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Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen tuli ajankohtaiseksi keväällä 

2012 uudistettuamme kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman. Uudistustyön yhtenä 

tavoitteena oli yhdenmukaistaa varhaiskasvatussuunnitelma esiopetussuunnitelman kanssa 

ja päivittää se vastaamaan tämän päivän tarpeita. 

 

Suunnitelmaa uudistamassa on ollut edustajia jokaisesta päivähoitomuodosta. Uudistustyö-

ryhmän jäseninä olivat perhepäivähoidosta Mirja Hänninen, Kirsi Vähätalo sekä Oili Halonen, 

päiväkodeista Annikki Käppi, Arja Tupala sekä Teija Aro. Työryhmän koollekutsujana ja 

vetäjänä toimi Annukka Anttila. 

 

Uudistettu Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden mukaan Säkylän kunnan päivähoidossa olevia lapsia varten. 

Suunnitelman tarkoituksena on taata kaikille päivähoidossa oleville lapsille laadukas 

päivähoito samojen toiminnallisten käytäntöjen kautta. 

Hoito-, kasvatus- ja opetustyön suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys edellyttävät henkilöstön 

sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamalleihin. Näin taataan lapsen huomioiminen 

yksilönä ja turvataan lapsen kokonaisvaltainen kasvaminen ja kehittyminen. Säkylän kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelma tukee henkilöstöä heidän työssään ja mahdollistaa samalla 

lasten huoltajille kasvatuskumppanuuden. Suunnitelmaa toteutetaankin yhteistyössä 

huoltajien sekä lasta hoitavien ja kasvattavien tahojen kanssa. Säkylän kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteuttamista seurataan ja valvotaan yksiköiden 

vastuuhenkilöiden sekä koulutuslautakunnan (1.1.2013 alkaen sivistyslautakunta) taholta. 

Suunnitelmaa tarkastetaan säännöllisesti. 
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1. Johdanto 

 

Suomessa varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla 

asiakirjoilla, jotka yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden.  

 

Valtakunnallisesti varhaiskasvatusta ohjaavat lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat 

lait ja asetukset, jotka määrittävät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista.  

 

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset (2002) sisältävät yhteiskunnan 

järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ohjaavat varhaiskasvatuksen sisältöä, 

laatua ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010) ohjaavat esiopetuksen sisältöä, laatua 

ja paikallisten opetussuunnitelmien laatimista. 

 

Nyt uudistettu Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu edellä mainittuihin 

asiakirjoihin.  

Lisäksi jokainen varhaiskasvatusyksikkö laatii/päivittää omaa yksikkökohtaista 

varhaiskasvatuksen suunnitelmaansa säännöllisesti. 

Säkylässä jokaiselle lapselle laaditaan lapsen oma, henkilökohtainen varhaiskasvatus-

suunnitelma, lapsen vasu. Lapsen vasu laaditaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa. 
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2. Säkylän varhaiskasvatusta ohjaavat keskeiset linjaukset 

 

2.1 Kunnan strategiasta varhaiskasvatusstrategiaan 

Säkylän kunnan toiminta-ajatus vuosille 2008-2016 on järjestää asukkailleen laadukkaat 

peruspalvelut ja luoda edellytyksiä menestyvälle liiketoiminnalle.  

Säkylän kuntastrategia sisältää kolme menestystekijää: 

 hyvinvointi ja palvelut 

 vetovoima 

 asuminen ja yrittäjyys. 

 

Varhaiskasvatus vastaa omalta osaltaan näiden toteutumisesta ollen tärkeä osa kunnan 

asukkaiden peruspalvelua. Riittävällä tarjonnalla palvelemme asukkaita lasten ja 

perheiden hyvinvointia edistävällä päivähoidolla ja varhaiskasvatuksella. 

Säkylässä on olemassa joustavia malleja mm. esiopetuksen ja vuorohoidon onnistumiseksi 

päiväkodin ja vuorohoitoryhmiksen välillä.   

 

Varhaiskasvatus kuuluu koulutuslautakunnan (1.1.2013 alkaen sivistyslautakunta) 

alaiseen kasvatus- ja opetuspalveluihin. Kasvatuksessa ja koulutuksessa Säkylässä 

panostetaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Yksikkökohtaisissa suunnitelmissa painotetaan 

ministeriön perusteiden ohella kunkin yksikön toimintaympäristöön ja henkilöstön  

osaamiseen ja harrastuneisuuteen liittyviä ominaispiirteitä. 

 

2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen ja toimintamuodot 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten elämänpiirissä tapahtuvaa 

vuorovaikutuksellista kasvatusta kotona, julkisissa sekä yksityisissä varhaiskasvatus- 

palveluissa. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät 

lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen 

päivähoitopaikka. Päivähoitopaikan voi saada äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden 

päätyttyä. Lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä kunnes siirtyy perusopetukseen. Myös 

esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus päivähoitoon. 

Yhteiskunnan valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja 
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yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. 

Säkylässä tuotetaan varhaiskasvatuspalveluja sillä laajuudella ja niillä toimintamuodoilla, 

joita kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne edellyttää ja mihin kunnan talouden raamit 

antavat mahdollisuuden. Kaikissa eri toimintamuodoissa noudatetaan yhteisesti linjattuja 

varhaiskasvatuksen periaatteita.  

Varhaiskasvatukseen lapsia sijoitettaessa lähtökohtana ovat vanhempien esittämät toiveet 

hoitopaikan suhteen. 

 

Perhepäivähoito 

Säkylässä kaikki kunnallisessa päivähoidossa olevat alle 3-vuotiaat lapset hoidetaan 

perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitopaikkoja on mahdollista saada sitä vanhemmillekin 

alle kouluikäisille lapsille. Perhepäivähoidosta vastaa perhepäivähoidon ohjaaja. 

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on eri puolilla kuntaa Luvalahdelta 

Pyhäjoelle. Aivan Säkylän keskustassa Pastorintiellä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia: 

päiväryhmis Leppis ja vuororyhmis Kastehelmi. Vuororyhmis on tarkoitettu vuorohoitoa 

tarvitseville lapsille ja on avoinna maanantaista perjantaihin tarpeen mukaan aamusta 

myöhäiseen iltaan. Vuororyhmiksessä toimii kolme hoitajaa, joista yksi toimii vastaavana 

ryhmäperhepäivähoitajana. Myös päiväryhmiksessä toimii kolme hoitajaa. Viikonloppu- ja 

yöhoitoa ostetaan sitä tarvittaessa päiväkoti Suvituulesta Eurasta. 

 

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa 

korostuvat perushoito ja leikki. 

 

Päiväkodit 

Säkylän päiväkodeissa on hoidossa kolme vuotta täyttäneitä lapsia. Päiväkodit ovat 

avoinna klo 6.30-17.00. Päiväkotien hallinnosta ja pedagogisesta johtajuudesta vastaavat 

lapsiryhmässä toimivat päiväkotien johtajat. Päiväkotien lastentarhanopettajilla on 

päävastuu varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamisesta. 

Säkylän kolme päiväkotia sijaitsevat eri puolilla kuntaa: Huovinrinteen päiväkoti Moision 

alueella, Keskustan päiväkoti keskustaajamassa ja Onnimannin päiväkoti Iso-Vimmassa.  

Huovinrinteen päiväkodissa on yksi kokopäiväryhmä, Leppäkertut. Keskustan 

päiväkodissa toimii kolme ryhmää: kokopäiväryhmä Mansikat sekä osapäiväryhmät 
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Mustikat ja Omput. Osapäiväryhmien toiminta-aika on klo 9-13. Onnimannissa on kaksi 

kokopäiväryhmää: pienet Puput ja eskarit. 

 

Päiväkodissa lapsen kanssa työskentelee koulutettu henkilökunta, mikä takaa hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen laadun. Päiväkodeissa on asianmukaiset, varhaiskasvatukseen 

suunnitellut tilat, jotka mahdollistavat monenlaisen ohjatun ja vapaan toiminnan. 

Päiväkodissa lapsi saa tukea kasvuunsa, kehitykseensä ja oppimiseensa vertaisryhmältä. 

Päiväkodit ja alkuopetus tekevät yhteistyötä, mikä osaltaan helpottaa pienen koululaisen 

koulupolun aloittamista. 

 

Esiopetus 

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna eli 

pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Esiopetukseen osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja 

siitä päättää lapsen huoltaja.  

Säkylässä esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan lainsäädännön 

edellyttämät 700 tuntia, keskimäärin 4 tuntia päivässä koulutuslautakunnan vahvistaman 

Säkylän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetus järjestetään niin, 

että esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus päivähoitopalveluihin. 

 

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki 

Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle ovat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki, 

joita maksetaan KELAn voimassaolevien ehtojen mukaisesti. 

 

Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjoaa mm. Säkylän seurakunta. Avoimet perhekerhot, 

päiväkerhot ja pallerokerho Pytingillä täydentävät kunnan tarjoamia varhais-

kasvatuspalveluja. Samoin MLL:n perhekahvila sekä avoin iltaperhekahvila tuovat oman 

lisänsä kotihoidossa olevien lasten ja perheiden arkeen. Myös eri urheiluseurat ja muut 

kolmannen sektorin toimijat ovat vahvasti mukana lapsi- ja nuorisotyössä tarjoamalla 

lähinnä vapaa-ajan harrastuksia alle kouluikäisillekin. 

 

2.3 Varhaiskasvatuksen laatujärjestelmä 

Säkylän kunnan talousarvioon on kirjattuna kullekin tehtäväalueelle ja siitä vastaavalle 

toimielimelle toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallinen tavoite on määrärahan 
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käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua ja toiminnan kehittämistä ohjaava 

tavoite. Varhaiskasvatuksen osalta tavoitteiksi asiakirjaan (2012) on kirjattu seuraavaa: 

 

Sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Järjestetään kaikille 
päivähoidon tarpeessa 
oleville alle kouluikäisille 
lapsille laadukkaat 
päivähoitopalvelut. Hoidon 
järjestämisessä otetaan 
huomioon lasten yksilölliset 
tarpeet. 
 

Hoitopaikkojen 
määrä suhteessa 
kysyntään. 
Asiakaspalaute. 

Kaikki halukkaat saavat 
hoitopaikan. Hoitopaikan 
odotusaika enintään 14 päivää. 
Esiopetukseen osallistuu yli 90% 
ikäluokasta. 
Riittävät varhaiserityiskasvatuksen 
palvelut. 

Vanhempien 
vaikutusmahdollisuudet 
hoitomuotoa valittaessa. 
 

Asiakaspalaute. Asiakaspalautteen arvosanat hyviä. 

Päivähoidon korkea 
käyttöaste. 
 

 Päiväkotien ja perhepäivähoidon 
käyttöaste vähintään 85%. 

Päivähoidon vaikuttavuus 
(laatu, talous) tasapainossa. 
 

 Käyttötalous on riittävä yksikön 
tarpeille ja toiminnalle. 

 

 

2.4 Turvallisuussuunnitelma 

Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan päivähoitoyksikössä annettavan 

varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Tarkastelun piiriin kuuluvat 

toimintayksikön henkilöstö, hoidossa olevat lapset, toimintayksikössä vierailevat henkilöt, 

toimintayksikön ulko- ja sisätilat sekä toimintavälineet ja lähiympäristö. Tarkastelu 

kohdistuu lisäksi henkisiin tekijöihin, tiedonhallintaan, toiminnan resursseihin sekä sen 

laatua ja vastuuta koskeviin seikkoihin. 

Säkylässä päiväkoteihin ja ryhmiksiin on laadittuna omat yksikkökohtaiset 

pelastussuunnitelmat, joihin turvallisuussuunnitelma sisältyy. Suunnitelmia päivitetään 

säännöllisesti. 

 

3. Säkylän varhaiskasvatuksen visio ja toiminta-ajatus 

 

Säkylässä varhaiskasvatuksen visiona, tulevaisuudenkuvana on yhdenvertaisesti 

toteutettu, sisällöllisesti kehittyvä ja laadukas varhaiskasvatus. 
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Toiminta-ajatuksena on lapsen laadukas hoito, kasvatus ja opetus turvallisessa ja 

leikinomaisessa ympäristössä.  

 

4. Säkylän varhaiskasvatuksen arvopohja 

 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin lapsen 

oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin säännöksiin ja muihin ohjaaviin 

asiakirjoihin. 

       Varhaiskasvatuksen keskeisten periaatteiden mukaan lapsella on oikeus 

 turvallisiin ihmissuhteisiin 

 turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen 

 turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti 

 tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti 

 saada tarvitsemaansa erityistukea 

 omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. 

 

        

       Säkylän varhaiskasvatusta ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, toisen kunnioittaminen ja     

       huomioonottaminen ja oikeudenmukaisuus. Kaiken pohjana ja perustana ovat rakkaus ja   

       rajat. 

 

5. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta yksikön ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

 

Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) antaa yleiset linjaukset kaikelle 

kunnalliselle varhaiskasvatukselle.  

Yksiköiden omissa varhaiskasvatussuunnitelmissa kuvataan yksiköissä toteutettavaa 

varhaiskasvatusta. Säkylän jokaisessa päiväkodissa on omat yksikkövasut. Säkylän 

perhepäivähoidon vasu ohjaa niin kotona työtä tekeviä perhepäivähoitajia kuin 

ryhmiksiäkin.  

Säkylässä jokaiselle lapselle tehdään lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus-

suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen 

aloitettua päivähoidon ja sitä päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useammin. 
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kasvatus 

leikki liikkuminen 
taiteellinen 

kokeminen ja 
ilmaiseminen 

tutkiminen 

                           k          i         e          l          i 

orientaatiot = sisällölliset kokonaisuudet  

 

 

 

6. Varhaiskasvatuksen sisällöllinen toteuttaminen ja tavoitteet 

 

 

 

                                                                       hyvinvoiva 
      lapsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä ja laadukas hoitopäivä pitää sisällään sopivassa määrin hoitoa, kasvatusta ja 

opetusta. Hoito, kasvatus ja opetus painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. 

 

6.1 Lapselle ominainen tapa toimia 

Leikkiminen, liikkuminen, eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ja tutkiminen ovat 

lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella.  

 

”Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään.” 

Leikki on lapselle ominainen ja tärkeä tapa toimia. Leikin aineksina lapsi käyttää kaikkea 

näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Leikissä lapsi pyrkii ymmärtämään 

ympäristöään ja sen tapahtumia. Leikissä lapsi oppii ratkaisemaan ongelmia, harjoittelee 

sosiaalisia taitoja ja käy läpi omia tunteitaan. 

 

”Lapsi on luotu liikkumaan.” 
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Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta.  Liikkuminen ei 

tarkoita ainoastaan ohjattua liikuntaa, vaan lapsen mahdollisuuksia päivähoitopäivän 

aikana liikkua omaehtoisesti, tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. 

 

”Lumous tempaa lapsen mukaansa.” 

Musiikki, kuvataide, tanssi, draama, kädentaidot ja kirjallisuus lumoavat, kasvattavat ja 

opettavat. Taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen kautta lapselle mahdollistuu kokea 

mielikuvitusmaailmaa, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. 

 

”Ajattelu alkaa ihmetyksestä.” 

Tutkiessaan lapsi saa ihmetellä, kysyä, pohtia, olla vuorovaikutuksessa muiden lasten ja 

aikuisten sekä ympäristön kanssa, yrittää, erehtyä ja oivaltaa. Tutkiessa lapsen ajattelu 

kehittyy ja tutkiminen vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. 

 

6.2 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 

Kielellä ja vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys lapsen elämässä. Kieli on ajattelun, 

ilmaisun ja kommunikaation väline. Kielen taitojen hallinta on perustana 

oppimisvalmiuksille. Lapsi tarvitsee kieltä toimiessaan ja kieli kehittyy leikkimisen, 

liikkumisen, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. 

 

6.3 Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot  

Varhaiskasvatuksen orientaatiot muodostavat kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, 

tilanteita ja ympäristöjä aikuisten tulee etsiä, muokata ja tarjota lasten ja lapsiryhmien 

toimintaa ja oppimista varten. Esiopetuksessa orientaatiot muuttuvat keskeisiksi 

sisältöalueiksi ja perusopetuksessa edelleen oppiaineiksi. 

 

 Matemaattinen orientaatio 

Matematiikka on osana lapsen päivittäistä elämää. Päivähoidon arjessa lapsi laskee, 

vertailee, luokittelee ja päättelee erilaisia asioita. Eteen tulevat pulmat ja 

ongelmatilanteet kehittävät loogista ajattelua. 

 

 Luonnontieteellinen orientaatio 
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Päivähoidossa tutustutaan luonnon eri ilmiöihin havainnoimalla, tutkimalla ja 

kokeilemalla. Eri vuodenaikoihin tutustutaan tarkastelemalla ihmistä, luontoa, eläimiä 

ja kasveja. Päivähoidossa lapsi saa perustietoa kestävän kehityksen periaatteista.  

Luontoa tutkittaessa otetaan huomioon Säkylän luonnon omat erityispiirteet. 

 

 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 

Varhaiskasvatuksessa perehtymällä menneeseen kasvatetaan juuret tulevaisuuteen. 

Lapselle annetaan mahdollisuus tutustua menneeseen ja nykyisyyteen erilaisten 

esineiden ja kertomusten avulla. Paikalliset historialliset tapahtumat ja paikat auttavat 

lasta jäsentämään menneisyyttä konkreettisella tavalla. 

 

 Esteettinen orientaatio 

Esteettinen orientaatio tarjoaa lapselle omakohtaisia kokemuksia, aistimuksia ja 

elämyksiä eri taiteen lajeista. Lapselle tarjotaan mahdollisuudet ja välineet itsensä 

toteuttamiseen. Lasta kannustetaan oman luovuuden esille tuomiseen.  Lapselle 

tarjotaan kokemuksia oman paikkakunnan kulttuurista. 

 

 Eettinen orientaatio 

Päivittäisten arjen tapahtumien yhteydessä lapsella on mahdollisuuksia pohtia eettisiä 

kysymyksiä. Lapsi saa kokemuksia siitä, miten hänen oma toimintansa vaikuttaa 

isompaan kokonaisuuteen. Lapsi oppii oikeudenmukaisuutta, toisten arvostamista ja 

kunnioittamista.  

 

 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 

Päivähoidossa lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, 

kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen perheen uskonnollista kasvatusta tuetaan 

perheen vakaumusta kunnioittaen. 

Päivähoidon ja Säkylän srk:n lapsityön yhteistyömuotoja ovat mm. säännölliset 

pyhäkoulut, joulukirkko ja erilaiset teematapahtumat. 

 

6.4 Toiminta- ja oppimisympäristö Säkylässä 
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Hyvä toiminta- ja oppimisympäristö takaa lapselle niin fyysisen, psyykkisen kuin 

sosiaalisen turvallisuuden. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee muokata 

kasvatusympäristöä kulloisenkin lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi. 

 

Hyvän kasvatusympäristön piirteitä on: 

 työskentelyilmapiiri on kannustava, hyväksyvä, avoin ja innostaa lasta leikkimään, 

tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään 

 toimivat, viihtyisät, esteettiset ja asianmukaiset tilat  

 mahdollisuus laadukkaaseen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen 

 turvallisuus sekä ulkona että sisällä yhteisesti sovittujen sääntöjen kautta 

 lähiympäristön hyödyntäminen 

 riittävä ja pätevä henkilöstö, motivoiva ja hyvä työilmapiiri 

 

6.5 Kasvattajana varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvattajalta vaaditaan herkkyyttä vastaanottaa lapsen erilaiset tunneilmaisut ja 

huomioida mielenkiinnon kohteet sekä tukea lasta hänen tarvitsemallaan tavalla. 

Varhaiskasvattajan tulee havainnoida lasta siten, että hän huomioi lapselle tärkeät 

kehityksen vaiheet. Varhaiskasvatusympäristö tulee rakentaa lapsen kehitystä tukevaksi. 

Varhaiskasvattajan tehtävänä on kannustaa ja rohkaista lasta, samalla tavoitteellisesti 

ohjata häntä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvattaja käyttää monipuolisia 

työtapoja toimiessaan lasten kanssa, hänen vastuullaan on huomata lapsen kiinnostuksen 

kohteet sekä halu oppia ja tutkia.  

Toimintayksikössä varhaiskasvattajilla tulee olla yhteisesti sovitut arvot ja toimintatavat. 

Yhteiset säännöt luovat osaltaan turvallisuutta ja selkeyttä toimintaan.  

 

7. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

 

7.1 Kasvatuskumppanuus 

Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan työntekijöiden ja huoltajien 

tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen 

tukemiseksi, unohtamatta lapsen aktiivista roolia. Kasvatuskumppanuus yhdistää 



S i v u  | 13 

 

huoltajien ensisijaisen kasvatusoikeuden ja -vastuun sekä henkilöstön ammatilliset tiedot 

ja taidot. 

Kasvatuskumppanuus alkaa lapsen tutustuessa tulevaan päivähoitopaikkaansa yhdessä 

huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatus perustuu henkilöstön ja huoltajien yhdessä 

hoitosuhteen alussa laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka tavoitteena 

on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan 

järjestämisessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päivähoidossa 

olevalle lapselle yhteistyössä huoltajien kanssa ja suunnitelman toteutumista arvioidaan 

säännöllisesti. Suunnitelman perusteella koko henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja 

lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. 

Kasvatuskumppanuuden eri toimintamuotoja ovat mm. päivittäiset kohtaamiset, 

säännölliset kasvatuskeskustelut (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen 

esiopetuksen oppimissuunnitelma), vanhempainillat, juhlat, avoimien ovien päivät ja 

muut koko perheen tapahtumat. 

 

7.2 Moniammatillisuus ja verkostoyhteistyö 

Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus pitää sisällään sekä sisäisen että ulkoisen 

moniammatillisuuden.  

Varhaiskasvatuksen sisäinen moniammatillisuus tarkoittaa päivähoidon yksiköiden eri 

ammattiryhmien yhteistä jaettua ammatillista toimintaa päivähoidon perustehtävien 

toteuttamiseksi. Ulkoinen moniammatillisuus on päivähoidon yhteistyötä muiden samojen 

lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 

 

Moniammatillisen yhteistyön päämääränä on toteuttaa yhteistyötä, jossa lapsesta jo 

varhaisina vuosina tehdyt havainnot ja toteutuneet tukitoimet yhdistyvät hänen tervettä 

kasvuaan ja kehitystään tukevaksi luontevaksi kokonaisuudeksi. Moniammatillisia 

ulkoisia kunnallisia yhteistyökumppaneita ovat mm. perusturvan sosiaalityöntekijät, 

sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijät. Kuntayhtymän läheisimpinä yhteistyökumppaneina 

ovat lastenneuvolasta terveydenhoitaja ja lääkäri sekä perusterveydenhuollon psykologi. 

Muita moniammatillisia yhteistyökumppaneita ovat myös kaikki muut yksittäisen lapsen 

ja perheen kanssa yhteistyötä tekevät hoidon, kasvun ja kehityksen ammattilaiset. 
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Verkostoyhteistyön tavoitteena on kaikkien lasten hyvinvointi sekä varhaiskasvatuksen 

monipuolisuus ja elämyksellisyys. Päivähoidon yhteistyöverkostoon kuuluvat mm. 

Säkylän seurakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi ja eri järjestöt kolmannesta sektorista.  

 

 

 

 

 

7.3 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö ja jatkumon rakentuminen 

 

Yhteistyön keskeisenä sisältönä on yhteistyömuotojen ja rakenteiden luominen ja 

kehittäminen niin, että varmistetaan lapselle kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo.  

 

Päivähoitoyksiköstä toiseen päivähoitoyksikköön 

Lapsen siirtyessä päivähoitoyksiköstä toiseen lapselle laadittu varhaiskasvatus-

suunnitelma siirretään uuteen yksikköön. Henkilökuntien kesken pidetään 

tiedonsiirtopalaverit keväällä, kun lasten uudet päivähoitopaikkapäätökset on tehty.  

Lasten tutustuttamisen uuteen päivähoitopaikkaan huolehtivat lasten huoltajat ennen 

kuin lapsi siirtyy uuteen päivähoitopaikkaan. 

Päiväkotien ja perhepäivähoidon yhteisten lasten asioita koskevia palavereja pidetään 

tarvittaessa. 

 

Päivähoidosta esiopetukseen 

Lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen yhteistyötä ohjaavat samat periaatteet 

kuin lapsen siirtyessä päivähoitoyksiköstä toiseen päivähoitoyksikköön. 

 

Esiopetuksesta perusopetukseen 

Keväällä 2012 uudistetussa Säkylän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmassa on 

kirjattu vuosikelloon esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyönmuodot, jotka tulee 

toteuttaa vuosittain. Näitä ovat mm. huhtikuiset esiopettajien ja tulevien ensimmäisten 

luokkien opettajien väliset tiedonsiirtopalaverit, ”eka-palaverit” ja toukokuiset 

ensimmäisten luokkien opettajien vierailut esiopetusryhmissä ja lasten kouluun 
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tutustuminen. Lokakuussa esi- ja alkuopetuksen opettajat tapaavat ”toka-palaverissa”, 

joka on seuranta- ja tiedonsiirtopalaveri esiopetuksen ja perusopetuksen välillä.  

Tulevina vuosina on tavoitteena suunnitella ja järjestää yhteisiä tapahtumia ja tempauksia 

esiopetuksen ja alkuluokkien kesken. 

 
 
 
 
 
 

 

8. Varhainen tuki 

 

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas 

varhaiskasvatus, jossa lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti. Laadukas 

varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle kasvua ja kehitystä tukevan perustan. 

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa jaetaan kasvun ja oppimisen tuen yleiseksi, 

tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Tukemisen lähtökohtana on vanhempien ja 

kasvatushenkilöstön yhdessä tehdyt havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja 

oppimisesta. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti vanhempien ja henkilöstön 

yhteistyönä. 

 

Tuen perustana ovat yhdessä kodin kanssa sovitut tavoitteet, jotka tukevat lapsen 

kokonaisvaltaista kasvua. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan 

moniammatillisena yhteistyönä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet 

ja oppimis- ja kehitystarpeet. Lapsen tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja 

vähäisestä vahvempaan. 

 

Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja 

lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhais-

kasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki heti tuen tarpeen ilmettyä. Mitä 

aikaisemmin lapsi saa tarvitsemaansa tukea, sitä paremmin voidaan välttää vaikeuksien 

lisääntyminen. Huomiota kiinnitetään kasvun ja oppimisen esteiden ja oppimis-

vaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. 
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Kiertävä erityislastentarhanopettaja tukee ja ohjaa 

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa päivähoidon henkilöstön lisäksi kiertävä 

erityislastentarhanopettaja. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) on kasvun ja 

oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa päivähoidon 

henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Kiertävä 

erityislastentarhanopettaja osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tutkimuksiin 

ohjaukseen sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä päivähoidon henkilöstön 

ja vanhempien kanssa. 

 

Kiertävä erityislastentarhanopettaja antaa kasvun ja oppimisen tukeen liittyvää 

neuvontaa ja ohjausta.  

 

Varhaiskasvatuksen pedagogiset ja rakenteelliset tukitoimet 

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu mahdollisimman pitkälle lapsen 

päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstö tukee 

suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia 

menetelmiä ja välineitä sekä muokaten oppimis- ja kasvuympäristöä lasten yksilöllisiä 

tarpeita ja vahvuuksia tukevaksi.  

 

Lapsen kasvun ja oppimisen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne 

järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä esimerkiksi lapsiryhmän kokoa 

pienentämällä tai ryhmän avuksi voidaan palkata lisähenkilökuntaa, esimerkiksi 

päiväkotiavustaja.  

 

9. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen 

 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten päivähoito järjestetään samoissa 

päivähoitoryhmissä suomalaislasten kanssa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä 

suomenkielen perustaitojen harjaannuttaminen ja suomalaisen kulttuurin välittäminen 

lapsille. Näin pyritään luomaan jokaiselle lapselle mahdollisimman suotuisat edellytykset 

päiväkodista esi- ja perusopetukseen siirtymiselle sekä edesauttamaan lapsen myönteistä 

kehittymistä kaksikieliseksi ja -kulttuuriseksi. 
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Yhteistyö perheiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme perehtyä perheen 

kulttuuriin, arvoihin ja kasvatustapoihin. Eri uskontokuntiin kuuluvien perheiden 

vakaumusta kunnioitetaan. Lapsen vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa sovitaan 

yhteiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan päivähoidossa voidaan toimia kunnioittaen 

perheen omaa vakaumusta. 

Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on 

ensisijaisesti perheellä. 

 

 

10. Varhaiskasvatuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

 

10.1 Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen suunnittelu ja arviointi 

Päivähoitohenkilöstö seuraa lapsen kehitystä säännöllisesti ja systemaattisesti arjen eri 

tilanteissa. Dokumentoinnin välineinä käytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja 

lasta koskevia muita mahdollisia suunnitelmia, lapsen kasvunkansiota, lapsen 4v 

neuvolakäynnin havainnointikaavaketta ja muita mahdollisia välineitä. Kaksi kertaa 

toimintavuodessa pidetään varhaisen tuen palaverit yhdessä päivähoidon henkilöstön ja 

lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. 

 

10.2 Työyhteisön toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi tulee huolehtia henkilöstön riittävästä 

määrästä ja säännöllisestä täydennyskoulutuksesta. Säännölliset kehityskeskustelut sekä 

työyhteisön säännölliset talopalaverit ja toiminnan arviointi- ja kehittämistilaisuudet 

ovat tärkeitä työvälineitä Säkylän päivähoidon suunnittelulle, arvioinnille ja 

kehittämiselle. Perhepäivähoidossa järjestetään säännöllisesti yhteisiä palavereita. 

 

10.3 Varhaiskasvatuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen kuntatasolla 

Kunnan ja yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmien säännöllinen arviointi ja 

kehittäminen ovat edellytyksenä laadukkaalle ja ajanmukaiselle varhaiskasvatukselle. 

Yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan vuosittain.  

Kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja tarvittaessa täydennetään ja 

muokataan joka kolmas vuosi, seuraavan kerran syksyllä 2015. Varhaiskasvatusta 

arvioitaessa ja kehitettäessä on otettava huomioon niin lapsilta, huoltajilta, 
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henkilökunnalta kuin palvelun tuottajaltakin saatu palaute. Koko varhaiskasvatusta 

koskeva laaja asiakaskysely toteutetaan joka kolmas vuosi, seuraavan kerran keväällä 

2015. 

 

Kunnan tasolla varhaiskasvatusta, sen toteutumista ja järjestelyjä arvioidaan suhteessa   

varhaiskasvatusta koskeviin lakeihin, asetuksiin ja ohjeisiin. Arvioinnin taustalla 

vaikuttavat myös kunnan omassa organisaatiossa tehdyt päätökset ja linjaukset koskien 

mm. henkilöstöä ja taloudellisia resursseja. Tällä tasolla arvioinnista vastaa 

koulutuslautakunta (1.1.2013 alkaen sivistyslautakunta) ja ylin virkamiesjohto. 

 

 

10.4 Varhaiskasvatuksen keskeiset kehittämisalueet Säkylän kunnassa 

Tärkeimmät kehittämisalueet tällä hetkellä, syksyllä 2012, Säkylän kunnan varhais-

kasvatuksessa ovat: 

- nivelvaiheiden yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen toimiviksi työtavoiksi 

- henkilökunnan täydennyskoulutus säännölliseksi ja varhaiskasvatusta kehittäväksi 

 

 

 

 

 

 

 


