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1. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajat ja käytänteitä

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee kotien
kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Lapsen
varhaiskasvatuspaikkaa haetaan vähintään neljä kuukautta, ja akuutissa tilanteessa kaksi viikkoa,
ennen hoidon tarvetta. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti osoitteessa
https://pello.daisynet.fi/eDaisy. Vaihtoehtoina ovat Pellon päiväkoti ja Turtolan
ryhmäperhepäivähoito. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Tenavatuvalla yhteistyössä
perhetyön kanssa. Huoltajat kokoontuvat lastensa kanssa kirjastolla olevaan tilaan tai Ponnelle
kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9.00-13.00. Työntekijät järjestävät toimintaa sekä lapsille että
aikuisille. Perhepäivähoitoa ja tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan kysynnän ja resurssien
mukaan.

Meän Opinahjon päiväkodissa ryhmiä ovat Mussukat (alle 3-vuotiaita 12 lasta), Pirpanat
(3-4-vuotiaita 18 lasta) ja Vekkulit (4-5-vuotiaita 21 lasta). Vanhan päiväkodin tiloissa jatkaa
Mussukat 2 -ryhmä, jossa on 2-5-vuotiaita lapsia kahdeksan. Päiväkodin aukioloaika määräytyy
lasten hoitoaikojen mukaan. Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja
juhlapyhinä, kun samassa taloudessa asuvat huoltajat ovat vuorotyössä. Esikoululaisten
täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään aamuisin Meän Opinahjon päiväkodin tiloissa ja
iltapäivisin vanhan päiväkodin tiloissa IP-toiminnan kanssa tiiviissä yhteistyössä. IP-toiminnan
lapset tulevat klo 15.45 Meän Opinahjoon päiväkodille.

Turtolan ryhmäperhepäivähoitoyksikkö vanhan koulun tiloissa on ainoa perhepäivähoidon yksikkö.
Toimintakaudelle 2022 - 2023 se on mitoitettu kahdeksalle lapselle ja aukioloaika lasten
hoitoaikojen mukaan on klo 6.00-17.00 välillä.

Palvelun tarpeesta perheet tekevät ennakkoon varauksen, vähintään kolmelle seuraavalle
kalenterikuukaudelle. Valinta tapahtuu viidestä eri vaihtoehdosta: alle 40 h/kk, 40-79 h/kk, 80-119
h/kk, 120-159 h/kk ja 160 h/kk tai yli. Tuntimäärillä on vaikutus perheen asiakasmaksuun. Huoltajat
ilmoittavat lapsensa hoitoajat Daisyyn. Hoitoajat ilmoitetaan mielellään kuukaudeksi eteenpäin.
Viimeistään reilu viikko aikaisemmin, sunnuntaina klo 23.59 mennessä. Sen jälkeen hoitoaikojen
ilmoittaminen lukkiutuu. Henkilöstöresurssit ja työvuorot suunnitellaan ilmoitettujen aikojen
mukaisesti. Lasten hoitoajoissa ja -päivissä muutokset ovat mahdollisia henkilöstön työvuorojen
puitteissa.

Koulun loma-aikoina palvelut keskitetään etupäässä Pellon päiväkotiin. Tarvittaessa
varhaiskasvatuspalveluja ostetaan toisilta kunnilta ostopalveluna tai myydään esimerkiksi
helpottamalla huoltajien työllistymistä ja lapsen kuljettamista.

https://pello.daisynet.fi/eDaisy


2. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Pellon kunnan visio on “Elethään rohki hyvvää elämää ja olhaan ylpeitä Pellosta ja

pellolaisuuesta”

Pellon kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat yhteisöllisyys, aktiivisuus, positiivisuus

ja suvaitsevaisuus.

Kunnan ja varhaiskasvatuksen arvot sekä sivistystoimen Hyvän kasvun polku -ohjelma ohjaavat
lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, jotta Pellossa olisi entistä parempi elää, kasvaa ja oppia.
Varhaiskasvatuksen tiimeissä rakennetaan yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista
varhaiskasvatuksen arkea, jaetaan kokemuksia ja luodaan yhteisöllisyyttä.

Varhaiskasvatusta ohjaavat lainsäädäntö ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja
(2022). Niiden pohjalta on laadittu Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sitä täydentää
pedagogisen toiminnan tasolla paikallinen toimintasuunnitelma, joka laaditaan vuosittain
henkilöstön kanssa arviointien pohjalta. Asiakirjat luovat reunaehdot ja suuntaviivat laadukkaalle
varhaiskasvatukselle ja kehittävälle arvioinnille. Tavoitteena on tukea lapsen oppimisen
edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten
periaatteiden mukaisesti.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on toiminnan suunnittelun ja arvioinnin väline. Lapsen
vasu on aina salassa pidettävä asiakirja. Se säilytetään ryhmätilassa, lukitussa kaapissa. Lapsen
ja hänen perheensä tietoja saa käsitellä vain huoltajan suostumuksella. Lapsen alkuperäinen vasu
arkistoidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti, kun lapsi lopettaa varhaiskasvatuksen.
Vanhempien luvalla vasun kopio voidaan siirtää mahdolliseen toiseen varhaiskasvatuspaikkaan tai
antaa suoraan vanhemmille. Lapselle kootaan myös kasvunkansiota, jossa dokumentoidaan
lapsen kasvua ja kehitystä.

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus.
Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen
toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa.
Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu
toiminta täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Päämääränä on onnellinen ja hyvinvoiva lapsi, joka kokee
olonsa turvalliseksi, jolla on kavereita ja mahdollisuudet innostavaan oppimiseen.
Varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa keskitytään turvallisen arjen ja rutiinien
luomiseen.



3. Painopistealueet

Painopistealueeksi toimintakaudelle on nostettu varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä
inklusiivisuus ja lapsen tuki. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä,
tehostettua tai erityistä tukea oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet
sekä oppimisen, kehityksen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet.

Varhaiskasvatuslain uudistuksessa on säädetty lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen
annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisesta sekä tuen tarpeen arvioinnista,
tuen muodoista, tukipalveluista, hallintopäätöksen antamisesta sekä muutoksenhausta.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet

● arvostamme kunnioittavaa, huomaavaista ja ystävällistä käytöstä
● jokainen työntekijä on tärkeä osa kasvatusyhteisöä
● rohkaisemme ja kannustamme toisiamme myönteisesti kokeiluun,
yrittämiseen, sinnikkyyteen ja sallimme erehtymisen
● yhdessä tekeminen ja onnistumiset vahvistavat yhteisöllisyyttä
● pohdimme ja arvioimme yksin ja yhdessä sovittuja tavoitteita
● saatu palaute huoltajilta, työkavereilta ja yhteistyökumppaneilta
edistävät meidän lasten kanssa tehtävää työtä
● koetaan yhdessä leikin ja tekemisen iloa
● puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja näiden
ratkaisemiseen
● koko henkilöstö edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
● ymmärrämme asioita monesta näkökulmasta
● kaikki saavat hyödyntää vahvuuksiaan



4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan
suunnittelu ja toteuttaminen

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja
kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja
niiden tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagogisen dokumentoinnin
avulla tehdään varhaiskasvatusta ja lapsen oppimista näkyväksi. Pedagoginen dokumentointi tuo
uuden välineen lasten ja heidän huoltajiensa osallisuuteen varhaiskasvatuksen arkeen.

Pedagogisen dokumentoinnin prosessi on nelivaiheinen:

1. KYSY suunnittele tarkasti dokumentoinnin aihe. Kaikkea ei voi eikä tarvitse dokumentoida.

2. KERÄÄ
• kasvun kansio on käytössä kaikissa ryhmissä ja jokaisella lapsella
• havainnoi, haastattele, valokuvaa tai videokuvaa lasta
• kerää lapsen piirustuksia ja töitä
• kirjaa valokuvien tekstejä yhdessä lasten kanssa
• saduta lasta



• havainnoi ja kirjaa lasten leikkejä
• osallista vanhempia erilaisten tehtävien avulla
• tallenna projektien vaiheet, esim ajatuskartat, suunnitelmat jne.

3. REFLEKTOI
• tarkastele dokumentteja lapsen ja lapsiryhmän kanssa
• käytä dokumentteja apuna vasu-keskustelussa yhdessä huoltajien kanssa
• tarkastele dokumentteja yhdessä tiimin kanssa suunnittelun pohjana

4. KEHITÄ
• kehitä toimintaa dokumenttien tuottaman tiedon perusteella
• koko tiimin ja jokaisen työntekijän osallistuminen ja sitoutuminen on tärkeä lähtökohta - jokaisen
työntekijän havainnot, mielipiteet ja kokemukset ovat arvokkaita

Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on
tarjota kaikille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä,
oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii monia taitoja ja omaksuu tietoa. Leikki on lapselle
tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita,
uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin. Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin
pedagoginen merkitys oppimisessa ja lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Henkilöstön tehtävä on turvata leikin edellytykset inklusiivisten periaatteiden mukaisesti ja ohjata
leikkiä joko leikin ulkopuolelta sopivalla tavalla tai olemalla itse mukana. Myönteinen



vuorovaikutus, asenne ja vahvuuksien korostaminen, epäonnistumisen salliva sekä rohkaisu
välittyvät koko lapsiryhmän ilmapiiriin vaikuttaen lasten oppimiseen, ryhmäytymiseen ja sosiaalisiin
suhteisiin positiivisesti. Henkilöstö auttaa lapsia pääsemään leikkiin mukaan, ylläpitämään leikkiä
ja kehittämään keskinäisiä vertaissuhteita. Varhaiskasvattajan aktiivinen, pedagoginen toiminta
edistää yhteisöllisyyttä ja myönteistä toimintakulttuuria.

○ Oppimis-/ leikkiympäristöjä sisällä ja ulkona rakennetaan havaintojen
perusteella. Niitä uudistetaan, muokataan ja kehitetään lasten kanssa
yhdessä mm. tuodaan uusia kiinnostavia esineitä ja materiaaleja.

○ Lasten leikki-ideoihin liitetään ohjattua toimintaa, kuten lauluja ja tarinoita,
retkiä ja muuta sellaista, jotka vievät leikkiprosessia eteenpäin.

○ Mahdollistetaan aika ja paikka leikille; leikin jatkuminen ja kesto. Leikin
lopetus ei tapahdu kasvattajan yksipuolisella päätöksellä ja lasten leikkiä ei
keskeytetä muun toiminnan takia. Ennakoidaan, jotta lapsella on
mahdollisuus leikkiä leikki loppuun, tiettyyn vaiheeseen tai se voidaan
johdatella uuteen ympäristöön. Mietitään, miten ulkopuoliset asiat esim.
siistijät, aikataulut vaikuttavat lasten leikkimiseen.

○ Osallistutaan leikkiin eri roolien kautta; leikin aloittaja, kanssaleikkijä, leikin
kehittäjä riippuen lapsen ikätasosta ja taidoista. Havainnoidaan ja tartutaan
kiinni lasten mielenkiinnon kohteista.

○ Leikeissä harjoitellaan tunnetaitoja
○ Leikkejä käytetään siirtymätilanteissa

Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä
kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja
kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen
monilukutaidon kehittymiseen. Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen
osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot
avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja sekä mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
toimijuuteen.

Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet:

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä,
että heidän aloitteisiin vastataan, ovat tärkeitä. Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan



runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja
keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä,
tukiviittomia tai muita kommunikoinnin välineitä.

Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja ohjataan. Lapsia rohkaistaan
puhumaan eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Lasten kielen käyttötaitoja
ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilanteissa. Tavoitteena on
vahvistaa tilannetietoisen kielen käyttöä.

Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa
laajenee. Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä.

“Karvin tekemä valtakunnallinen varhaiskasvatuksen laadunarviointi 2019 nosti esille yhtenä

kehittämisenkohteena lapsille lukemisen ja kielellä leikittelyn. Varhaiskasvatuksen arkeen kuuluvat kielellä

loruttelut, riimittelyt, lörpöttelyt, sanaväännökset, sormileikit ja runot, joihin kielellinen rytmi on

sisäänrakennettu.”

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

Säilytetään meän murre

Huomioidaan lapsiryhmässä olevien lasten maiden kielet (Puola, Ukraina, Ruotsi…) Suomen
kielen harjoittelua toteutetaan arjessa kuvien ja selkokielen avulla. Nimetään ympäristön tavaroita,
tehdään esimerkiksi vaatteista, eläimistä, hedelmistä jne. muistipelejä, mistä lapsi on kiinnostunut
ja mitä on ajankohtaista harjoitella. Aikuinen tukee osallistumista lapsiryhmän leikkeihin.

Kielitietoisuuden kehittäminen (laulut, lorut, riimit, pelit, leikit).

Pienryhmätoiminta edistää lasten oppimista. Leikeissä aikuinen on mukana rikastuttamassa kieltä.

Lapsen sanavaraston rikastuttaminen esim. sadut, tarinat ja keskustelut (kuunteleminen,
vastaaminen, ohjeen mukaan toimiminen, katsekontakti), kuvakerronta, sadutus, lorut, riimittelyt
jne.

Kirjastopalvelujen käyttö (kirjastoauto ja kirjasto); kirjoja luetaan tai satuja kuunnellaan päivittäin.



Myönteiset mukavat lukuhetket vuorovaikutteisesti lasten kanssa yksin, pienryhmissä ja koko
ryhmän kanssa. Yhteistyö kirjaston, kulttuuritoimen lukuhankkeen kanssa.

Rohkaistaan jokaista lasta itsensä ilmaisuun (roolileikit, draama)

Havainnoidaan kirjaimia, numeroita, logoja ja kuvia (monilukutaito): tulkitaan kuvia, annetaan
asioille/esineille merkityksiä.

Ilmaisun monet muodot

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen,
käsityöllisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri
taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja
ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät
lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää
ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat,
tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Kyky kuvitella ja luoda
mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön,
taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon
sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

Oppimisympäristöissä näkyy pedagoginen dokumentointi. Esillä olevista valokuvista keskustellaan
lasten ja huoltajien kanssa. Toiminnan pohjana ovat lasten mielenkiinnon kohteiden selvittäminen,
aloitteet ja ideat. Havaintojen kirjaukset tehdään systemaattisesti ja niistä keskustellaan tiimeissä.
Laitetaan käsinuket esille. Kuukausittain aikuiset pitävät teatteriesityksiä vuorolistan mukaisesti.
Lasten omia pieniä “esityksiä” rikastutetaan.

Musiikillinen ilmaisu: Rohkaistaan lasta itseilmaisuun ja osallisuuteen. Opetellaan laululeikkejä ja
rytmejä. Pidetään musiikki-, laulu- ja soittohetkiä (soittimet, kehosoittimet). Joka päivä lauletaan ja
lorutellaan lasten kanssa. Esimerkiksi siirtymätilanteissa ja mahdollisissa odotushetkissä.
Osallistutaan musiikkitapahtumiin ja konsertteihin mahdollisuuksien mukaan. Suuntaviivana toimii
musiikkikasvatuksen vuosikello.

Lapin musiikkiopiston ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä järjestetään 4-5-vuotiaille lapsille
musiikkileikkikouluja. Opetusta tarjotaan myös lapsille, jotka eivät ole päiväkodissa. Opettajana
toimii musiikkipedagogi Teija Enroth.

Alle 3-vuotiaille musiikkikasvatuksen rikastuttamista tukee Marianne Ylitalo päiväkodilla ja
Turtolassa. Mukaan voivat tulla myös kotihoidossa tai vapaapäivillä olevat lapset.



Lapsiryhmien yhteiset musiikkihetket, ryhmien henkilöstö vuorottelee vetovastuut.

Tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin.

Kuvallinen ilmaisu: Tutustutaan erilaisiin välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Materiaalit ovat
lasten saatavilla ja lasten taidetta on esillä. Oppimisympäristöinä ovat sisä- ja ulkotilat.
Mahdollistetaan lapselle osallistuminen, elämysten kokeminen ja luova työskentely.
Mahdollistetaan moniaistiset työskentelytavat. Tuotoksissa näkyy lapsen kädenjälki.

Suuntaviivana toimii taidekasvatuksen vuosikello.

Käytetään luonnonmateriaaleja; kivet, kävyt, oksat ja hyödynnetään kierrätysmateriaaleja.

Käsityöllinen ilmaisu: Tavoitteena on tarjota lapsille kokeiluun, tutkimiseen yhteisölliseen
tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen iloa sekä nautintoa työskentelystä, jossa oma luovuus ja
kädenjälki näkyvät.

Tekstiili- ja teknisen työn työtapoja esim. muovailu, leikkaaminen, naulaaminen, sahaaminen ja
ompelu

Sanallinen ilmaisu: Rohkaistaan lasta itseilmaisuun ja sanallisuuteen. Pidetään lasten kanssa
porinatuokioita ja vahvistetaan tunnetaitoja. Lasten mielipiteitä kysytään arjen suunnittelussa
(toiminta, leikit, lelut, oppimisympäristöt).

Kehollinen ilmaisu: Rohkaistaan lasta ilmaisemaan itseään myös kehollaan. Lapsia ohjataan
suhtautumaan omaan kehoonsa myönteisesti. Mahdollistetaan luova liikkuminen eri
oppimisympäristöissä niin sisä- kuin ulkotiloissa (satuliikunta, -hieronta, tanssi, jumppa,
kontaktileikit, jne.)

Kohdataan lapsi ja lapsen tarpeet sukupuolisensitiivisesti, sallivasti ja yhdenvertaisuus sekä
tasa-arvo huomioiden; pidetään esim. roolivaatteet lasten saatavilla

Kulttuurikasvatussuunnitelma valmisteilla:

Yhteistyö kulttuuritoimen ja Lapin lastenkulttuuriverkoston kanssa.

Kulttuuriperintö:

Juhlapäiviin kuuluvat kulttuuritapahtumat huomioidaan toiminnassa. Esimerkiksi isänpäivä,
itsenäisyyspäivä, joulu, ystävänpäivä, laskiainen, kalevalanpäivä, pääsiäinen, äitienpäivä sekä
liputuspäivät.



Minä ja meidän yhteisömme

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin
perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja
ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön
monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun,
katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median
näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia,
kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä mahdollisuuksien mukaan vierailijoita,
vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee
erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja
oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

Lasten ja huoltajien osallisuus on tärkeää varhaiskasvatuksen onnistuneessa toteutuksessa ja
luottamuksellisten suhteiden luomisessa. Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa vanhempien
osallistuminen varhaiskasvatuksen arkeen luo pohjaa lapsen hyvinvoinnille. Tutustumiskäynnit
suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa ja perheet kohdataan yksilöllisesti. Tiimissä sovitaan
tutustumiskäynnille vastuuhenkilö, kuka kertoo varhaiskasvatuksen toiminnasta ja keskustelee
ensitietolomakkeessa olevista kohdista ja muista ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen
kohtaaminen  perheen ja lapsen kanssa voi tapahtua kotikäyntinä.

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksen sisällä ryhmästä toiseen, kiinnitetään miellyttävään
siirtymiseen huomiota. Huoltajille järjestetään mahdollisuus tutustua uuden ryhmän
henkilökuntaan, tiloihin ja toimintatapoihin. Ryhmän tiedonkulkuun ja viestintään liittyvät käytänteet
kerrotaan huoltajille esimerkiksi WhatsApp ryhmä, Daisy, lapsen päivän kulusta tiedonvaihto.

Eettinen ajattelu ja katsomuskasvatus: Arjen tilanteissa lapsia ohjataan tunteiden
nimeämiseen, tunnistamiseen, ilmaisemiseen sekä tunteiden ja tekojen erottamiseen. Lasten
kanssa pohditaan ristiriitojen rakentavia ratkaisutapoja ja hyviä käytöstapoja. Edistetään
oikeudenmukaisuutta, suvaitsevaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä. Otetaan
huomioon lapsiryhmän lasten eri kulttuuritaustat ja katsomukset. Pellon seurakunnan kanssa on
tehty yhteistyösopimus ja tarkempi katsomuskasvatuksen toimintasuunnitelma. Neljän korin malli
antaa pelisäännöt ja selkeyden. Ne perustuvat Opetushallituksen ohjeistukseen. Toimintavuoden
aikana huomioidaan suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat juhlapyhät. Yhteistyötä tehdään huoltajien,
seurakunnan ja eri yhteisöjen kanssa.

Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus: Tutustutaan lasten kanssa
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Mennyt aika: Kalevalan päivä, perinneleikit.
Nykyisyys: jokimaisemat ja Ruotsin rajanaapuruus, lähiympäristöön tutustuminen. Tuleva-aika:
lapsi osallistetaan toiminnan suunnitteluun, keskeisenä työmenetelmänä on pedagoginen



dokumentointi; esimerkiksi lapsen kasvun kansio.

Käydään kävelyretkillä lähiympäristössä. Tutkitaan ja ihmetellään yhdessä, mitä nähdään,
kuullaan, haistetaan, koetaan...

Kuvataan/videoidaan tuokioita/ryhmän arkea ja katsotaan kuvia/videoita yhdessä lapsiryhmän
kanssa.

Mediakasvatus: Tuetaan lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti. Hyödynnetään mediaa
dokumentoinnin ja lapsia kiinnostavan tiedon hankkimisen välineenä esim. valokuvaus. Asioita
tutkitaan yhdessä. Lähestytään mediakasvatusta monipuolisin työtavoin; esimerkiksi tietokoneet
lapsiryhmissä. Tieto- ja viestintätaitojen oppimista tukee hanketyöntekijä. Yhteistyötä tehdään
Rovaniemen kanssa henkilöstön osaamisen lisäämiseksi ja ideapankin keräämiseksi.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää
ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.
Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä
suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja
teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja
elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja
oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää
monilukutaitoa.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

Matemaattisen ajattelu: Tarjotaan lapsille oivaltamisen ja oppimisen iloa havainnollisen ja



leikinomaisen toiminnan keinoin. Arjen tilanteissa innostetaan lapsia havainnoimaan, kuvailemaan
ja tutkimaan, oppimisympäristöjen muotoja, kokoja, värejä, numeroita jne. Avataan matemaattisia
käsitteitä (lukumäärät, vertailut, luokittelut jne.)

Ympäristökasvatus: Vahvistetaan lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä
(kestävä elämäntapa, kierrätys, lajittelu). Lähiympäristössä tutkitaan luontoa ja luonnon ilmiöitä,
kerätään luonnon materiaalia, havainnoidaan vuodenaikojen vaihtelua. Hyödynnetään mm. käden
taidoissa luonnosta kerättyjä materiaaleja. Kiinnitetään entistä enemmän huomiota
kierrätysteemaan.

Teknologiakasvatus: Havainnoidaan, tutkitaan, kokeillaan ja rakennetaan yhdessä lasten
kanssa. Rohkaistaan omaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun.

Kasvan, liikun ja kehityn

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen,
terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja
lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle
yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen
taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

Liikkuminen: Lapsia innostetaan päivittäin liikkumaan monipuolisesti. Pellon kunta on mukana
valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Sitä noudattaen edistämme
liikuntamyönteistä toimintakulttuuria.

Meän porukat kartanolle 2022 -hanke monipuolistaa varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta ja
perheitä kannustetaan liikkumaan eri vuodenaikoina monipuolisten tehtävien avulla.

Toimitaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan. Liikunta on tavoitteellista ja
suunnitelmallista. Hyödynnetään vuodenaikojen vaihtelu sekä erilaiset tilat ja ympäristöt sisällä ja
ulkona. Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja liikuntamahdollisuuksia järjestetään
monipuolisesti.

Liikkumiseen ja aktiiviseen toimintaan kannustetaan eri tiloissa: teippaukset käytävien lattiassa,
“ajoradat”, kiipeily-, juoksu- ja hyppelypaikat. Ohjattua motoristen taitojen harjoittelua on sisä- ja



ulkotiloissa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. MiniMove materiaalit ovat aktiivisessa käytössä
kaikissa ryhmissä.

Liikunnan vuosikello päivitetään vuosittain vastaamalla liikunnan nykytilan arviointi -kyselyyn.
Kevään 2022 arvioinnin perusteella meän varhaiskasvatuksen vahvuuksia ovat yhteistyö lasten
liikkumisen edistämiseksi ja toiminnan toteutus. Kehittämiskohteeksi nousi huoltajien
kannustaminen osallistumaan Liikkuva-varhaiskasvatus toimintaan.

Ruokakasvatus: Edistetään myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen. Aikuisen esimerkki
on tärkeä. Tuetaan monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Kannustetaan maistamaan.
TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat
terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa
(TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA).

Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa
kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Ruokaillessa harjoitellaan monia taitoja (välineiden käyttöä,
miten ollaan pöydän ääressä). Ruokailuhetki on miellyttävän rauhallinen. Tutustutaan
satokausiajatteluun ja lähiruokaan: haistellaan, maistellaan, tunnustellaan. Myönteiset
ruokailukokemukset ja hyvät tavat ovat tärkeitä.

Huomioidaan lasten osallisuus ruokailuhetkellä, esim. lapsi saa itse vaikuttaa annoskokoon, valita
ruokajuoman (maito, vesi, piimä).

Terveys ja turvallisuus: Huoltajien kanssa yhteistyö on tärkeää. Tuetaan lasten turvallisuuden
tunnetta, annetaan heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa
tilanteissa. Harjoitellaan kaveritaitoja. Mahdolliseen kiusaamiseen puututaan heti. Hyvät tunne- ja
kaveritaidot ehkäisevät kiusaamista. Piha-alueella aikuiset hajaantuvat koko pihan alueelle ja
havainnoivat, jolloin taataan turvallisuus ulkoillessa.

Opastetaan lapsia huolehtimaan hygieniastaan. Keskustellaan liikkumisen, ravinnon, levon sekä
ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille, terveydelle ja kasvulle.

5. Lapsen tuki

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Varhaiskasvatuksessa
tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea viipymättä tarpeen
ilmettyä. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella
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edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien
kasvamista, monimuotoistumista ja syrjäytymistä.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, mielipiteet sekä oppimiseen ja
kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin
vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.
Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana
itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia
onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Toimintavuoden aikana henkilöstö perehtyy, miten varhaiskasvatusta toteutetaan inklusiivisesti ja
miten kolmitasoinen tuki arjessa toteutuu. Mikä rajaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.
Varhaiskasvatuksen uudistusten haltuunottoon ovat tukena seuraavat hankkeet.

Yhdessä tekemällä ja onnistuen jokaisen lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen,
ajalle: 1.8.2022-31.12.2023

Tavoitteet:
● Inklusiivisen varhaiskasvatuksen menetelmäosaamisen vahvistaminen.
● Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden periaatteiden kirkastaminen.
● Toimintatapojen ja -ympäristöjen luominen yhdessä.
● Työntekijöiden resurssien kohdentaminen parhaalla mahdollisella tavalla.
● Onnistumisen ja työn hyvien puolien näkeminen ja kehittämishaasteet.
● Tiimeille ja vaka-henkilöstölle aikaa perehtyä kolmiportaiseen tukeen ja käytänteiden yhdessä
pohtimiseen.
● Luodaan käytännössä toimiva arviointityökalu itsearviointiin ja vaka-arjen kehittämistyöhön.
● Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisääntyminen lapsiryhmien oppimisympäristöissä.
● Lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisen avaaminen huoltajille ja muille
yhteistyökumppaneille.
● Joustava ja toimiva monialainen yhteistyö.

Toteutustapa:
➔ Kahden vaka-ammattilaisen palkkaaminen syksyllä 2022.
➔ Työpajat; avataan yhdessä inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja kolmiportaisen tuen sisältöjä.
➔ Kartoitetaan koulutustarpeita (tiimipalaverit, kehityskeskustelut).
➔ Osallistutaan tarvetta vastaaviin koulutuksiin.
➔ Omassa ryhmässä lasten tarpeisiin vastaaminen jokaisen työntekijän vahvuuksia ja osaamista
hyödyntäen.
➔ Lapsilähtöiset, joustavat ja suunnitelmalliset (lapsen) siirtymät lapsiryhmästä toiseen.
➔ Arviointi ja kehittämissuunnitelmat otetaan osaksi arjen toimintaa.
➔ Työntekijöiden tietoinen itsearviointi ja havainnointi (auttaa näkemään ratkaisujen vaikutuksia).
Ratkaisuilla pyritään saamaan mukaan lapsiryhmän toimintaan jokainen lapsi.



Kolmiportaisen tuen toteuttaminen, ajalle: 1.8.2022-31.12.2023

Tavoitteet:
● Henkilöstön osaamisen lisääminen.
● Varhaiskasvatuksen arjessa lainmukaisen kolmitasoisen tuen toteutus.
● Lapsen ja huoltajien näkökulmasta joustavat ja toimivat siirtymävaiheet.

Toteutustapa:
➔ Lapsen vasu-lomakepohjaan tulevien päivitysten tiedottaminen ja keskustelu. Huoltajien ja lasten
osallisuuden kehittäminen viestinnällä ja vasu-keskusteluilla.
➔ Koulutukset syksyllä 2022. Vuoden 2023 koulutukset suunnitellaan henkilöstön kanssa tarpeiden
mukaan.
➔ Koulutuksissa ja keskusteluissa avataan kolmiportaisen tuen toteuttamista ja arviointia. Paikalliset
prosessit tarkennetaan vaka-toimintavuosisuunnitelmaan.
➔ Tiedottaminen huoltajille DAISYn kautta.
➔ Moniammatillisessa tiimissä tiedotetaan lakimuutoksista.
➔ Koulun kanssa tehdään päivitykset nivelvaiheeseen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.
➔ Hallinnollisten päätösten tekemiseen luodaan selkeät linjaukset.
➔ Sijaisten palkkaaminen koulutuspäivien ja prosessien kirjaamisen ajaksi.
➔ Työllistetään maahanmuuttajataustaisia vaka-ammattilaisia ja kehitetään avointa
varhaiskasvatusta.

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja
työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Daisy-järjestelmään on päivitetty
lapsen vasu lomake Opetushallituksen ohjeistusten mukaisesti. Henkilöstölle järjestetään aikaa
perehtymiseen.

Pedagogiset tuen muodot

● varhaiskasvatuspäivän rakenteeseen ja päivärytmiin liittyvät ratkaisut
● oppimisympäristöt on rakennettu lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan  selkeys
● tarvittavat erityispedagogiset menetelmät
● vuorovaikutus- ja kommunikaatiotavat, esimerkiksi viittomien ja kuvien käyttö
● käytännöt, miten lapsi pääsee osalliseksi vertaisryhmän toimintaan, esimerkiksi
esteettömyyden huomiointi

Rakenteelliset tuen muodot

● tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen
● henkilöstön mitoitukseen ja ryhmän rakenteeseen liittyvät ratkaisut
● lapsiryhmän kokoon ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut
● tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö



● pien- ja erityisryhmä tai muu tarvittava ryhmämuoto
● varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa- tai kokoaikainen opetus tai konsultaatio

Hoidolliset tuen muodot

● perushoitoon, hoivaan ja avustamiseen liittyvät menetelmät
● terveydenhoidolliset tarpeet, esimerkiksi lapsen pitkäaikaissairauksien hoitoon,
lääkitykseen, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvä avustaminen ja apuvälineet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

● yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa
● lapsen tuen toteuttamisen vastuut
● erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut
● sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
● mahdollisten kuljetusten järjestelyt, asiakasmaksut ja vastuut

Tuen vaikuttavuuden arviointi

● tuen tarpeen, riittävyyden ja toteutumisen seuranta
● tukitoimien vaikutusten arviointi sovitaan lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa, arvioinnin
perusteella tehtävät johtopäätökset ja toimenpiteet ja sekä arviointiajankohdat.

Lapsen kasvun, opetuksen ja hoidon tukemiseksi tehdään monialaista yhteistyötä varsinkin
nivelvaiheessa koulun kanssa, kun siirrytään varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Lasten asioista
pidetään palaveri huhti-toukokuussa. Huoltajia tiedotetaan ja pyydetään kirjalliset luvat opetuksen
järjestämiseksi tarvittavien tietojen siirtämiseen. Seudullinen tiedonsiirtolomake otetaan
koekäyttöön syksyllä 2022.

Monialainen alle kouluikäisten tiimi kokoontuu päiväkodilla joka toinen viikko (Lean menetelmä).
Psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, lastenneuvolan terveydenhoitaja
ja varhaiskasvatuksen johtaja/ erityisopettaja nostavat esiin monialaisen yhteistyön vahvuuksia ja
kehittämiskohteita asiakaspalautteiden kautta. Meän 4-vuotias -lomake muokattiin yhteistyön
käyttöön kevään 2022 aikana. Toimintakauden 2022 - 2023 aikana päivitetään Meän huoli
puheeksi toimintamalli ja perehdytään lapsen kolmitasoisen tukeen.

Perhetyön palaveri on kerran kuukaudessa. Päiväkodilla kokoontuvat perhetyöntekijät,
sosiaalityöntekijä ja varhaiskasvatuksen johtaja/ erityisopettaja. Tavoitteena on vastata
asiakaslähtöisesti ja joustavasti perheiden tarpeisiin sekä kehittää avointa varhaiskasvatusta
(=Tenavatupa). Resurssien keskittäminen ennaltaehkäisevään työhön on tärkeää.



Neuvolatiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tiimiin kuuluu psykologin, puhe-, toiminta-
fysioterapeuttien lisäksi lastenneuvolan ja koulun terveydenhoitajat sekä varhaiskasvatuksen
johtaja/ erityisopettaja. Tiimissä pohditaan ja sovitaan mm. lasten terapioiden järjestämisestä,
maksusitoumuksista ja mahdollisista lasten erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksiin lähettämisestä.
Huoltajien luvalla voidaan keskustella myös yksittäisen lapsen asioista. Toimivia käytänteitä
neuvolan kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Esimerkkinä ovat seuraavat yhteistyömuodot:

○ Kaksivuotistapaaminen lapsen kotona: 2-vuotiaiden neuvolakäynnit ja
varhaiskasvatussuunnitelmat tai -arvioinnit tehdään yhdessä lasten
terveydenhoitajan ja varhaiskasvatuksen työntekijän kanssa kotikäyntinä. Jos
lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, kotikäynnille osallistuu varhaiskasvatuksen
johtaja.

○ Meän 4-vuotias: laajennetussa neuvolatarkastuksessa hyödynnetään lasten
varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä 4-vuotiaan lapsen kehityksen arviointi ja
yhteistyömenetelmä -lomaketta, jonka täyttävät yhdessä huoltajat,
varhaiskasvatuksen henkilökunta ja neuvola.

Varhaiskasvatuksen tuen tasot ja hallintopäätökset

Tuen tasot on avattu selkeästi Seudullisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Tuen tarve voi
lapsen oppimispolun aikana muuttua ja tuen tasoissa liikutaan joustavasti lapsen tuen tarpeiden
mukaan. Lapsen tuki edellyttää tavoitteellista yhteistyötä lapsen huoltajien ja kaikkien lapsen eri
toimintaympäristöissä mukana olevien toimijoiden kanssa. Lapsen etu ja mielipide on otettava
huomioon.

Pellon kunnassa tehostetun ja erityisen tuen hallintopäätöksen tekee sivistysjohtaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettajan esityksestä (=VEO). Päätöksen liitteeksi laitetaan lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut, hoidollisen
tuen muodot, tuen edellyttämä yhteistyö, palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi. Ennen
hallintopäätöksen tekoa kuullaan huoltajia. Kuulemistilaisuus järjestetään yleensä lapsen
vasu-keskustelun yhteydessä.

Allaoleva kuvio avaa tuen tasoja ja tarvittavia tukitoimia. Tuen muodoista on hyvin esimerkkejä
Seudullisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.



6. Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten
kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja
lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen
ovat osa tätä tehtävää. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason
sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmista. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista
seurataan, arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa, joita ovat
päiväkoti, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi on
suunnitelmallista ja säännöllistä.

Lapsilta, huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta saatua palautetta kerätään ja hyödynnetään laadun
ylläpitämisessä ja parantamisessa. Arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan.



Arviointisuunnitelma: Mitä, miten, milloin, ketkä, kuka vastaa?

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan tiimin palavereissa ja
vasu-keskusteluissa.

Henkilöstö arvioi toimintaansa, toimintakulttuuriaan, oppimisympäristöjään niin yhteisesti kuin
yksilöinä erilaisilla arviointityökaluilla. Arviointikeskusteluja käydään tiimipalavereissa ja koko
henkilöstön kehittämisilloissa. Lapset ja huoltajat osallistetaan arviointiin keskusteluiden ja
kyselyjen kautta.

Kehittävän arvioinnin lähtökohtana on, että arviointi nähdään luontevana osana
varhaiskasvatuksen jokapäiväistä toimintaa. Viikoittaisissa tiimipalavereissa arvioidaan
systemaattisesti toimintaa. Varhaiskasvatuksessa tiimivastaavat ja veo vastaavat kasvatustiimin
pedagogisen tietoisuuden edistämisestä, vahvistamisesta ja tukemisesta. Koko henkilöstö toimii
lasten kasvua, kehitystä ja oppimisedellytyksiä vahvistaen.

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi nähdä ja
tunnistaa oman toimintansa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Arvioinnin pohjalta voidaan tehdä
päätöksiä, jotka parantavat varhaiskasvatuksen laatua entisestään. Arvioinnin yhteydessä
puhutaan varhaiskasvatuksen laatuindikaattoreista. Näiden tarkoitus on tarjota selkeät,



kansallisesti yhtenäiset kuvaukset siitä, mitä varhaiskasvatuksessa tulee tapahtua, jotta se olisi
laadukasta ja lapsen edun mukaista.

Indikaattoreista johdetaan arviointikriteerejä, jotka ovat selkeitä, käytäntöjä kuvaavia väittämiä ja
kysymyksiä. Kriteerien avulla voidaan tarkastella sitä, miten hyvin indikaattorit eli laatulupaukset
toteutuvat toiminnassa.

Arjessa kiinnitetään huomioita pienryhmä- ja kokopäiväpedagogiikkaan. Ajatus on, että
varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet kulkevat tietoisesti kasvattajan työssä koko päivän ajan,
arjen tilanteissa ja toiminnoissa. Keskeistä on liittää kokopäiväpedagogiikka konkreettisesti koko
päivän rakenteisiin ja päivän eri vaiheisiin esim. siirtymät, ulkoilut, lepohetket, ruokailut.

Työkaluja arviointiin ja varhaiskasvatuksen jatkuvaan kehittämiseen

Valtakunnalliset:

● Osallistutaan LOISTO- kehittämisverkostoon
● Vada: tietovaranto Vardasta tuotettua tietoa hyödynnetään
● Reflektointityökalu varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin

Arviointityökalu sisältää kuusi eri aihekokonaisuutta, joita jokaista voi käyttää itsenäisenä
osiona.

● Valssi - Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä

Valssi on digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jonka avulla arviointia voidaan toteuttaa
paikallisella tasolla ja jonka kautta Karvi tulevaisuudessa toteuttaa ulkoiset arviointinsa. Valssiin
liitetään itsearviointityökaluja, jotka pohjautuvat varhaiskasvatuksen laatuindikaattoreihin.
Arviointityökalujen avulla voidaan tuottaa monipuolista tietoa varhaiskasvatuksen järjestämisen
edellytyksistä ja toiminnan puitteista. Lisäksi niiden avulla voidaan kerätä lain edellyttämää tietoa
laadun prosessitekijöistä ja lapsen kohtaamasta laadusta, kuten vuorovaikutuksesta,
pedagogiikasta ja toiminnan sisällöistä. Yhtenäisiä arviointityökaluja voidaan hyödyntää
varhaiskasvatuksen pitkäjänteisen kehittämisen tukena.

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset sekä laatuindikaattorit -asiakirja

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/reflektointityokalu_inklusiivisuuden_arviointiin_2019.pdf
https://karvi.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset/


Paikalliset:

● Laaditut vuosikellot: Liikunta-, taide- ja musiikkikasvatus
● Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen

vuosikello
● Tiimisopimus 2022-2023: Tiimin toimintaa ohjaavat periaatteet
● Tiimien viikkopalaveri (palaverissa käytettävä lomake ja palaverin sisällön runko)
● Meän toimintasuunnitelman 2022-2023 toteutumisen arviointi huhti-toukokuussa 2023.

Arvioinnin pohjalta tehdään yhteenveto toimintakaudesta
● Hyvän kasvun polku -kysely henkilöstölle ja huoltajille toukokuussa
● Henkilöstön itsearviointi vuosikellon mukaan

Hanke arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen:

Valssia hyvän kasvun polulla, ajalle: 1.8.2022-30.9.2023

Tavoitteet:
● Henkilöstön osaamisen vahvistaminen
● Laadunhallinnan ja kehittävän arvioinnin edistäminen
● Johtamisviestinnän kehittäminen
● Tutustuminen Valssiin (digitaalinen laadunarviointijärjestelmä) ja työvälineen hyödyntäminen

Toteutustapa:
➔ Palkataan työntekijä koordinoimaan henkilöstön perehdytystä Valssin käyttöön.
➔ Henkilöstö tutustuu Valssiin.
➔ Luodaan paikallinen suunnitelma työvälineen käyttöönotosta. Palkattu työntekijä auttaa
aikataulutuksessa ja kehittämisen periaatteiden kirjaamisessa. Kehityskohteina ovat erityisesti
- yhteisöllinen johtajuus, jossa yhtenä painopisteenä on pedagogiikan ja prosessien johtamisen
vahvistaminen
- toimintakulttuurin joustavuus suhteessa toimintaympäristön muutoksiin
➔ Toteutetaan koulutuksia, joista tehdään tarkempi suunnitelma henkilöstön kanssa sekä
iltapalavereita, jotta kaikki työntekijät pääsevät osallistumaan.


