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1 NAKKILAN KUNNAN VARHAISKASVATUS 

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman historia 

Nakkilan kunnan ensimmäinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu varhaiskasva-

tussuunnitelmaperusteiden (Stakes 30.9.2003) pohjalta.  

 

Päiväkoti Kuperkeikassa ja ryhmäperhepäivähoito Naperoissa aloitettiin syksyllä 

2006 lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen kaikille 5-vuotiaille. 

Suunnitelma laadittiin yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien kanssa keskusteltiin 

ja arvioitiin varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista vuosittain tai useammin.  

 

Syksystä 2007 lähtien on lähes jokaiselle hoidossa olevalle lapselle laadittu oma var-

haiskasvatussuunnitelma.  

1.2 Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen 

Nakkilan varhaiskasvatussuunnitelma on valmistunut yhteistyöryhmällä, jossa ovat 

toimineet päiväkodin lastentarhanopettajat, päiväkodin johtaja, päivähoidon ohjaaja 

sekä asiantuntija-konsultaatiot.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ovat saaneet osallistua myös lasten van-

hemmat heille annetun kyselylomakkeen avulla. Lomakkeilla tiedustelimme, mitä 

asioita lasten vanhemmat pitävät tärkeinä päivittäisessä varhaiskasvatuksessa sekä 

mitä yhteisiä tavoitteita varhaiskasvatuksessa pidetään merkittävinä. Lisäksi tieduste-

limme mitkä asiat Nakkilan varhaiskasvatuksessa ovat hyvin ja mitkä vaativat vielä 

kehittämistä. Saadut vastaukset olivat sisällöltään hyvinkin samanlaisia henkilökun-

nan ajatusten kanssa. Vastaukset on otettu huomioon uutta varhaiskasvatussuunni-

telmaa tehtäessä. Varhaiskasvatussuunnitelma on muokattavissa ja muutettavissa 

olosuhteiden tai tilanteiden mukaan.  
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1.3 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus 

1.3.1 Perhepäivähoito 

Perhepäivähoito on osana Nakkilan varhaiskasvatusta.  

Perhepäivähoidolla tarkoitetaan yksilöllistä ja kodinomaista sekä varhaiskasvatusta-

voitteiden mukaista hoitoa. Varhaiskasvatus tapahtuu hoitajan omassa kodissa. Per-

hepäivähoidossa korostuvat perushoito, kodinomaisuus, leikki sekä kiireettömyys. 

Tarpeen mukaan perhepäivähoitoa voidaan järjestää myös perhepäivähoitajien pari-

työskentelynä. Toiminta perhepäivähoidossa vaihtelee lasten iän mukaan. Pienissä, 

eri-ikäisistä lapsista koostuvassa ryhmässä painottuvat yksilöllisyys sekä päiväjärjes-

tyksen joustavuus.  

 

Perhepäivähoidon tärkein yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä. On ensiarvoi-

sen tärkeää luoda lapselle turvallinen ilmapiiri. Jokaiselle perhepäivähoitajalle on 

laadittu turvallisuussuunnitelma ja kaikilla on oma henkilökohtainen turvallisuuskan-

sio. Myös jatkuvalla täydennyskoulutuksella päivitetään työelämätaitoja.   

Kun hoitaja tuntee lapsen hyvin, pystyy hän tukemaan lasta. Lapsi saa tilaa kasvaa 

omaksi persoonaksi. Perhepäivähoidossa pystytään ottamaan joustavasti huomioon 

lapsen sekä perheen yksilölliset tarpeet. Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskas-

vatussuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Perhepäivähoitajat te-

kevät yhteistyötä myös muiden perhepäivähoitajien sekä päiväkodin kanssa. Perhe-

päivähoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla, lapsella on varahoitopaikka päiväko-

dissa tai toisen perhepäivähoitajan luona. 
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1.3.2 Päiväkoti 

Päiväkoti Kuperkeikassa on noin 120 hoitopaikkaa. Päiväkodin Nappulat – ryhmä on 

avoinna asiakkaiden tarpeen mukaan. Nappuloissa on varhaiskasvatuksessa päivisin 

alle 3-vuotiaita lapsia. 

 Perheen työllisyydestä ja opiskelusta aiheutuneiden muutosten takia varhaiskasva-

tukseen voi hakea tarvittaessa, kuitenkin kahta viikkoa ennen työsuhteen tai opiske-

lun alkamista. Varhaiskasvatuksen toiminta sijaitsee Päiväkoti Kuperkeikassa, 

Munckinkatu 2 ja Pakkalantie 3. 

1.3.3 Päiväkodin omavalvontasuunnitelma 

Nakkilan päiväkoti Kuperkeikassa on erilaisia omavalvontaan kuuluvia suunnitelmia. 

Päiväkodissa on oma hygienia-, turvallisuus-, sekä pelastautumissuunnitelma. Päivä-

kodissa järjestetään vuosittain pelastautumisharjoitukset. Kuperkeikassa on myös 

oma lääkehoitosuunnitelma ja koko päiväkodin henkilökunta on käynyt ensiapukou-

lutuksen. Lähes kaikki ovat osallistuneet MAPA-koulutukseen. 

 

Maahanmuuttajien osalta Nakkilassa toimitaan kotouttamissuunnitelman mukaan. 
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2 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 

2.1 Toiminta-ajatus 

”Lapselle hyvä päivä leikin ja oppimisen ilon myötä.” 

 

Nakkilan kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on laadukkaan päivähoi-

don tarjoaminen kuntalaisille. Tärkeää on huoleen puuttuminen ajoissa sekä varhai-

sen tuen tarjoaminen ongelmatilanteissa. Hoitosuhteesta luodaan turvallinen ja luot-

tamuksellinen. Kaikki lapset huomioidaan yksilöinä. Jokaisen lapsen ilo on yhtä tär-

keä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämäntilanteissa tapahtuvaa 

kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää las-

ten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan jär-

jestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus muodostuu hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista 

ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen 

omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys.” 
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2.2 Arvot 

 

 Ammatillisuus 

o Päiväkodin henkilökunta on ammattitaitoista ja heidän ammattitaitoa ylläpi-

detään ja kehitetään erilaisilla alaan liittyvillä koulutuksilla.  

 

 Lapsilähtöisyys 

o Lapsen aito kohtaaminen sekä kuulluksi ja nähdyksi tuleminen vahvistavat 

lapsen osallisuutta. Suunnitellaan toimintaa lasten mielenkiinnon mukaisesti 

ja otetaan lapset mukaan suunnitteluun. Annetaan lapsille vaihtoehtoja, jois-

ta hän saa valita.  

 

 Leikki 

o Leikillä on suuri merkitys lapsen kehityksessä. Henkilöstön tulee kehittää 

leikkiä edistäviä toimintatapoja sekä oppimisympäristöjä. Lasten leikille, 

elämyksille, kokeiluille ja mielikuvitukselle annetaan tilaa ja rauhaa. Leikin 

ilo tulee mahdollistaa lapsille ja aikuisille yhdessä. Annetaan aikaa sekä 

omatoimiselle että ohjatulle leikille. Pyritään mahdollistamaan leikin jatku-

minen. 

 

 Turvallisuus 

o Rakennetaan lapsen sekä vanhempien kanssa luottamuksellinen ja avoin hoi-

tosuhde. Luodaan turvalliset puitteet sekä kannustava ja hyväksyvä ilmapii-

ri. Ei hyväksytä kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää. Noudatetaan selkeää ja 

suunniteltua, mutta tarvittaessa joustavaa päivärytmiä. Turvallisuuskoulutus-

ta järjestetään henkilöstölle säännöllisesti. Tapaturmien ehkäisy, seuranta ja 

turvallisuuskasvatus ovat tärkeitä osia turvallisuuden edistämisessä. 

 

 Yhdenvertaisuus 

o Lasten yhdenvertaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa. Kaikkien, niin 

lasten kuin aikuistenkin, mielipiteitä ja näkemyksiä kuunnellaan sekä arvos-

tetaan. Huomioidaan, että kaikki lapset ovat erilaisia, mutta jokainen on yhtä 

tärkeä.  
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 Yhteistyö vanhempien kanssa 

o Pyritään luomaan molemminpuolinen luottamus sekä kunnioitus. Hyvän yh-

teistyön perustana on avoin keskustelu vanhemman ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstön välillä. 

2.3 Kasvatuspäämäärät 

 Hyvinvoiva lapsi 

o Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvin-

vointia. Lapsen perustarpeista huolehditaan ja hänen terveyttään sekä toi-

mintakykyään vaalitaan. Lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja hän tulee sekä 

kuulluksi että nähdyksi. Hyvinvointia voidaan varhaiskasvatuksessa edistää 

myös turvallisella ympäristöllä.  Lapselle tarjotaan mahdollisimman hyvät 

kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. 

 

 Omatoimisuus 

o Tuetaan lapsen omatoimista oppimista sekä toimijuutta. Autetaan, kun lap-

si apua tarvitsee. Tehdään ja opetellaan uusia asioita lapsen kanssa yhdes-

sä. 

 

 Sosiaaliset taidot 

o Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. So-

siaalisia taitoja harjoitellaan esimerkiksi yhdessä pelaten ja leikkien. Oman 

vuoron odottamista harjoitellaan yhdessä aikuisen avustuksella. Lapsen 

empatiakykyä sekä muita tunne-elämän taitoja tuetaan leikkien avulla. Ta-

voitteena on, että lapsi olisi halukas ja kiinnostunut olemaan tekemisissä 

muiden ikätovereiden kanssa.  

 

 Tapakasvatus 

o Varhaiskasvatuksessa opetellaan kohteliaita käy-

töstapoja sekä muiden huomioon ottamista. 

Hyviä pöytätapoja harjoitellaan ja pyritään 

noudattamaan. Aikuinen on lapsen tukena ja 

esimerkkinä omalla käytöksellään. Nakkilan 

varhaiskasvatuksessa opetellaan ja käytetään 

sanoja kiitos, ole hyvä ja anteeksi.  
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3 PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

3.1 Toiminnan sisältöalueet 

Varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on lapsen 

oppimisen, hyvinvoinnin sekä laaja-alaisen osaamisen edistäminen. Laaja-alainen 

osaaminen muodostuu ajattelusta ja oppimisesta, kulttuuriosaamisesta, vuorovaiku-

tuksesta ja ilmaisusta, itsestä huolehtimisesta ja arjen taidoista, monilukutaidosta ja 

tieto- ja viestintäteknologian osaamisesta sekä osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

3.1.1 Kielten rikas maailma 

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia sekä kielel-

lisen identiteetin kehittymistä. Kielelliset taidot ovat yhteydessä muun muassa lapsen 

kulttuuriosaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Vuorovaikutustaitoja tuetaan päi-

vittäisessä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Tärkeää on lapsen kokemus kuulluksi 

tulemisesta. Varhaiskasvatuksessa kannustetaan lapsia kommunikoimaan muiden 

lasten sekä aikuisten kanssa.  

 

Lasten kanssa harjoitellaan kielen käyttöä esimerkiksi selittämisen ja tarinan kerron-

nan keinoin. Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muis-

tinsa ja sanavarastonsa laajenee. Kielellisen kehityksen tueksi Nakkilan varhaiskas-

vatuksessa käytetään loruja ja lauluja. Myös satuja lukemalla lapsen sanavarasto sekä 

mielikuvitus kehittyvät.  

 

Kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan muun muassa kuvien ja tukiviittomien avulla.  

3.1.2 Liikunta- ja ympäristökasvatus 

Tavoitteena on innostaa lapsi liikkumaan monipuolisesti sekä tuottaa lapsille liikun-

nan iloa. Nakkilan varhaiskasvatuksessa lapsia kannustetaan ulkoiluun sekä liikun-
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nallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Päivittäin huolehditaan siitä, että lapsella 

on riittävästi mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona. 

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle. Ohjatut liikunta-

tuokiot suunnitellaan lapsilähtöisesti ja ne ovat tavoitteellisia sekä monipuolisia. 

 

Liikuntakasvatuksella tuetaan lapsen kehontuntemusta ja – hallintaa sekä motorisia 

taitoja, kuten tasapainoa, liikkumista eri tavoin sekä esimerkiksi pallon hallintaa ja 

muita välineenkäsittelytaitoja. 

 Nakkilan varhaiskasvatus on syksystä 2017 alkaen mukana ”Ilo kasvaa liikkuen”-

ohjelmassa, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 

julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo 

sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askel-

merkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten suhdetta luontoon. Varhais-

kasvatuksessa lapsille opetetaan vastuullista toimintaa luonnossa. Retkeily on osa 

Nakkilan varhaiskasvatusta. Retkillä havainnoidaan luonnon ilmiöitä eri vuoden-

aikoina, opetellaan tunnistamaan erilaisia kasveja ja eläimiä. Lasten kiinnostuksen 

kohteet huomioidaan.  

 

Lapset ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Lapsille opetetaan 

esimerkiksi se, ettei luontoa saa roskata. Nakkilan varhaiskasvatuksessa harjoitellaan 

myös kierrättämistä ja ruokajätteen välttämistä. 
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3.1.3 Musiikki- ja taidekasvatus 

Musiikillisella ilmaisulla tuotetaan lapsille musiikillisia kokemuksia ja pyritään vah-

vistamaan lapsen kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lasten kanssa lauletaan, loruil-

laan ja soitellaan erilaisia soittimia sekä kuunnellaan musiikkia eri toimintojen lo-

massa.  

 

Taidekasvatus on paitsi ennalta suunniteltua myös spontaania toimintaa. Oppimisessa 

korostuu kokeilu, tutkiminen ja dokumentointi. Lasten kuvallinen ajattelu, havain-

nointi ja kuvien tulkinta kehittyvät kuvallisen ilmaisun myötä. Lapset saavat kokeilla 

erilaisia välineitä ja materiaaleja. Taidekasvatuksessa voidaan maalata, piirtää, värit-

tää, rakentaa, muovailla tai esimerkiksi ommella. Kuvia tarkastellessaan lapsi tutus-

tuu väreihin, muotoihin, esitysyhteyteen sekä kuvien herättämiin tunteisiin.  

3.1.4 Ravintokasvatus 

Tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea 

monipuolisia ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja he opet-

televat hyviä ruokailutapoja. Ruokajätettä pyritään välttämään, joten lapsi saa itse 

kertoa, minkä verran hän ruokaa haluaa, kuitenkin niin, että kaikkea maistetaan vä-

hän.  

3.1.5 Terveys ja turvallisuus 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen valmiuksia pitää huolta omasta terveydestään 

sekä hygieniastaan. Lapsen ruokailusta, levosta ja liikunnasta huolehditaan.  

 

Varhaiskasvatuksessa opetellaan liikenteessä kulkemista. Lapsia opetetaan muun 

muassa missä kävellen kuuluu liikkua, ja milloin tien saa ylittää. Varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristöt pidetään turvallisena. Tavoitteena on tukea lapsen turvallisuuden 

tunnetta. 
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3.1.6 Matemaattinen ajattelu 

Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen eri osa-alueisiin leikin ja havainnoinnin 

myötä. Lapsella tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen 

asioita ja esineitä. Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa aikuisen kanssa. Lapset harjoittelevat matemaattisia taitoja myös leikin lomas-

sa. Lukujonotaitoja ja numeroita voidaan harjoitella esimerkiksi lorujen ja riimien 

avulla. Esimerkiksi suhdekäsitteitä ja sijaintia voidaan harjoitella liikuntaleikeissä tai 

piirtäen ja askarrellen. Leikin myötä lapset oppivat myös erilaisia muotoja sekä tilan 

ja tason hahmottamista.  

3.1.7 Mediakasvatus 

Mediakasvatuksessa lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesta sekä oma että 

muiden hyvinvointi huomioon ottaen. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä 

lasten kanssa esimerkiksi liikuntaleikkien, piirtämisen tai draaman keinoin.  

3.1.8 Eettinen ajattelu 

Eettistä ajattelua tuetaan esimerkiksi pohtimalla onko jokin tilanne oikein vai väärin. 

Pohdittavat kysymykset voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen tai oikeudenmukaisuu-

teen. Lasten kanssa harjoitellaan tunne- sekä ryhmätaitoja. Yhdessä lasten kanssa 

pohditaan myös ryhmän sääntöjä. Säännöistä keskustellaan, jotta jokainen lapsi ym-

märtäisi, miksi kyseinen sääntö on tehty.  

Varhaiskasvatuksessa tulee kunnioittaa kunkin lapsen uskonnollista ja katsomuksel-

lista taustaa. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä 

kulttuuriperinnettä ja ottaa huomioon suunnittelussa siihen liittyvä monipuolinen pe-

dagoginen toiminta.  

Lapsella on myös oikeus tulla nähdyksi omana itsenään ja oman taustansa kanssa 

sekä tutustua omaan ja muiden lähellä olevien lasten uskontoihin. Tutustutaan omiin 

kristillisiin juhlaperinteisiin ja samoin vähemmistön juhlaperinteisiin.   
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3.2 Pedagoginen suunnittelu 

Varhaiskasvatuksessa tehdään suunnitelma toimintakauden ajaksi. Suunnittelu mah-

dollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Lisäksi päiväkodin ryhmissä pidetään 

suunnittelupalavereita, joissa mietitään tarkemmin lyhyen ajan toimintaa. Suunnitel-

maa kuitenkin muokataan aina tilanteen niin vaatiessa. Vanhemmille annetaan tiedot-

teita, joissa kerrotaan tulevista tapahtumista, retkistä sekä muista ajankohtaisista asi-

oista.   

 

Toimintaa suunniteltaessa hyödynnetään lapsen omailmaisua. Esimerkiksi annetaan 

lapselle vaihtoehtoja, joista hän voi oman mielenkiinnon mukaan valita. Pedagogista 

toimintaa pyritään tekemään lasten mielenkiinnon mukaan. Viikkosuunnitelma pide-

tään joustavana, jolloin äkillisten muutosten myötä suunnitelmaan voidaan palata 

myöhemmin.  

 

3.2.1 Dokumentointi 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvi-

oimisen ja kehittämisen kannalta keskeinen työmenetelmä. Dokumentoinnin tarkoi-

tuksena on lapsilähtöisen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. Dokumen-

toinnin avulla mahdollistetaan myös huoltajien osallistuminen toiminnan arviointiin, 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Myös lapsen tiedot, taidot, kiinnostuksen kohteet ja 

tarpeet tulevat näkyviksi.  

3.2.2 Kasvunkansio 

Jokaisella lapsella on oma kasvunkansio, johon laitetaan muun muassa valokuvia, 

piirroksia (esim. oma kuva eri-ikäisenä), pieniä tehtäviä ja askarteluja. Kansion avul-

la lapsi voi yhdessä kasvattajan tai vanhemman kanssa katsella omia töitään ja pohtia 

omaa kehitystään varhaiskasvatuksen aikana.  
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3.3 Pienryhmätoiminta 

Suositaan pienryhmätoimintaa päiväkodissa. Jaetaan lapset pienryhmiin toimintojen 

mukaan. Pienryhmätoiminnalla pystytään edistämään lasten iän ja kehityksen koko-

naisvaltaista kehitystä. Kun ryhmä on pienempi, myös yksilöllinen huomiointi ja tu-

keminen mahdollistuvat paremmin. Käytetään hyödyksi mahdollisuuksien mukaan 

koko päiväkodin tiloja.  

 

Lisäksi huomioidaan jokaisen työntekijän vahvuusalue pienryhmätoiminnan suunnit-

teluvaiheessa. Jokaisella työntekijällä on omat vahvuutensa, joita tulisi hyödyntää. 

Lasten innostamisessa tärkeää on, että myös toimintaa ohjaava aikuinen on innostu-

nut asiasta.  

4 LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI 

 

Nakkilassa lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään lapsen tarpeiden edellyt-

tämällä tavalla jokaiselle lapselle. Tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon var-

haiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.  

 

Nakkilassa tuen järjestämistä ohjaavat seuraavat periaatteet: 

 

 Tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä 

tarvitseville lapsille. 

 Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen omat vahvuudet sekä oppimi-

seen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet. 

 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on käytettävissä tarpeen vaatiessa. 

 Lastentarhanopettajat ja hoitajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ar-

vioivat lasta yhdessä vanhempien kanssa. Keskusteluja vanhempien kanssa 

järjestetään aina tarvittaessa. 
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 Suunnitelma ja toteutuminen lapsen tuesta kirjataan varhaiskasvatussuunni-

telman liitteeseen. Varhaiskasvatussuunnitelma tarkistetaan ja arvioidaan 

toimintakauden alussa sekä aina tarvittaessa.  

4.1 Tehostettu ja erityinen tuki 

Lapsen tuen tarve voi johtua monesta syystä. Lapsi voi tarvita tehostettua ja erityistä 

tukea kehitykseen liittyvissä haasteissa, joita ovat esimerkiksi: 

 

 kielen ja kommunikaation ongelmat 

 tunne-elämän taidot ja sosiaalinen kanssakäyminen 

 ongelmat tarkkaavaisuudessa 

 kognitiivisen alueen haasteet, esimerkiksi oppimisvaikeuksien riski 

 

Tehostettua tukea annetaan, kun lapsi tarvitsee jonkin verran tukea kehityksessä sekä 

kasvussa. Kun tuen tarve lisääntyy tai lapsi saa asiantuntijalausunnon kehityksen ja 

oppimisen tueksi, lapsen tuki on erityistä tukea. Vamma tai pitkäaikaissairaus on 

myös syynä erityisen tuen tarpeeseen. 

4.2 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

Tuki järjestetään päiväkotiryhmässä integroimalla tukea tarvitseva lapsi lapsiryh-

mään. Tukea järjestettäessä huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Tuen 

järjestämisessä käytetään apuna yhteistyötahojen asiantuntemusta. Päiväkodissa käy-

tetään myös tukiviittomia ja kuvia kommunikoinnin tukemiseen päivittäisessä toi-

minnassa.  

 

Tuen pedagogisia järjestelyitä ovat suunnitelmallinen toiminta, eriyttäminen, lapsi-

kohtainen ohjaaminen, ryhmien joustava muuntelu hoitopäivän aikana sekä esimer-

kiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama opetustuokio joko yksilö- tai ryh-

mähetkenä. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja antaa konsultaatiota päiväko-

din ryhmille sekä perhepäivähoitoon.  
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4.3 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa 

Lapsen ja huoltajan kanssa ollaan yhteistyössä päivittäin, myös ilman tehostetun ja 

erityisen tuen tarvetta. Vanhempien kanssa järjestetään keskusteluhetkiä aina, kun 

siihen nähdään tarvetta. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan myös moniammatillisessa 

tiimissä, johon kuuluvat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntaryhmän psykolo-

gi, puheterapeutit, sekä Nakkilan kunnan sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen 

henkilökuntaa ja tarvittaessa muut yhteistyötahot sekä huoltajat.  

5 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA  

5.1 Yhteistyö vanhempien kanssa 

Lapsen hoitopaikka ja koti tuodaan lähelle toisiaan. Kasvatusvastuu on jaettu var-

haiskasvattajan ja vanhemman välillä. Kotona ja perhepiirissä vanhemmat ovat vas-

tuussa lapsen hoidosta, varhaiskasvatuksessa tästä vastaavat kasvattajat. Tärkeitä pe-

riaatteita varhaiskasvatuksen ja vanhempien yhteistyön sujuvuudelle ovat ehdoton 

vaitiolovelvollisuus, avoin vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus ja kun-

nioitus.  

 

Ensimmäinen yhteistyötilanne on heti varhaiskasvatukseen tutustumisvaiheessa. Tu-

tustuminen päivähoitoon aloitetaan vanhempien ja kasvattajan välisellä keskustelulla, 

jolloin voidaan rauhassa kertoa hoitopaikan käytännöistä. Toisella kerralla vanhem-

pi/vanhemmat ja lapsi tulevat tutustumaan päivähoitopaikkaan yhdessä. Lapsi saa 

tutustua toisiin lapsiin sekä tiloihin turvallisesti tutun aikuisen kanssa. 

 

Varhaiskasvatuksen alettua vanhempi on vuorovaikutuksessa kasvattajan kanssa päi-

vittäin tuonti- ja hakutilanteissa. On tärkeää kertoa lapsen päivästä vanhemmille, 

vaikkei mitään ”ihmeellistä” olisikaan tehty tai tapahtunut. On muistettava, että van-

hemmalle kaikki lapsen tekeminen on erityistä. Vastaavasti vanhemmat tuovat kuu-

lumisia kotoa. Näin vuorovaikutus pysyy avoimena.  
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Lisäksi yhteistyötä tehdään lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman muodossa ker-

ran vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Myös vanhempainilloissa ja muissa yhtei-

sissä tapahtumissa, kuten kevät- ja joulujuhlassa vanhemmat ja varhaiskasvatuksen 

henkilökunta ovat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa keskenään. 

 

 

 

5.2 Varhaiskasvatuksen monialainen yhteistyö 

Lapsen kehitystä tukevat yhteistyökumppanit 

 neuvola 

 perheneuvola 

 sosiaalitoimi 

 erilaiset terapeutit, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä (esimer-

kiksi puheterapeutti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti) 

 psykologi 

 lastensuojelu 

 keskussairaala 

 koulu ja esiopetus 

Varhaiskasvatusta sisällöllisesti rikastuttavat yhteistyökumppanit 

 vanhempainyhdistys 

 seurakunta 

 kirjasto 

 paikalliset yritykset 

5.3 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja pe-

ruskoulun yhteistyö ja jatkumo 

Päiväkodin henkilökunta, perhepäivähoitajat ja 

esiopettajat tekevät yhteistyötä lapsen siirtyes-

sä esiopetukseen. Yhteistyön avulla siirtymi-

nen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta 

esiopetukseen ja sieltä edelleen peruskouluun 
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tapahtuu mahdollisimman joustavasti lapsen kasvua ja oppimista tukevalla tavalla. 

Nakkilassa lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, täytetään siirtolo-

make, joka siirtyy lapsen mukana esiopetukseen. Vanhemmat toimittavat esiopetuk-

seen mahdollisen lääkärilausunnon, mikäli näin haluavat. 

6 LAPSEN HENKILÖKOHTAINEN VASU 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on yhteinen työväline varhaiskasvatuksen henki-

lökunnalle sekä huoltajille. Vasun avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia 

siitä, miten lapsen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kasvua, oppimista sekä hyvinvoin-

tia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

kirjattavat tavoitteet ja sopimukset laaditaan varhaiskasvattajan ja huolta-

jan/huoltajien välisessä vasukeskustelussa. Ennen keskustelua huoltajat ja varhais-

kasvatuksen henkilökunta kirjaavat havaintojaan lapsesta, lapsen oppimisesta sekä 

hänelle ajankohtaisista asioista. 

 

Nakkilan kunnassa jokaiselle lapselle tehdään toimintakauden alussa oma henkilö-

kohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen vasu tarkastetaan keväällä, mikäli 

jokin erityinen huoli herää tai huoltaja erikseen niin tahtoo. 

 

Nakkilassa myös lapsi pyritään osallistamaan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan-

sa, jolloin hän saa itse kertoa mielipiteitään varhaiskasvatuksesta.   
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7 TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

7.1 Itsearviointi 

Jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä suorittaa päivittäistä arviointia omasta toi-

minnastaan. Oman toiminnan arviointi mahdollistaa jatkuvan kehittymisen työssään. 

Lisäksi jokaisen toimintakauden päätteeksi arvioidaan omaa toimintaa laajemmin. 

Mietitään mikä onnistui, miten ja mitä onnistumisen taustalla vaikutti. Lisäksi pohdi-

taan kehitysajatuksia: miten toimintaa voidaan kehittää, kenen kaikkien panosta ke-

hittäminen vaatii.  

7.2 Lasten ja vanhempien asiakastyytyväisyys  

Arviointi päivähoidon laadusta kuuluu myös vanhemmille ja lapsille. Lapsen henki-

lökohtaisessa vasussa käydään yhdessä läpi päiväkodin toimintaa ja vanhemmat saa-

vat antaa palautetta. Vanhemmille jaetaan asiakastyytyväisyyskysely toimintakauden 

lopulla, johon he vastaavat nimettömästi. Saadun palautteen avulla Nakkilan kunnan 

varhaiskasvatusta pystytään arvioimaan sekä pyritään kehittämään entistä parem-

maksi.  

Lapsi antaa oman mielipiteensä varhaiskasvatuksesta kuvien avulla. 

 

           

 

 

 

 


