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Iitin kunta 

Sivistyspalvelut  

Varhaiskasvatus 

 

 

 

 

 

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUN-

NITELMA 1.8.2019 - 31.7.2020 

  

  

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet  

  

Varhaiskasvatuslaki  

Asetus lasten päivähoidosta  

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018  

Perusopetuslaki (esiopetus)  

Iitin kunnan esiopetussuunnitelma  

  

Varhaiskasvatusyksiköt  

  

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 

 

Varhaiskasvatuksen hallinto 

Kunnallinen perhepäivähoito  

Yksityinen varhaiskasvatus  

                                        

   

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies 

 

Metsämyyrän, Peltohiiren, Vaahteran, 

Kanttarellin ja Nuppulan päiväkodit 

  

Vuorohoito                                                                                    

Esiopetus                     

 

    

     

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, op-

pimisympäristö ja työtavat  

  

Iitin kunnan uusi 1.8.2019 voimaan tuleva var-

haiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasva-

tuksen toimintaa eri yksiköissä. Jokaiselle lap-

selle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasva-

tussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. 

Suunnitelma käydään läpi vuosittain syksyllä 

tai kun siihen on lapsen tarpeesta johtuva syy. 

Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään Opetus-

hallituksen lomakkeen pohjalta sähköisesti. 

  

Iitin kunnan päivähoitoyksiköistä vain yksi on 

rakennettu päiväkodiksi, kaikki muut on sa-

neerattu päiväkotikäyttöön. Yksiköt sijaitsevat 

rauhallisessa maalaisympäristössä. Jokainen 

yksikkö ja ryhmä muokkaavat omat tilansa ja 

oppimisympäristönsä kulloisellekin ryhmälle 

sopiviksi ja mahdollisimman hyvin toimiviksi.  

  

Esiopetusta ohjaa esiopetussuunnitelma. Jo-

kaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma yhteistyössä lapsen ja 

huoltajien kanssa. Keväällä suunnitelma arvi-

oidaan lapsen ja huoltajien kanssa.  

  

Varhaiskasvatustyössä pyritään tasa-arvoiseen 

(riippumatta mm. sukupuolesta, iästä, va-

kaumuksesta, kansalaisuudesta) ja yhdenver-

taiseen kohteluun (mm. myönnettäessä var-

haiskasvatuspaikkoja, toiminnassa, tuessa, ar-

vioinnissa), vuorovaikutukseen ja yksilön tar-

peista lähtevään toimintaan. Varhaiskasvatus 

on suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasva-

tuksen, opetuksen ja hoidon muodostama ko-

konaisuus, jossa painottuu erityisesti pedago-

giikka. Toiminnan keskiössä on lapsi.   

  

Tavoitteena on, että lapsi saa tarvitsemansa 

tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Tuki on kolmiportainen. Varhaiskasvatuksessa 

käytetään monipuolisia toimintatapoja. Pää-

paino on leikin kautta oppimisessa ja oivalta-

misessa. Laadukas pedagoginen toiminta huo-

mioidaan perushoidossa, kasvatuksessa, ope-

tuksessa ja jokaisessa kohtaamisessa. Lapsen 

tullessa varhaiskasvatukseen alkaa oppimisen 

polku, joka jatkuu läpi elämän.  
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Iitin varhaiskasvatuksella on yksi yhteinen tur-

vallisuus- ja kriisisuunnitelma ja jokaisella yk-

siköllä oma pelastus-/turvallisuussuunnitel-

mansa. Riskien kartoitusta suoritetaan päivit-

täin arjen työssä.  

  

  

Toiminta-ajatuksesta johdetut toimintavuo-

den tavoitteet: 

  

1) Lapsen tasapainoisen kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen edistäminen yhdessä 

vanhempien ja muiden yhteistyötahojen 

kanssa  

  

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:  

 

1) ennen hoidon aloittamista perheelle 

tarjotaan tarvittava määrä tutustumis-

kertoja hoitoryhmässä. Jos lapsi jää 

ryhmään ilman huoltajaa, se huomioi-

daan päivähoitolaskussa.  

2) yhteistyö vanhempien kanssa pohjau-

tuu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon  

3) vanhempien ”puolituntiset” vähintään 

1 x toimintakaudessa  

4) toiminnalliset tai muut vanhempainil-

lat vähintään kerran toimintavuodessa  

5) varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

(VEO) konsultointi sekä yksilö- sekä 

pienryhmäohjaus tukea tarvitseville 

lapsille 

6) ikätasokartoitukset kaikille päivähoi-

dossa oleville lapsille  

7) yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitel-

mien laatiminen kaikille lapsille ja nii-

den huomioiminen päivittäisessä toi-

minnan suunnittelussa  

8) lasten ja perheiden tasa-arvoinen ja 

yhdenvertainen kohtelu varhaiskasva-

tuksen arjessa  

9) siirtymäpalaverit lapsen vaihtaessa 

varhaiskasvatuksen hoitomuotoa, -

paikkaa tai -ryhmää  

10) lasten osallistumista toiminnan suun-

nitteluun arjessa (ideat, jaksaminen, 

kiinnostus) tuetaan ja huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan 

11) lapsille pyritään tarvittaessa saamaan 

kolmiportaisen tuen mukaiset avusta-

japalvelut 

12) kuukausittaiset lasten kokoukset 

 

  

2) Lapsihavainnointi  

  

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:  

 

1) lapsihavaintojen viikoittainen kirjaa-

minen kuuluu kaikille varhaiskasva-

tuksen työntekijöille  

2) jokaisesta lapsen henkilökohtaisesta 

kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta 

toimintavuoden aikana on kirjallista 

materiaalia 

3) materiaalia hyödynnetään vanhempien 

kanssa käydyissä keskusteluissa, 

osana varhaisen tuen järjestämistä, 

sekä toiminnan suunnittelussa  

4) arviointi työyksiköittäin tai tiimeittäin 

keväällä 2020 

5) kiusaamiseen reagoidaan ja puututaan 

välittömästi 

  

3) Varhainen puuttuminen ja arki kuntout-

tavana toimintana  

  

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:  

 

1) lapsihavainnointi, tiimipalaverit ja 

varhainen puheeksi ottaminen van-

hempien kanssa  

2) varhaiskasvatuksen eritysopettajan 

tuki ja ohjaus yksittäiselle lapselle tai 

pienryhmälle  

3) lapsen yksilöllisen kehityksen tukemi-

nen (varhaiskasvatussuunnitelma työ-

välineenä) varhaiskasvatuksen arjessa  

4) arjen ja toimintatapojen muokkaami-

nen ja kehittäminen lapsen kehitystä, 

kasvua ja oppimista tukevaksi ja mah-

dollistavaksi  

5) 3-vuotialle ns. Kettu-testi  

6) yhteistyö neuvolan kanssa ns. 4-vuo-

tistarkastuksen teossa. Päivähoidon 
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palaute neuvolaan ja neuvolan palaute 

takaisin.  

7) 5-vuotiaille matemaattisten valmiuk-

sien kartoitus  

8) lievien äännevirheiden kuntouttami-

nen varhaiskasvatuksen/esiopetuksen 

aikana veo:n ja henkilökunnan toi-

mesta (puheterapia puutteellista tällä 

hetkellä)  

9) terapeuttien ja muiden toimijoiden 

tuki ja kuntoutus varhaiskasvatuk-

sen/esiopetuksen aikana hoito-/esiope-

tuspaikassa  

10) kolmiportainen tuki  

  

4) Tiimityön kehittäminen  

  

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:  

 

1) tiimisopimukset tulee olla tehtynä 

30.9 mennessä; arvot, periaatteet, vas-

tuu, toiminta  

2) tiimin itsearviointi 2 x toimintakau-

dessa, toinen esimiehen kanssa  

3) tiimi arvioi viikoittaisissa tiimipalave-

reissa omaa toimintaansa sekä suulli-

sesti että kirjallisesti. Toimintatapoja 

muutetaan tarvittaessa. 

 

5) Arviointi osaksi arkea  

  

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:  

 

1) jokainen työntekijä arvioi jatkuvasti 

omaa toimintaansa  

2) vanhempien jatkuvan arvioinnin mah-

dollistamiseksi yksiköissä on palaute-

laatikot 

3) lasten antaman palauteen/toiveiden 

huomioiminen arjen toiminnassa  

4) yksikön viikkopalaverissa jokaisella 

henkilökuntaan kuuluvalla velvolli-

suus ja oikeus nostaa asioita esille ja 

keskusteluun toiminnan kehittä-

miseksi 

5) tiimit arvioivat omaa toimintaansa vii-

koittaisissa palavereissaan  

6) yksikön toimintaa arvioidaan joulu- ja 

toukokuussa erillisissä arviointipala-

vereissa  

7) lapset arvioivat toimintaa kuukausiko-

kouksissa 

8) lapset arvioivat toimintaa laajemmin 

vähintään kerran toimintakaudessa jär-

jestettävässä arviointihetkessä  

9) kehityskeskustelut  

10) varhaiskasvatuksen sähköinen asia-

kastyytyväisyyskysely keväällä 2020 

  

  

Toimintakauden painopistealueet toimikau-

della 2019-2020 

 

1. Uuden varhaiskasvatusyksikön suunnitte-

luun liittyvät asiat ja työryhmät 

2. Uuden varhaiskasvatusyksikön toiminnalli-

nen suunnittelu 

3. Uuden päiväkodin painopisteiden, luonto, 

liikunta ja kestävä kehitys, huomioiminen 

4. Kiusaamisen ennaltaehkäisy 

5. VAKE-ryhmä (varhaiskasvatuksen kehittä-

misryhmä) aloittaa toimintansa 1.8.2019, mu-

kana  

  sivistystoimenjohtaja, esimiehet ja vara-

esimiehet 

6. NEVA ryhmä (neuvolan ja varhaiskasva-

tuksen yhteistyöryhmä) aloittaa uudelleen tii-

viin yhteistyön 

 

Iitin varhaiskasvatuksen toimintayksiköt hyö-

dyntävät lähiympäristöä ja kunnan tarjontaa 

mahdollisuuksien mukaan.  

 

  

Varhaiskasvatuksen yleiset järjestelyt ja 

ryhmien muodostaminen  

  

Iitin kunnassa varhaiskasvatus-/ ja esiopetus-

ryhmät muokataan vuosittain tarvetta vastaa-

viksi. Varhaiskasvatuksen laadun sekä lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen myönteisen 

kehityksen tärkeä edellytys on riittävä henki-

löstö. Henkilökunnalla on säännöllinen työn-

kierto. 
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Esiopetusta järjestetään koulun toimintapäi-

vinä Metsämyyrän ja Nuppulan päiväkodeissa 

pois lukien lauantait ja vuorohoito. Mikäli 

lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta ennen tai jäl-

keen esiopetuksen, hoito järjestetään samassa 

yksikössä esiopetuksen kanssa.  

  

Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan ym-

päri vuorokauden Vaahteran päiväkodissa. 

Poikkeuksen muodostavat joulu- ja juhannus-

aatto, jolloin päiväkoti on auki tarvittaessa klo 

12.00 asti. Joulu-, tapanin- ja juhannuspäivän 

päiväkoti on kiinni.  

  

Varhaiskasvatusyksiköiden ryhmät ja au-

kioloajat:  

 

Metsämyyrän päiväkoti (Iitintie 29, 47400 

Kausala) 

Avoinna klo 6.00-18.00 tarvittaessa 

• Saukot: 1-2-vuotiaat 

• Punatulkut: 3-vuotiaat 

• Tervalepät: 4-vuotiaat 

• Kurjenmiekat: 5-vuotiaat 

• Esiopetusryhmät 

o Runoratsut 

o Sananjalat 

o Heinähatut 

o Hiirenvirnat 

 

Peltohiiren päiväkoti (Kausansaarentie 5, 

47400 Kausala) 

Avoinna klo 6.30-17.00 tarvittaessa 

• Peukaloiset: 0-5-vuotiaat 

 

Vaahteran päiväkoti (Ruotutie 12, 47400 

Kausala) 

Avoinna vuorohoidon tarpeeseen tarvittaessa 

      •    Vaapukat: 1-2-vuotiaat 

      •    Vaaksiaiset: 3-vuotiaat 

      •    Vilttitossut: 4-5-vuotiaat 

 

Päiväkoti Kanttarelli (Iitintie 29, 47400 Kau-

sala) 

Avoinna klo 6.30-17.00 tarvittaessa 

• Kanttarellit: 1-3-vuotiaat 

 

Päiväkoti Nuppula (Vuolenkoskentie 1296, 

19160 Vuolenkoski) 

Avoinna klo 6.30-17.00 tarvittaessa 

• Vanamot: esiopetus 

• Metsätähdet: 1-3-vuotiaat 

• Kissankellot: 3-5-vuotiaat 

 

Perhepäivähoito 

Kaksi perhepäivähoitajaa (vakinainen ja mää-

räaikainen), joilla yhteensä 7 lasta 

 

 

 

 

 

 

 

  


