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1 JOHDANTO 

 
Auran kunnan varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on ohjata kunnan varhais-

kasvatusta. Sen tavoitteena on luoda yhdenvertainen ja laadukas varhaiskasvatus 

kaikille alle kouluikäisille lapsille. Suunnitelma on arjen työkalu ja sitä tarkistetaan 

määräajoin. ”Vasun tekeminen on näkymättömän muuttamista näkyväksi.” 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) työstäminen alkoi koko varhaiskasvatus-

henkilöstön yhteisellä koulutuksella, jossa kouluttajana toimi Anne-Maija Mulari Sa-

lon AKK:sta. Koulutuksessa kävimme läpi suunnitelman tarkoitusta ja 

työstämisprosessia sekä muodostimme 7 henkisiä työryhmiä, joille kullekin annettiin 

oma tehtäväalueensa valmistelua varten. Henkilöstön yhteisissä koulutustapahtumis-

sa keskusteltiin ryhmien työstämistä aiheista ja yhdessä muokattiin Vasun sisältöä. 

Vanhemmat ovat voineet osallistua  Vasun kokoamiseen vastaamalla kyselyihin ja 

ryhmien työskentelyyn. Työryhmistä valittiin kuusi henkilöä kokoamaan Vasu lopulli-

seen muotoonsa. 

 

Vasun kokoaminen on ollut koko päivähoitohenkilöstön yhteinen haaste ja oppimista-

pahtuma. ”Tärkeintä ei ole se mitä syntyy paperille vaan prosessi itsessään.”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Pitkäkin matka aloitetaan yhdellä askeleella”
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Kuntoutussuunnitelma,HOJKS 

ELTO:n tuki ja apu 

 

Apuvälineet ja materiaalit 

Terapeutit, yhteistyö 

Sopivan tukimuodon valinta 

  

Pysyvyys 

 

 
 

Lapsen oike-

us olla lapsi 

 

Yksilöllisyys 

 

 

Sosiaalitoimi 

Yhteisöt/ 

Seurakunta 

Vertaistuki 

Vapaaehtois-

järjestöt 

Päivähoito 

Perheneuvola 

Suku 

Neuvola 

Ystävät 

 

ENSISIJAINEN 

ASIANTUNTIJUUS 

P 
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H 
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LAPSI 

Aito  

kohtaaminen 

Päivittäinen tuki 

Empaattisuus 

Ymmärrys 

Ohjaaminen, 

neuvominen 

Kuuntelu 

Asiantuntijuus 

Yksilö- ja pienryhmätoiminta 

Sopiva ryhmäkoko 

Työntekijöiden tukeminen  

Riittävä henkilökunta 

Työkalut 

 Lapsi päivähoidossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tavoitteellinen ja suunni-

telmallinen toiminta 
Yhdessä toisten 

kanssa tasavertai-

sena 

Itsetunnon 

tukeminen 

Kunnioitus 

Erilaisuuden 

hyväksyminen 

Jatkuva 

havainnointi Varhainen tuki ja 

apu 

Ennakkoluuloton 

kohtaaminen 

KASVATUS-

KUMPPANUUS 

Arjen hallinta 
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2 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lait ja asetukset (www.finlex.fi) 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (www.stakes.fi/varttua)  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (ww.oph.fi) 

Kunnan strategia ja visio 2010 (www.aura.fi) 

Sosiaalilautakunnan päätökset 

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 

Esiopetussuunnitelma 

Perhepäivähoito 

Ryhmis 

 

Päiväkoti: 

Pääskynpesä 

Tilhelä 

Peiponpesä 

 

 

Osapäiväryhmä 

Oskarit 

Päiväkoti  

Touhutasku 

Tiukula 

Toimintayksikön oma  

toimintasuunnitelma 

Lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelma 
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3 VARHAISKASVATUKSEN TÄRKEIMMÄT ARVOT 
Kasvattajien, lasten ja vanhempien esille tuomat arvot: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURVALLISUUS 

 

RAJAT JA 

SÄÄNNÖT 

 

YKSILÖLLISYYS 

 

LEIKKI 
 

YHTEISTYÖ 

 

VARHAISKASVATUKSEN  

TAVOITTEENA 
   

TURVALLINEN JA ONNELLINEN  

LAPSUUS:  

 
Lapsesta kehittyy mahdollisimman 

 yhteistyökykyinen 

 sosiaalinen 

 itsetunnoltaan terve 

 oppimiseen avoimesti suhtautuva 

ihminen 
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4 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

4.1 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 
 

Hyvä perushoito, ympäristön turvallisuus ja terveellisyys takaavat lapsen fyysi-

sen ja henkisen hyvinvoinnin. Päivärytmi on tärkeä lapselle  - oppimisen, unen ja 

leikin tasa-paino. Lämmin syli luo perusturvallisuutta. 

 

1. ulkoilu, pukeminen ja riisuminen 

- omatoiminen pukeminen / riisuminen 

- oikea pukemisjärjestys 

- omista vaatteista huolehtiminen  

- sään mukainen vaatetus  

- kiireettömyys 

2. ruokailu 

- käsihygienia  

- kiireettömyys 

- oman vuoron odottaminen  

- hyvät pöytätavat 

- haarukan ja veitsen käytön harjoittelu 

- erilaisten ruokien maistaminen 

3. päivälepo 

- lapsi tarvitsee lepohetken oman jaksamisen vuoksi  

- rauhoittuminen ja hiljentyminen 

- satu- tai musiikkihetki 

4. wc – käynnit 

- siisteyskasvatus 

- käsien pesu 

5. hoitoon tulo ja hoidosta lähteminen 

- yksilöllinen huomioiminen 

- kiireetön ilmapiiri 

- kuulumisten vaihto 

 

4.2  Kasvattaja / lapsi varhaiskasvatuksessa 
 

Kasvattaja 

 tukee lapsen myönteistä minäkuvaa, rohkaisee, on ta-

sapuolinen, asettaa rajat ja antaa rakkautta 

 kuuntelee aidosti ja keskustelee lasten kanssa 

 havainnoi lapsen kehitystä 
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 toimii yhdessä vanhempien ja yhteistyökumppanien 

kanssa 

 arvioi ja kehittää omaa työtään 

 toimii esimerkkinä 

 

lapsi 

 on avoin, utelias ja tiedonhaluinen 

 innostuu helposti asioista, tutkii ja kokeilee 

 jokainen lapsi on yksilö ja hänelle annetaan tilaa toimia 

omana itsenään 

 

4.3 Varhaiskasvatusympäristö 
 

Varhaiskasvatusympäristö motivoi lasta leikkimään, tutkimaan, kokeilemaan ja etsi-

mään tietoa antaen samalla mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin sekä rauhaan ja 

yksinoloon. Lapsen pitää saada ilmaista tunteitaan ja jakaa kokemuksiaan hyväksy-

vässä, turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä, jonka luovat lämpimät ja 

mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet. Hyvässä varhaiskasvatusympäristössä työväli-

neet ja –materiaalit ovat lasten saatavilla. ja aikuiset huolehtivat turvallisuudesta 

sekä yhdessä lasten kanssa ympäristön esteettisyydestä. Ympäröivä luonto kasvei-

neen ja eläimineen on osa lapsen kasvuympäristöä. Lapset  

 

4.4 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 
 

Päivittäiset rutiinit, joissa kasvattaja kuvailee ja selittää lapsille tapahtumia, opet-

tavat lapsille kieltä. Keskustelut, sadut, lorut, leikki, omat tarinat, kuvien tarkastelu 

ja havainnoista kertominen rohkaisevat itseilmaisuun ja omaan tuottamiseen. Oman 

äidinkielen hallinta ja sen rikas käyttö kehittävät vuorovaikutustaitoja. 

 

4.5 Lapselle ominainen tapa toimia 
 

4.5.1 Leikkiminen 
 

Leikki on lapsen luonnollista toimintaa. Sen avulla lapsi oppii ja kehittyy. Leikissä lap-

sen sisäinen ja ulkoinen maailma kohtaavat. Aikuisen tulee antaa aikaa, tilaa ja 

välineitä lapsen leikkiin. Lapsen tulee tuntea, että aikuinen arvostaa hänen leikkiään. 

Havainnoimalla lapsen leikkiä aikuinen tarvittaessa ohjaa leikin kulkua.  
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Rinnakkain -leikki 
-pienet lapset leikkivät    
ryhmässä 

Roolileikit 
-esim. ammattileikit 

Sääntöleikit 
- esim. liikuntaleikit 

Ulkoleikit 

Keskittyminen 

Minäkuva 
-vahvuudet,  
 heikkoudet 
-kehon  
 hahmottaminen 
-sukupuoliroolit 
-itsenäisyys 

 

Tunteiden käsittely 
-pelot, ilot, ahdistus 

Ilon kokeminen 
-oppiminen, onnistuminen 
-sosiaaliset suhteet 

Kielellinen il-
maisu 
-sanavarasto Uteliaisuus, kokei-

leminen,  

oppimisen halu 

Sosiaaliset taidot 
-toisten huomioiminen 
-ristiriitojen ratkaisu 
-yhteiset säännöt 
-kommunikaatio 
-joustavuus 

-itsehillintä 

-vastuun ottaminen 

Motoriikka 
-hienomotoriikka 
-karkeamotoriikka 

Ajattelu 
-suunnittelu, järjestely 
-ongelmien ratkaiseminen 
-kuvitteellisuus- abstraktius 
-muisti 

Luovuus 
-mielikuvitus 

Eläytyminen 
-irrottelu 

Havaintotoiminnat 
-aistit 
-tilan hahmottaminen 

Ystävyys 
-yhteenkuuluvuus 

Käsitteen muodostami-
nen 
-kokonaisuuksien    
 hahmottaminen 

Leikin merkitys 

 

Työkasvatus 
- arkiaskareiden   
  opetteleminen 
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4.5.2 Liikkuminen 

 

Liikunta on terveen kasvun ja motorisen kehittymisen perusta. Liikunnan avulla lapsi 

tutustuu omaan kehoonsa ja sen hallintaan. Koulun liikuntasalin, urheilukentän, luiste-

lukentän, leikkipuiston käyttö tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan. 

Liikunnan avulla yhteistyötaidot kehittyvät. Myönteiset kokemukset liikunnasta ovat 

tärkeitä - ”liikkuvasta lapsesta kasvaa liikkuva aikuinen”. 

 

4.5.3 Luova ilmaisu, kädentaidot ja taiteellinen kokeminen 

 
Lapsi tutustuu eri materiaaleihin ja tekniikoihin eri aistien välityksellä piirtämällä, 

maalaamalla, muovailemalla, askartelemalla, leipomalla jne. Lapsi ilmaisee itseään 

tanssimalla, soittamalla, laulamalla ja erilaisilla omilla esityksillään, esim. näytelmät, 

käsinukke- ja sorminukke-esitykset, sadut ja lorut. Rakentelemalla (legot, palikat, 

hiekka, lumi, majat) lapsi muovaa ja luo omaa leikkiympäristöään. Kasvattaja antaa 

tilaa aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Mahdollisuuksien 

mukaan tutustutaan eri kulttuurimuotoihin.  

 

4.5.4 Tutkiminen 

 

Lapsi tutkii kosketellen, maistellen ja haistellen omaa kehoaan ja ympäröivää maail-

maa vauvasta lähtien. Aikuisen tehtävä on luoda olosuhteet, joissa lapsi pääsee 

kokeilemaan ja kokemaan uutta sekä saa mahdollisuuden ihmettelyyn. 

 

4.6 Toiminnan sisältöalueet 
 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeä muistaa, ettei lapsi opiskele tai suorita sisältöjä 

eikä hänelle aseteta suoriutumispaineita. Eri sisältöalueiden aiheet liitetään lasten 

lähiympäristöön, arkeen ja kokemuksiin niin, että lapset voivat tehdä asioista havain-

toja ja muodostaa omia käsityksiään. Lapset käsittelevät ja jäsentävät tietoa 

toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. 

 

4.6.1 Matemaattinen sisältö 

 

Lapsi oppii pelien ja leikkien avulla tunnistamaan numeroita ja tavallisimpia geometri-

siä kuvioita. Päivittäisissä askareissa, lapsi oppii esim. laskemaan kuinka monta 

lusikkaa tai mukia laitetaan pöytään katettaessa ja kirjojen lukemisen yhteydessä 

voidaan kuvista etsiä erilaisia asioita. 
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4.6.2 Luonnontieteellinen sisältö 
 

Kiinnitetään lasten huomio ulkoilun ja retkien aikana eläimiin, kasveihin sekä vuoden-

aikojen vaihteluun ja luonnon muuttumiseen sen myötä. Mahdollistetaan omaehtoinen 

luonnon tutkiminen kaikkien aistien avulla. Kerrotaan lapsille mitä syötävää ja muuta 

hyödyllistä metsästä voi kerätä, esim. sienet, marjat, polttopuut ja askartelumateri-

aalit sekä mitä vaaroja metsässä voi olla, esim. käärmeet. Opetellaan kunnioittamaan 

luontoa ja otetaan huomioon kestävän kehityksen arvot; ei sotketa eikä hävitetä, 

kierrätetään ja lajitellaan jätteet. Kerrotaan lapsentajuisesti, mitä jokamiehenoike-

us tarkoittaa.  
 

4.6.3 Historiallis-yhteiskunnallinen sisältö 
 

Kerrotaan kuvien ja kirjojen avulla vanhoista ajoista, ja verrataan näitä nykyaikaan. 

Tutustutaan oman kotiseudun historiaan vierailemalla museoissa (Vilenin kotimuseo 

ja Koskipirtti). Molemmissa museoissa on vanhaa esineistöä, jonka avulla lapsille voi-

daan havainnollistaa entisajan elämää. Opetellaan lasten kanssa vanhoja 

perinnelauluja ja –leikkejä. Huomioidaan vuoden eri juhlapäivät, mm. itsenäisyyspäivä, 

valtakunnallinen veteraanipäivä, Kalevalan -päivä ja osallistutaan niihin liittyviin tra-

ditioihin.  
 

4.6.4 Esteettinen sisältö 
 

Annetaan lapsille mahdollisuus toteuttaa itseään luovasti musiikin, esiintymisten ja 

käsillä tekemisen kautta. Musiikki-, nukketeatteri-, ym. esitysten sekä erilaisten 

taide-elämysten avulla voimme ohjata lapsia arvostamaan ja ihailemaan omia sekä 

toisten aikaansaannoksia. Lasten töitä taltioidaan kasvunkansioon.  
 

4.6.5 Eettinen sisältö 
 

Opetetaan lapsille kauniit käytöstavat, kuten tervehtiminen, sekä oman itsensä ja 

toisen ihmisen kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen. Ohjataan lapsia ym-

märtämään oikean ja väärän ero. Opetellaan suhtautumaan myönteisesti toisiin 

kulttuureihin.  
 

4.6.6 Uskonnollis-katsomuksellinen sisältö 
 

Kodin vakaumus ja periaatteet ovat kaiken perustana. Vietämme kristillisiä juhlia ja 

kerromme niiden merkityksestä lapsille. Seurakunnan kanssa yhteis-työmuotoina 

ovat päiväkodin hartaushetket sekä koko päivähoidon yhteiset joulu- ja pääsiäishar-

taudet seurakuntatalolla. Keväisin kouluunlähtijät siunataan kirkossa. 

Perhepäivähoidossa olevat lapset voivat osallistua seurakunnan päiväkerhoon. Kiin-

nostuksen ja tarpeen mukaan kerrotaan lapsille muista uskonnoista.  
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5 ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN VARHAISKASVA-

TUKSESSA 
 

Aurassa erityispäivähoidon palvelut ovat osa normaalia päivähoitoa. Erityistukea tar-

vitseva lapsi sijoitetaan ensisijaisesti sellaiseen päivähoitoryhmään, joka parhaiten 

vastaa hänen ikä- ja kehitystasoaan. Lapsen kasvun ja kehityksen jatkuva havainnoin-

ti on edellytys mahdollisimman varhain annettavan tuen järjestämiselle. 

 

Erityispäivähoidon tukimuodot kunnassamme tällä hetkellä 
 

 ryhmäavustaja 

 henkilökohtainen avustaja 

 ryhmäkoon pienentäminen 

 pienryhmätyöskentely 

 yksilöllinen työskentely (esim. koritehtävät, KKK-ohjelma = kehontunte-mus, 

kontakti ja kommunikaatioharjoituksia) 

 lapselle tehtävä kuntoutussuunnitelma tai HOJKS (Henkilökohtaisen ope-

tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) 

 moniammatillinen yhteistyö eri erityisasiantuntijoiden kanssa 

 erityislastentarhanopettajan (ELTO) tuki lapselle, työntekijöille ja per-heelle 
 

Vanhempien läsnäolo lapsen päivähoidon käytäntöjä mietittäessä niin kuntoutuksessa 

kuin myös kasvun tukemisessa ja oppimisessa on tärkeää. Vanhempien  asiantuntijuus 

otetaan huomioon lapsen asioista päätettäessä. Vanhempien kunnioittaminen ja hei-

dän tukemisensa on nähdään tärkeänä päivähoidon yhteistä arkea elettäessä.  
 

Moniammatillinen verkostotyö; toimiva yhteistyö neuvolan, eri hoito- ja kuntoutusta-

hojen kanssa on sekä lapsen, perheen että päivähoidon työntekijöiden etu. 
 

Kasvatuskumppanuus on tärkeää tukea tarvitsevan lapsen perheen ja päivähoidon 

työntekijöiden välillä. Yhteiset havainnot lapsesta, hänen kasvustaan, kehityksestään 

sekä tuen tarpeestaan ovat perusta tavoitteiden asettamiselle ja kuntoutuksen edis-

tymiselle.  

Mitä tehdä huolen herätessä lapsen kehityksen jollakin osa-alueella? 
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HUOLEN HERÄÄMINEN 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

MITÄ TEHDÄÄN                                                                    

 

 
 

      

                                                                        

                     

      

 

 

 

TOIMENPITEET 
 

 

    

 

 

 

 

    

       

 
 

 

SEURANTA 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 KASVATUSKUMPPANUUS 

kehityksen osa-alueet: 

 fyysinen 

 tiedollinen 

 taidollinen 

 sosiaalinen 

 tunne-elämä 

perhe/vanhemmat 
päivähoito 

terveydenhoito 
sosiaalitoimi 

jokin muu taho 

Havainnointia 

Yhteistyötä perheen kanssa 

Yhteistyötä moniammatillisesti                      
 

Tukea lapsen arkeen 

Tukea perheelle  

Mahdollisuus jatkotutkimuksiin 

 Diagnoosi … tai sitten ei! 

 

YHDESSÄ PERHEEN KANSSA MO-

NIAMMATILLISESTI 

 tuen tarpeen arviointi 

 tuen ”muodon” suunnittelu             

 tuen toteuttaminen                                           

 tavoitteiden saavuttamisen seuranta 

 palaute 

 muutokset 

 



  13 

6 KASVATUSKUMPPANUUS 
 

Kasvatuskumppaneita ovat perhe ja varhaiskasvatuksen henkilökunta, jotka tekevät 

läheistä yhteistyötä yhteisin säännöin ja tavoittein. Kasvatuskumppanuus syntyy päi-

vittäisen luonnollisen kanssakäymisen tuloksena. Perheiden erilaisuuden oivaltaminen 

ja kunnioittaminen ja erilaisten arvovalintojen hyväksyminen on kumppanuuden edel-

lytys. Ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta on kodilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö 

vastaa kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten luomisesta 

koulutuksen antaman tieto-taidon pohjalta. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tar-

peista ja sen perustana on tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen tähtäävä toiminta.  

 

Lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmat ovat käytössä koko päivähoidon sektorilla. Ne 

laaditaan syksyisin ja käydään läpi vanhempien kanssa vanhempainvarteissa tai muis-

sa yhteisissä keskusteluissa. Erilaiset vanhempainillat toimivat yhtenä 

yhteistyömuotona. Niissä voi olla jokin teema, asiantuntijaluento tai työpajatyyppisiä 

toiminnallisia iltoja.  

 

Erilaiset juhlat ja tapahtumat rikastuttavat ja lujittavat yhteistyötä. Vanhemmat 

voivat halutessaan järjestää vanhempainryhmiä ja tulla konkreettisesti mukaan var-

haiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
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7 VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUS-

OPETUKSEN YHTEISTYÖ 
 

7.1 Varhaiskasvatus ja sen jatkumo esiopetukseen 
 

Lapsen siirtyessä päivähoitoryhmästä toiseen tai esiopetukseen kulkevat lapsesta 

tehdyt tiedot ja havainnot kasvunkansion myötä uuteen ryhmään. Tiedonsiirto tapah-

tuu vanhempien luvalla. Vanhemmat ovat saaneet tutustua lapsensa kasvunkansioon ja 

voineet liittää siihen omia havaintojaan ja muistojaan lapsesta. Tilhelän perinteeksi 

muodostunut joulurauhan julistus kokoaa yhteen koko Auran päivähoidon. Lisäksi jär-

jestetään silloin tällöin yhteisiä tempauksia mm nukketeatteri, näytelmä, konsertti. 

Päivähoidon henkilökunnalle järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia ja työnohjaus-

ta. Koulun liikuntatilat ovat viikoittain käytössä. 
 

7.2 Esiopetuksen jatkumo peruskouluun 
 

Koulun erityisopettajan työajasta on varattu tunteja myös esiopetukseen. Syyskau-

den alussa erityisopettaja, erityislastentarhanopettaja ja esiopetus-ryhmän 

edustaja kokoontuvat ja sopivat työnjaosta. Kaikille esiopetuksessa oleville järjeste-

tään kouluvalmiustestit, joihin osallistumisesta vanhemmat päättävät. Opettajat 

kutsutaan kevätlukukaudella tutustumaan esiopetuksen toimintaan, lapsiin ja tiloihin. 

Koulu vastaa tulevien koululaisten vanhempainillan järjestelyistä ja  kutsuu paikalle 

esiopetuksesta vastaavat henkilöt. Alkuopettajat kutsuvat esikoululaisten tutustu-

miskäynnille kouluun. 
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8 KESKEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

KIRJASTO 

 kirjojen lainaus ja kul-

jetus 

 satuvintti 

 esikoululaisille tutus-

tumiskäynti ja 

lukupäiväkirjatempaus 

 näyttelytilojen ja audi-

torion käyttö 

 kulttuuritoimen järjes-

tämät 

lastentapahtumat 

 

KOULU 

 erityisopettajan 

ja esiopetuksen 

yhteistyö 

 liikuntatilat 

 yhteiset konsertit  

SEURAKUNTA 

 päiväkerho 

 työntekijän vierai-

lut 

 joulu- ja pääsi-

äishartaudet 

 esikoululaisten 

kouluun siunaami-

nen 

OPPILAITOKSET 

 työssäoppijat 

 käytännön har-

joittelijat 

 näyttötutkinnon 

suorittajat 

 oppisopimus-

opiskelijat 

NEUVOLA/ 

TERVEYSKESKUS 

 lapsi päivähoidossa  

-kaavake 

 hammashoitaja vierai-

lee 

päivähoitoyksiköissä 

opastaen hampaiden 

hoidossa 

 tutustuminen ham-

mashoitolaan 

 

PUHETERAPEUTTI 

PERHENEUVOLA 

TYKS 

V-S ERITYIS-

HUOLTOPIIRI 

 

VAPAAEHTOIS- 

JÄRJESTÖT 

 MLL 

 Auran vapaapa-

lokunta  
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9 VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖLLINEN ARVIOIN-

TI, KEHITTÄMINEN JA SEURANTA 

 
Arviointi on kunnan toimintojen ja palvelujen kehittämisen väline, sekä osa kunnan 

jatkuvaa kehittämisprosessia. Arvioinnin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaa-

vat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai entisten 

tarkistamiseen. Henkilökunta on sitoutunut arvioimaan ja kehittämään toimintaa.  

 

9.1 Varhaiskasvatuksen keskeiset kehittämisalueet kunnassa 
 

Auran kunta on voimakkaasti kasvanut ja kasvava kunta. Päivähoitopalvelujen moni-

puolinen kehittäminen on tulevien vuosien taloudellinen sekä toiminnallinen haaste. 

Erityisesti huomiota vaativat ilta- ja yöhoidon lisääntyvä tarve, erityispäivähoidon 

palveluiden riittävyys sekä osa-aikaisen päivähoidon kehittäminen. Lisääntynyt per-

heiden tuen tarve edellyttää lisää asiantuntijuutta päivähoitohenkilöstön rinnalle. 

Sosiaalitoimen ja päivähoidon yhteinen perhetyöntekijä antaisi mahdollisuuden en-

naltaehkäisevään ja perheitä tukevaan kokonaisvaltaiseen toimintaan. 

 

Päivähoidon henkilöstön työssäjaksamisen ja työmotivaation tukeminen tulee ottaa 

huomioon taloudellisessa suunnittelussa. Henkilökunnalle on luotava mahdollisuus 

täydennys- ja lisäkoulutukseen. Myös tyky-toiminta lisää aktiivisia työvuosia. 

 

9.2 Kuntavisio 2010: 
 

 perheiden hyvinvointi 

 monipuoliset työaikoihin hyvin sovitetut julkiset ja yksityiset palvelut 

 perheiden tukeminen pitämällä yllä palvelu – ja tukiverkkoa, jossa perhe ja eri-

tyisesti lapset tuntevat turvallisuutta 

 jatkuva huolenpito laadukkaasta ja riittävästä elinympäristöstä, jossa turvalli-

suus ja viihtyisyys ovat tärkeällä sijalla 

 kunnassa olevien palveluiden saatavuuden ja laadun jatkuva kehittäminen 

 

9.3 Varhaiskasvatussuunnitelman arviointi ja seuranta 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmas-

ta seurataan kerran kahdessa vuodessa kyselylomakkeen avulla. Lasten kanssa 

keskustellaan asioista ja kirjataan vastaukset tai käytetään symboleja esim. hy-

my/nyrpeänaamoja. Päiväkodin johtaja ja päivähoidon ohjaaja huolehtivat siitä, että 

arviointikysely suoritetaan maaliskuun loppuun mennessä. Yhteenveto kyselystä tie-

dotetaan vanhemmille vanhempainillassa ja koko päivähoidon henkilökunnalle 

järjestetään yhteinen palautetilaisuus.  
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”Tarvitaan hiljaisuutta, tarvitaan rauhaa, kasvamiseen tarvitaan aikaa. 

Ei voida edellyttää, että mikään kasvaisi pellossa, jota taukoamatta kynne-

tään.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


