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1. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajat: 
  

Syyslukukausi: 1.8.- 31.12.2022 

Syysloman ajankohta/ päivystys: 17.- 23.10.2022 

Joululoman ajankohta/ päivystys: 24.12.2022 - 8.1.2023 

Kevätlukukausi: 9.1.- 31.7.2023 

Hiihto-/talviloman ajankohta/ päivystys: 6.-12.3.2023 

Päiväkotien aukioloajat: klo 6.30 – 17.00 

Vuorohoidon aukioloajat: tarpeen mukaan työn perusteella. Kunnalla on oikeus tarkistaa työvuorot 

työnantajalta. 

Varhaiskasvatuksen loma-aikojen päivystyksestä sovitaan erikseen. 

Päiväkoti ja henkilöstö: Simon päiväkoti ja Maksniemen päiväkoti; henkilöstömitoitus 1/7 3-6 –

vuotiaiden ryhmässä ja 1/4 alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Maksniemen päiväkodin vuorohoitoryhmä 

toimii samalla suhdeluvuilla.  

Tarvittaessa varhaiskasvatusta voidaan järjestää lasten omissa perheissä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö: varhaiskasvatusjohtaja, päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen 

opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen hoitajat, avustajat ja 

ryhmäperhepäivähoitajat.  

Päiväkodeissa lisäksi laitoshuoltaja ja palvelutyöntekijä. 

 

 

2. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus 
 
Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu pohjautuu valtakunnallisiin Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin 2022 ja Seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2022. 

Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet | Opetushallitus (oph.fi) 

 

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. 

Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (kuvio 1). 

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 (kuvio 2) 

läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden.    

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota 

lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. 

Leikissä lapsi oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja 

elää sekä hahmottaa maailmaa. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja 

kiinnostusta, virittävät leikkiin.   

Ryhmän toiminta suunnitellaan lasten vasutavoitteita tukevaksi. Lapsen vasu on aina salassa 

pidettävä asiakirja. Se säilytetään ryhmätilassa, lukitussa kaapissa. Lapsen ja hänen perheensä 

tietoja saa käsitellä vain huoltajan suostumuksella. Myös lapsen tuen ja varhaiskasvatuksen 

järjestämisen asiat voivat siirtyä huoltajien suostumuksella viranomaisten ja päiväkodin tai välillä. 

Lapsen alkuperäinen vasu arkistoidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti, kun lapsi lopettaa 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet


varhaiskasvatuksen. Vanhempien luvalla vasun kopio voidaan siirtää mahdolliseen toiseen 

varhaiskasvatuspaikkaan tai antaa suoraan vanhemmille.  

Kunnassa on tehty lasten- ja nuorten Hytetu- suunnitelma (hyvinvoinnin-, terveyden- ja turvallisuuden 

suunnitelma). 

 

  

Kuvio 1 

Kuvio 2 



3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 
 
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 

vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on inklusiivinen varhaiskasvatus, 

jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön 

jäsenenä.  

Jokaisella lapsella on oikeus kuulua ryhmään, osallistua yhteiseen toimintaan sekä kasvaa omaan 

potentiaaliinsa vahvuuksien ja myönteisten oppimiskokemusten avulla yhdessä vertaistensa kanssa. 

Lapsille tarjotaan sopivia oppimisen haasteita, ja heille turvataan tarvittava tuki (luku 5). 

Oppimisympäristöjä arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä huoltajien ja lasten kanssa. 

 

  



4. 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, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen 

toimijuuteen.   

 

Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa: 

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että 

heidän aloitteisiinsa 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 ja tukiviittomia. 

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 tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen.   

Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa 

laajenee.    

  

Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä. 

  

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet: 

o Annetaan lapselle omaa rauhaa ja mahdollisuus tutustua kirjojen maailmaan 

o Säännölliset satuhetket 

o Tarvittaessa tukiviittomien ja kuvien käyttö 

o Oman kielellisen tuotoksen tekeminen 

o Arjen tilanteiden sanottaminen 

o Sadutus 

o Päiväkodeilla käytössä iPadit  

o Kirjastossa asiointi mahdollisuuksien mukaan 

o Kunnan järjestämät teatteri- ja konserttiesitykset, erilaiset näyttelyt ja tapahtumat 

o Oppimispelit verkossa 



o Suomi toisena kielenä (S2) –suunnitelma tarvittaessa. Käytössä ovat Kettu-testi yli 3-vuotiaan       

puheen ja kielen arviointimenetelmä sekä Roihusten eväsretki- havainnointimateriaali. 

 

Ilmaisun monet muodot 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä 

sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja 

kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen 

luova yhdisteleminen hyödyntäen digitaitoja. 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: 

Verkossa olevat lapsille suunnatut esitykset.  

Musiikillinen ilmaisu: 

o Laulaminen 

o Mahdollisuus käyttää rytmisoittimia monipuolisesti 

o Rytmittäminen 

o Kunnan järjestämät konsertit 

o Musiikin kuuntelu 

o Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen musiikkiesityksiin 

  

Kuvallinen ilmaisu: 

o Lasten töiden esille laittaminen 

o Monipuolisten materiaalien käyttäminen, tutustuminen, kokeilu 

o Ikätasoiset askartelut 

o Lasten kuvallisten töiden näyttely 

o Omaehtoisen askartelun suunnittelu ja toteuttaminen 

  

Sanallinen ilmaisu: 

o Esitykset ja juhlat 

o Päivittäiset keskustelut 

o Sadutus 

o Asiasta / kuvasta kertominen 

  

Kehollinen ilmaisu: 

o Musiikkiliikunta 

o Laululeikit 

o Liikuntasalin käyttäminen mahdollisuuksien mukaan 

o Päivittäinen ulkoilu 



o Ulko- ja perinneleikit 

 

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 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.  

Varhaiskasvatustoiminnassa kunnioitetaan lapsen oikeutta olla lapsi. Kiusaamiselle asetetaan  

0-toleranssi. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Simon varhaiskasvatus 2022. 

 

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet: 

 

• Eettinen ajattelu ja katsomuskasvatus: 

o Lapsen yksilöllinen huomioiminen ryhmässä 

o Seurakunnan tekemät vierailut, Neljä koria -suunnitelma 

o Oikeudenmukaisuus arkielämän tilanteissa 

o Tunnekasvatus (tunteiden hallintaa), tunnekortit käytössä 

o Hyviin tapoihin ohjaaminen 

o Säännöistä sopiminen yhdessä lasten kanssa 

  

• Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus: 

o Isovanhempien/ tärkeän ihmisen päivä mahdollisuuksien mukaan 

o Perinneleikit 

o Hyödynnetään lähiympäristön mahdollisuudet, rakennukset, metsät, rantaretket, 

vierailut 

 

• Mediakasvatus: 

o iPadin käyttäminen 

o Tiedon etsiminen verkon kautta ja mediakriittisyyden opettaminen 

o Mediakasvatuksesta keskusteleminen lasten ja vanhempien kanssa 



 

Tutkin ja toimin ympäristössäni  

 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää 

ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. 

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä motivaatio oppia uutta vahvistuvat, kun lapset saavat 

olla itse mukana vaikuttamassa siihen, mitä tehdään ja miten. On tärkeää, että lapsilla on 

mahdollisuus osallistua ja harjoitella omia vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. 

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.  

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia 

aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan 

median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. 

 

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet: 

Matemaattisen ajattelu: 

o Päiväkodeissa käytössä Nalle -matikka ja matematiikkaviikko 

o Toiminnallinen matematiikka arjessa 

  

Ympäristökasvatus:    

o Opitaan tekemällä ja liikkumalla luonnossa 

o Luonnonmateriaalien hyödyntäminen toiminnassa 

o Kierrätys, kestävä kehitys 

o Vuodenaikojen vaihtelun huomioiminen toiminnassa 

o Kävelyretket lähiympäristöön 



  

Teknologiakasvatus: 

o Kiinnostuksen herättäminen teknisiin esineisiin (esim. laitteiden purkaminen ja kokoaminen) 

o Arjen toiminnan kautta tutustuminen erilaisiin välineisiin 

 

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat enenevässä määrin osa lasten 

elämää ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on varhaiskasvatuksen 

tehtävä.  

 

 

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: 



o Lapsen hoitopäivään on linkitetty vuosikellosta vuodenaikojen mukainen toiminta ja lasten 

osallisuus huomioidaan toiminnassa 

o Liikunnan vuosikello 

  

Ruokakasvatus: 

o Monipuolinen ruokavalio, uusien ruokien maistelu, hyvien ruokatapojen opetteleminen 

o Ruokailun yhteydessä lapset opettelevat omatoimisuuteen  

o Ruokailussa käytetään positiivista ohjausta  

o Yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta 

varhaiskasvatuksessa on ohjeistettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan, opetushallituksen 

ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä tuottama Terveyttä ja iloa ruoasta – 

varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa 

o Lasten allergioista pitää toimittaa todistukset päiväkodille  

 

Terveys ja turvallisuus: 

o Selitetään lapsille ja vanhemmille levon merkitys, lapsi saa nukahtaa ja herätä omaa tahtia 

(päivälevon aikana).  

o Ksylitoli-pastillit ja purukumit käytössä 

o Hammashoitajan vierailut mahdollisuuksien mukaan 

o 112 –päivä (esim. yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen kanssa) 

o Päiväkodeissa poistumisturvallisuusharjoitukset 

o Noudatamme Simon kunnan Hytetu- suunnitelmaa 

o Opetellaan liikennesääntöjä kävelyretkillä 

o Retkisuunnitelman käyttäminen 

o Kehotunnekasvatus eli pienten lasten ikätasoinen seksuaalikasvatus huomioidaan 

varhaiskasvatuksessa 

 

 

  



5. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 
Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille 

lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista 

tukea tarpeen ilmettyä. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen 

kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, 

kasvamista ja monimuotoistumista.  

 

Varhaiskasvatuksessa käytettävät tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen 

tasojen välillä siirrytään joustavasti ja tuen taso arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

Varhaiskasvatuslaissa säädetyt tuen muodot, työnjako, yhteistyö ja vastuut jaetaan eri toimijoiden 

kesken. 

 

Yleinen tuki  

Lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai hyvinvointinsa 

edellyttämää yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. 

Yleistä tukea toteutetaan lapsen omassa ryhmässä. 

 

Tehostettu tuki 

Tukea annetaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunniteltuna tehostettuna tukena, kun yleinen tuki ei 

riitä. Tuki on intensiteetiltään voimakkaampaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Tehostettua tukea 

annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Tehostetun tuen antamisesta hallintopäätöksen tekee 

varhaiskasvatusjohtaja. 

 

Erityinen tuki 

Lapselle on annettava tukea yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena, kun yleinen tuki tai 

tehostettu tuki ei riitä. Erityinen tuki on vahvin varhaiskasvatuksessa annettava tuen taso. Erityisen 

tuen antamisesta hallintopäätöksen tekee sivistysjohtaja. 

 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet 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. 

Vaikeuksia ehkäistään ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin kuuluvat 

muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja 

oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen 

tukevat kaikkia lapsia. 

Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen tuen muoto tai 

järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa.  

Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja 

toisiaan täydentävinä. 



Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako 

kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

 

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut 

o Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut  

o Henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut 

o Lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen 

ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö  

o Tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö 

o Tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen 

 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut  

o Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa 

o 4-vuotisneuvola 

o Lapsen tuen toteuttamisen vastuut 

o Siirtopalaverit  vuosittain 

o Erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö  

o Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio 

o Mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut 

 

Tuen seuranta ja arviointi 

o Tavoitteiden toteutumisen seuranta  

o Tukitoimien vaikutusten arviointi, arvioinnin perusteella tehtävät johtopäätökset ja toimenpiteet 

sekä arviointiajankohdat 

 

Monialainen yhteistyö: 

o Varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

o Monialaista yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan perhepalveluohjauksen, neuvolan, 

psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän, toimintaterapeutin ym. tahojen kanssa.  

 

 

  



6. Inklusiivinen varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on mahdollistaa kaikkien lasten osallisuus, siihen kannustetaan ja 

ohjataan. Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja 

toimintaympäristöihin eri konteksteissa ja rutiineissa.  

Oppimisympäristö muokataan lasten aktiivista osallistumista ja kehittymistä tukevaksi. Inklusiivisessä 

varhaiskasvatuksessa uskotaan kaikkien lasten mahdollisuuksiin. Jokainen ryhmän lapsi on 

hyväksytty ja arvostettu. Osallisuudessa painottuu varhaiskasvattajan ja lapsen välinen 

vuorovaikutus. 

Henkilöstön myönteinen vuorovaikutus, asenne ja vahvuuksien korostaminen, epäonnistumisen 

salliva sekä rohkaisu välittyvät koko lapsiryhmän ilmapiiriin vaikuttaen lasten oppimiseen, 

ryhmäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin positiivisesti.  

 

7. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai 
erityiseen katsomukseen perustuva 
varhaiskasvatus 
 
Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa 

varhaiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja 

toimintaperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen 

perustuvaa varhaiskasvatusta. 

 

 

8. Pedagogisen 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 (KARVI). Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista 

seurataan, arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa päiväkodit ja 



perhepäivähoito. Lapsilta, huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta saatua palautetta kerätään ja 

hyödynnetään laadun ylläpitämisessä ja parantamisessa. Arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan. 

Varhaiskasvatuksen arviointikysely lapsille ja huoltajille tehtiin keväällä 2022 seudullisen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tekemistä varten. 

 

 

Varhaiskasvatuksen arvioinnin keskiössä on lapsen hyvinvointi sekä varhaiskasvatuksen 

laadun ylläpitäminen.  

 

Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään lapsen henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma hoidon alkuvaiheessa ja päivitetään vuosittain, tarvittaessa useammin 

johon kirjataan lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet. Tämä tehdään yhteistyössä 

lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavan henkilöstön ja lapsen sekä huoltajien 

kanssa.  

 

Suunnitelmaan kirjataan pedagogiset tavoitteet toiminnalle sekä toimenpiteet ja konkreettiset 

menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Sovittujen menetelmien toimivuutta arvioidaan 

toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen päävastuu. Henkilöstö arvioi 

omaa pedagogista toimintaansa, toimintakulttuuriaan, oppimisympäristöjään niin yhteisesti kuin 

yksilöinä erilaisilla arviointityökaluilla, joita on seudullisesti luotu Lapin yliopiston kanssa toteutetussa 

koulutuksessa. Arviointikeskusteluja käydään ryhmien tiimipalavereissa sekä 

henkilökuntapalavereissa. Arviointimenetelmiä ovat mm. lapsen havainnointi, lapsen 



henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), 4 -vuotiaille suunnattu neuvolatutkimus. Myös 

lapset ja huoltajat osallistetaan arviointiin keskusteluiden sekä kyselyjen kautta. Korostetaan 

yhteistyötä perheiden kanssa. 

 

Arviointi on säännöllistä, avointa ja sitä tehdään toiminnan sekä toimintakulttuurin kehittämiseksi. 

Jokainen yksikkö arvioi pedagogista työtään yhteisesti sovituilla tavoilla arviointikaavakkeeseen. Tätä 

tietoa käytetään tulevan toiminnan suunnittelun pohjana. Lasten ja huoltajien osallisuus on tärkeä 

tekijä varhaiskasvatuksen onnistumiselle ja kehittämiselle. 

Järjestäjä- ja yksikkötason arviointikysely tehdään yleensä huhti-kesäkuussa ja siitä saadun tiedon 

pohjalta tehdään uuden toimintavuoden varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelma. 

 

Arviointityötä kehitetään Simon kunnan varhaiskasvatuksessa suunnitelman mukaan.  

 

 

Tietojenkäsittelyssä uutta: 

 

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot 

valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla 

varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. 

viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat 

varhaiskasvatustoimijat. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa 

(540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018. 

 

Kunta on velvollinen tuottamaan tietovarantoon 70 § sisältämiä tietoja toimipaikoista ja lapsista 

1.1.2019 alkaen. 70 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöstöä koskevat tiedot tulee tallentaa Vardaan 

1.9.2020 lähtien. Varda-tietovarannon kautta välitetään 1.1.2019 alkaen Koski-lainsäädännössä 

määriteltävät esiopetustiedot niiden lasten osalta, joiden esiopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen 

palveluntuottajan toimesta. 

Kaikki varhaiskasvatustoimijat ovat tuottaneet tiedot Varda-tietovarantoon viimeistään vuoden 2020 

loppupuolella. 

 

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta esimerkiksi viranomaisten 

käyttöön. Ylläpitoon liittyen Opetushallitus antaa mm. määräyksiä ja ohjeita 

varhaiskasvatustoimijoille. 

 

 

 

 

 

 

  



Tuen polku varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksessa painotetaan vaikeuksien ennaltaehkäisyä pedagogisilla järjestelyillä ja 

erilaisilla työtavoilla mm. suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja 

oppimisympäristöjen muokkaaminen, selkeä päiväjärjestys, päivittäisten toimintojen rytmittäminen. 

Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä tai tarvittaessa tuki voi säännöllistä ja useampia 

toisia täydentäviä tuen muotoja sisältävää. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



liite 1. Simon kunnan varhaiskasvatuksen liikunnan vuosikello 2021-2022. 

Simon kunnassa on Karvi-työryhmä valinnut tälle ja ensi vuodelle liikunnallisten taitojen 

kehittämistyön varhaiskasvatuksessa. Liikunnan suunnittelun tueksi on tehty liikunnan vuosikello.  

 

 

 

  

 


