  
- lasten kanssa tulisi enemmän käsitellä veden kierokulkua sekä puhtaan veden merkitystä ja rajallisuutta 
- lasten kanssa tulisi enemmän käsitellä luonnonvarojen rajallisuutta ja kaatopaikkojen täyttymistä 
- pihan käyttämistä monipuolisemmin 
- lähiseudun hyödyntämistä retkikohteina 

Asioita, joita mielestäni tulisi kehittää : 
- lasten poissaoloista tiedottamiseen keittiöön ruuan määrän mitoittamiseksi ( pk:ssa tehdään joka päivä, koulussa 

ei ole tätä tapaa ) 
- työpaikalle voisi perustaa kierrätyspisteen / kirpputorin 
- lasten vanhemmat tulisi saada enemmän mukaan päiväkodin / koulun kehittämiseen 
- koulun ja päiväkodin yhteistyötä tulisi lisätä 



9. Paattisten päivähoitoyksikön 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN /KASVATUKSEN TAVOITTEET VUOSILLE 2019 – 2023 
 

TEEMA TAVOITE /SISÄLTÖ TOIMENPITEET 

Vihreä lippu 
 

on osa jokapäiväistä arkea uudet toimintateemat, veden ja 
sähkökulutuksen seuraaminen 

Metsämörri 
 

toiminnan jatkaminen ja laajenta-
minen  

koulutuksen lisääminen koko Turun 
varhaiskasvatuksessa 

Eko-tuki 
 

ekotukitoiminnan vahvistaminen, 
päästövähennyssuunnitelman laa-
timinen  

Turun kaupungin koulutukseen 
osallistuminen 
Päästövähennyssuunnitelman vuo-
sittainen tarkistaminen 

Vahvistetaan vanhempien ja huolta-
jien osallistumista  

otetaan vanhemmat mukaan teemo-
jen suunnitteluun yms., 
huomioidaan vanhempainkerhon 
ideat  

kerrotaan vanhempaintapaamisissa 
ja –illoissa keke-toimintavoista, yh-
teiset tapahtumat ja tempaukset 

Tehostetaan yhteistyötä eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa 

Yhteiset kestäväkehityksen toimin-
tatavat 

 tapaamisissa otetaan puheeksi 
 keke-toimintatavat ja luodaan yh-
teisiä toimintatapoja 

Lisätään työhyvinvointia tasavertaisuus, osallistuminen, tur-
vallisuus 

välitetään toisesta  

Lisätään henkilökohtaista osaamista kestävän kehityksen mukaisen tie-
don ja taidon kehittäminen 

koulutuksen lisääminen ja hyvä pe-
rehdytys uusille työntekijöille 

Hankitaan harkiten valitaan ympäristöystävällisin vaih-
toehto 

tarkistetaan tuotteiden ympäristö-
arvo 

Arvioidaan tavoitteiden toteutumista onnistumisen arviointi kerran vuo-
dessa 

Kehittämispäivät 

 
RESURSSIT : oman työn ohessa,  Metsämörrikoulutuksen rahoitus pyritään järjestämään Turun varhaiskasva-
tuksen kautta. Asiantuntija verkoston hyödyntäminen, esim. Valonia 
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Parikka-Nihti, Mari. Pieniä puroja – Kasvua kohti kestävää kehitystä. 2010. Lasten keskus.  
Toim. Niemelä, Jari., Furman, Eeva., Halkka, Antti., Hallanaro, Eeva-Liisa., ja Sorvari, Sanna. Ihminen ja ympä-
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Vihreä lippu – kansio. Suomen Ympäristökasvatuksen seura. 
 


