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1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset
varhaiskasvatussuunnitelmat
1.4 Marttilan varhaiskasvatussuunnitelma
Marttilassa varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti sekä perusteissa kuvattuja tavoitteita ja
periaatteita noudattaen. Marttilassa varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan suomen
kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten. Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään
kaikkia toimintamuotoja koskevaksi ja sitä noudatetaan kunnan päiväkodeissa,
ryhmäperhe- ja perhepäivähoidossa sekä Marttilassa toimivissa yksityisissä
päivähoitoa tarjoavissa hoitopaikoissa.

Osallisuus

Pedagogisuus

Tavoittellisuus

Tuki

Lapsen varhaiskasvatuksen keskeisiä sisältöalueita

Varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.
Varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet. Siihen kirjataan
lapsen tavoitteet, vahvuudet ja tuen tarpeet. Myös lapsen mielipiteet ja toiveet
selvitetään ja huomioidaan suunnitelmassa. Tavoitteiden ja menetelmien toteutumista
arvioidaan säännöllisesti, vähintään kerran toimintakaudessa, tai kun siihen on lapsen
tarpeista johtuva syy. Aloite suunnitelman tarkistamiseksi voi tulla henkilöstöltä,
muulta viranomaiselta, jonka kanssa on tehty lapsen asioissa yhteistyötä, tai lapsen
huoltajalta.
Varhaiskasvatussuunnitelma antaa vanhemmille mahdollisuuden tuoda esille perheen
arvoja, osallistua lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja vaikuttaa lapsen arkeen
päivähoidossa.
Tämä suunnitelma ohjaa sekä Marttilan kunnan järjestämää varhaiskasvatuksen
toimintaa, että Marttilassa toimivien yksityisten varhaiskasvatusta tarjoavien
päivähoitopaikkojen toimintaa.
Varhaiskasvatussuunnitelma liitteineen on luettavissa kunnan verkkosivuilla.
(www.marttila.fi)
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2. Varhaiskasvatuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet
2.8 Varhaiskasvatuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet Marttilassa
Marttilan varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan, mitä varhaiskasvatuksen
tehtävät ja yleiset tavoitteet merkitsevät ja miten varhaiskasvatukselle asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta voidaan huolehtia eri toimintamuodoissa.
Marttilassa varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti-, ryhmäperhepäivä-, ja
perhepäivähoitona sekä yksityisenä perhepäivähoitona. Varhaiskasvatusta järjestetään
viitenä päivänä viikossa, sekä lisäksi tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin.
Aukioloajat määräytyvät tarpeen mukaan.
Päiväkodin lapsiryhmässä työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja kaksi
lastenhoitajaa. Lisäksi ryhmässä voi tarvittaessa työskennellä ryhmä- tai
henkilökohtainen avustaja. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä on enintään 24 lasta ja
alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä lasten enimmäismäärä on 12.
Perhepäivähoitoa toteutetaan kunnan perhepäivähoidossa sekä yksityisessä
perhepäivähoidossa. Hoidossa olevien lasten iät vaihtelevat vauvaiästä kouluikään
asti. Ryhmäperhepäiväkodissa 1 hoitaja saa hoitaa 4 lasta, 2 hoitajaa saa hoitaa 8 lasta
ja 3 hoitajaa saa hoitaa 12 lasta. Kolmen hoitajan ryhmäperhepäivähoidossa yhdellä
hoitajalla on oltava lastenohjaajan tai lähihoitajan koulutus. Sekä kunnallisella, että
yksityisellä perhepäivähoitajalla saa olla 4 hoitolapsen lisäksi 1 esikoululainen.
Varhaiskasvatuksen toimintamuotojen välillä yhteistyötä toteutetaan yhteisillä
toiminta-, laulu- ja liikuntahetkillä sekä juhlilla ja vierailuilla.
Mikäli lapsi on, uuden toimintakauden alkaessa siirtymässä uuteen ryhmää, aloitetaan
tutustumien keväällä. Lapset tutustuvat uuteen ryhmään henkilökunnan ja myös
yhdessä vanhempiensa kanssa.
Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen, lapsen vasu ja kasvunkansio seuraavat mukana,
jolloin lapsen tiedot kulkevat uuteen ryhmään.

Turvallisuus

Kunnioitus

Luottamus

Avoimuus

Marttilan varhaiskasvatuksen arvot
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Marttilan varhaiskasvatuksessa lasta arvostetaan ainutlaatuisena yksilönä, jossa lapsi
tulee nähdyksi ja kuulluksi. Lasta tuetaan hänen kehitystasonsa huomioiden, jolloin
jokaisen lapsen tavoitteet varhaiskasvatuksessa perustuvat hänen omiin tarpeisiinsa.
Oivaltamisen ja oppimisen ilo syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä yhdessä
tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Samalla harjoitellaan erilaisia arjen toimintoja,
hyviä tapoja, toisten huomioonottamista ja ryhmässä toimimista. Varhaiskasvattaja
rooli on tukea, rohkaista ja ohjata lasta erilaisissa toimintatilanteissa sekä antaa
myönteistä palautetta. Näin lapsi kokee itsensä ainutlaatuisena ja arvokkaana
yksilönä. Kasvattaja kuuntelee ja innostaa lasta sekä keskustelee, pohtii, ja tutkii
yhdessä lapsen kanssa. Lapsen hyvinvointia tuetaan arvostamalla, ymmärtämällä ja
hyväksymällä hänet omana itsenä.
Toiminta-ajatuksena on kunnioitus, arvostus ja kiireettömyys. Lapsi oppii elämysten,
kokemusten ja leikin avulla, johon Marttila maalaisympäristönä antaa erinomaiset
mahdollisuudet.
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3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
3.4 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri Marttilassa
Marttilassa varhaiskasvatuksen toiminta on myönteistä ja avointa. Lapsille tarjotaan
monipuolinen toimintaympäristö. Toiminta on leikkiin kannustavaa. Henkilöstö
tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja
oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksen tilat ovat viihtyisät, jotka houkuttelevat
lasta leikkiin ja toimintaan. Materiaalit ja lelut ovat lasten saatavilla.
Jokaisen yksikön tilava piha sekä ympäröivä luonto tarjoavat leikkiin, tutkimiseen ja
liikkumiseen loistavat puitteet. esim. metsä, pururata, urheilukenttä ja Martintalo.
Lähellä on myös talvisin hiihto- ja luistelumahdollisuudet.
Yksiköiden keskeisistä sijainneista johtuen Marttilassa on hyvät mahdollisuudet
käyttää esim. kirjaston palveluita ja kunnan leikkipuistoa tai vierailla
palvelukeskuksessa ja kirkossa.
Marttilan varhaiskasvatuksessa arvostetaan huoltajien ja henkilöstön välistä
vuorovaikutusta. Tärkeimmät kuulumiset lapsen arjesta kerrotaan huoltajille
päivittäin. Laajempaa keskustelua varten varataan aika erikseen.
Ennen varhaiskasvatuksen alkamista lapselle ja huoltajalle varataan ns.
tutustumisjakso. Tutustumisjakson aikana päivähoidon henkilökunta ja tilat tulevat
lapselle ja vanhemmalle tutuiksi. Tutustumiskäyntien määrästä sovitaan yhdessä
huoltajien kanssa. Onnistunut varhaiskasvatuksen alku edistää lapsen
turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia sekä antaa edellytykset hyvän
varhaiskasvatuksen alkuun.

Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle lapselle yhdessä
huoltajien kanssa. Siihen kirjataan lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Se on kuitenkin
tarkistettava aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy.

Yhteistyö
Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa on kiertävä erityislastentarhanopettaja
(KELTO). Tuen tarpeen ilmaantuessa yhteistyötä päivähoidon ja kodin välillä
tehostetaan ja sille varataan enemmän aikaa ja huomiota. Tuen järjestäminen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa lapsen kasvua ja kehitystä. Marttilassa
erityisvarhaiskasvatuksen tukitoimet ja niiden tavoitteet tarvittaessa määritellään
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moniammatillisessa työryhmässä yhdessä lasten vanhempien kanssa. Tukitoimien
suunnitteluun voidaan hyödyntää eri ammattiryhmien kuten esimerkiksi
perheneuvolan, psykologin, terapeuttien, neuvolaterveydenhoitajan, lastensuojelun
työntekijöiden tai muiden asiantuntijoiden tietämystä. Vanhemmilla on mahdollisuus
osallistua lastansa koskevaan siirtopalaveriin.
Neuvolan kanssa tehtävä yhteistyö painottuu
kyselylomakkeen laatimiseen varhaiskasvatuksessa.

4-vuotiaan

ja

5-vuotiaan

Seurakunta tekee vierailuja päivähoitoon juhlapyhien aikana. Lisäksi
päivähoitoyksiköistä osallistutaan lasten joulu- ja pääsiäiskirkkoon sekä mahdollisesti
muihin seurakunnan järjestämiin tapahtumiin, vanhempien eettinen katsomus
huomioiden.
Varhaiskasvatuksessa yhteistyötä tehdään edellä mainittujen lisäksi lähellä
sijaitsevien toimijoiden kanssa, kuten kirjasto ja palvelukeskus sekä paikalliset
yrittäjät ja järjestöt.
Marttilassa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin arvioinnin ja kehittämisen pohjana
toimii aina lapsilta ja huoltajilta saatu palaute sekä henkilöstön oman toiminnan
arviointi. Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta päivittäin sekä keväällä
tehtävällä palautekyselyllä.
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4. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan suunnittelu ja
toteuttaminen
4.7 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja
toteuttaminen Marttilassa
Varhaiskasvatuksen
kokonaisvaltaisuus.

pedagogista

Ajattelu ja
oppiminen

Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

toimintaa

ja

sen

toteuttamista

kuvaa

Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot
Tieto, viestintäteknologinen
osaaminen
Osallistuminen ja
vaikuttaminen

Monilukutaito

Laaja-alainen osaaminen
Lasten mielenkiinnon
kohteet

Varhaiskasvatuksen
pedagoginen toiminta

Varhaiskasvatuksen
oppimisen alueet

Kasvatus, opetus ja hoito

Ilmaisen

Osallistun

Leikin

Toimin
Opin yhdessä

Liikun
Tutkin

Koen

Monipuoliset oppimisympäristöt ja
kehittyvä toimintakulttuuri
Pedagogisen toiminnan viitekehys

Toiminnan suunnittelusta vastaavat lastentarhanopettajat, hoitajat ja muu
henkilökunta yhdessä. Lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu toiminnan
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suunnittelusta ja sen toteutumisesta. Toimintasuunnitelmat tehdään yksiköittäin
syksyisin ja keväisin. Toiminnasta tiedotetaan koteihin yksikkökohtaisesti useamman
kerran toimintakauden aikana.
Henkilöstö mukauttaa tarvittaessa suunniteltua toiminta lasten mielenkiinnon mukaan
huomioiden lasten ikätason, tarpeet ja tunnetilat. Toimintaa toteutetaan osittain
pienryhmissä sisältäen vapaata ja ohjattua toimintaa. Pienryhmä toimii lasten
kiinnostuksen kohteiden perusteella ja suunniteltua toimintaa noudattaen.
Tiloja ja ympäristöä muokataan lasten toiminnalle sopivaksi. Kaikissa Marttilan
varhaiskasvatusyksiköissä on esteetön pääsy/kulku. Lapselle tarjotaan mahdollisuus
valita erilaisia/mieluisia leikkejä.

Oppimisen viisi osa-aluetta

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan oppimisen alueet on ryhmitelty viideksi
kokonaisuudeksi (kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän
yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn). Marttilassa
nämä edellä kuvatut tavoitteet ovat läsnä kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa.
Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Henkilöstön
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turvallisessa ohjauksessa toteutetaan monipuolisia ja lapsilähtöisiä työtapoja.
Eri kieli- ja kulttuuritaustan omaavien lasten varhaiskasvatus järjestetään Marttilassa
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kaikissa yksiköissä. Tarvittaessa tilanne
arvioidaan tapauskohtaisesti. Marttila käyttää tulkkipalveluja silloin kun yhteistä
kieltä ei ole. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut Marttilan kunta hankkii
ostopalveluna.

Leikki on keskeinen toimintatapa
Leikki on keskeinen toimintatapa kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapselle
tarjotaan mahdollisuus valita erilaisia/mieluisia leikkejä.

Kasvattajan
rooli
Pedagoginen
leikin ohjaus

Leikin
jatkumo

Leikkirauha

LEIKKI

Leikin
muodostaminen

Sukupuolisensitiivisyys

Oppimisympäristö
Leikin
valinta

Leikki voi olla lapsen suunnittelemaa ja rakentamaa tai aikuisen ohjaamaa ja
rikastuttamaa. Leikille annetaan joka päivä aikaa ja tilaa. Tarvittaessa lasta autetaan
leikin alkuun ja lasta kannustetaan luovaan leikkiin.
Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Lasten osallisuutta leikkiin
ohjataan myönteisin keinoin ja tukemalla leikin kulkua. Pitkäkestoisia leikkejä
tuetaan mahdollistamalla leikin jatkuminen esimerkiksi seuraavana päivänä.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta havainnoi lasta ja lapsiryhmää päivän eri tilanteissa
erilaisia dokumentointitapoja käyttäen, esim. kirjaamalla, haastattelemalla,
valokuvaamalla. Lasta koskevat dokumentoinnit kerätään lapsen henkilökohtaiseen
kasvunkansioon. Havainnointien pohjalta kehitetään lapsen yksilöllistä ohjausta ja
saatuja tietoja hyödynnetään suunnittelun pohjana ja lähtökohtana.
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5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki
5.5 Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki Marttilassa
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille lapsille ja on osa laadukasta
varhaiskasvatusta. Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa yhteistyö huoltajien ja
varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä on tärkeää. Lapsen huoltajiin ollaan
yhteydessä heti kun huoli on havaittu. Huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön on
kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun lapsella on tuen tarve. Yhteistyötä
tehdään huoltajia kunnioittaen, kuunnellen, luottamusta herättäen ja dialogia käyden.
Myös Marttilan sosiaalitoimen, Liedon kasvatus- ja perheneuvolan sekä Liedon
terveyskeskuksen puheterapeutin ja psykologin kanssa tehdään tarvittaessa
yhteistyötä. Lapsen tulee saada tukea siitä lähtien, kun tuen tarve on tunnistettu. Kelto
voi ohjata lapsen perheen suoraan kyseisen tuen palveluiden piiriin. Riittävän
varhaisilla tukitoimilla turvataan lapsen kehitys, oppiminen ja hyvinvointi sekä
ehkäistään ongelmien syntymistä.
Lasta tuetaan inkluusion periaatteen mukaisesti; tuki viedään sinne missä lapsi on.
Tukitoimet vastaavat lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja perustuvat lapsen vahvuuksiin.
Itsetunnon vahvistumisen ja myönteisen minäkuvan kannalta on tärkeää, että lapsi saa
onnistumisen kokemuksia ja kokee itsensä hyväksytyksi. Tuki voi olla pedagogista
(esim. kielen kehityksen liittyviä työskentelytapoja kuten kuvien käyttö),
rakenteellista (esim. joustavat ryhmäjärjestelyt) tai hyvinvointia tukevaa, jolloin
työskennellään yhteistyössä esim. Marttilan neuvolan terveydenhoitajan tai
lastensuojelun kanssa. Kelton konsultaatiolla ja erilaisilla muutoksilla lapsen kasvuja oppimisympäristössä varmistetaan että lapsi saa tukea arjen päivittäisissä
toiminnoissa, osana lapsiryhmän toimintaa. Omien työtapojen havainnointi ja
arviointi sekä niiden muokkaaminen lapsen tuen toteutumiseksi kuuluu koko
varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

YLEINEN
TUKI

TEHOSTETTU
TUKI

Tukea lisätään tai vähennetään
tarpeen mukaan
Yhteistyö huoltajien kanssa
on tärkeää

ERITYINEN
TUKI
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Kolmiportainen tuki

Lapsen tarvitsema tuki; tavoitteet kasvu- ja oppimisympäristölle sekä käytettäville
työtavoille kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Marttilassa kelto kutsuu
koolle moniammatilliset verkostopalaverit, joissa lastentarhanopettaja vastaa lapsen
suunnitelman kirjaamisesta. Lapsen huoltajat osallistuvat aina suunnitelman
laadintaan sekä tarvittaessa lapsen kanssa työskentelevät muut asiantuntijat.
Suunnitelma tarkistetaan ja arvioidaan puolivuosittain ja tarvittaessa tavoitteita
muutetaan ja ne kirjataan uudelleen. Lapsen alkuperäinen, tuen antamisen aikana
kirjattu, varhaiskasvatussuunnitelma säilytetään päivähoitotoimistossa. Kopio
suunnitelmasta siirtyy lapsen seuraavaan hoitoryhmään tai esikouluun. Kelto kutsuu
koolle siirtopalaverin. Vasusta tuen aikana toimitetaan aina kopiot huoltajille ja
keltolle.
Marttilan varhaiskasvatuksessa sovelletaan ns. tuen kolmiportaista mallia: yleinen,
tehostettu ja erityinen tuki. Kolmiportainen tuen malli pohjautuu perusopetuslakiin ja
on käytössä myös sekä perusopetuksessa että esiopetuksessa. Yleisen tuen piiriin
kuuluvat kaikki lapset; lapsi tarvitsee kasvamiseensa ja tasapainoiseen kehitykseensä
aina aikuisen apua ja ohjausta. Tukemisessa hyödynnetään jokapäiväiset tilanteet;
esimerkiksi päivästruktuurikuvat tai pienryhmätoiminta ovat yleistä tukea.
Henkilöstön hyvä pedagoginen perusosaaminen on pohja tuen järjestämiselle.
Joskus tuen tarve voi olla vähäistä ja lyhytaikaista. Mutta jos yhdellä tai useammalla
kehityksen osa-alueella on pitkäjänteisemmän tuen tarve, siirrytään tehostettuun
tukeen. Silloin on käytössä vahvempia ja useampia tukikeinoja. Mikäli tehostettu
tuki ei riitä, siirrytään erityiseen tukeen. Erityisessä tuessa tuki on jatkuvaa,
yksilöllistä ja perustaitoihin liittyvää tukea.
Varhaiskasvatuksessa siirtymiseen tuen portaalta toiselle ei vaadita ulkopuolisia
lausuntoja tai viranhaltijan päätöksiä vaan sitä arvioidaan moniammatillisessa
yhteistyössä ja yhdessä huoltajien kanssa. Lapsen kuntoutuessa voidaan siirtyä myös
portaita taaksepäin. Tällöin lapsen edistyminen kirjataan myös näkyviin
varhaiskasvatussuunnitelmaan.
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6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen
katsomukseen perustuva varhaiskasvatus
6.1 Vaihtoehtoisen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen
perustuva varhaiskasvatus Marttilassa
Marttilassa
ei
ole
saatavilla
vaihtoehtoista
pedagogiikkaa
tarjoavia
varhaiskasvatuspalveluja. Vanhempia ohjataan tarvittaessa ottamaan yhteyttä esim.
Saloon tai Turkuun.
Marttilassa kunnioitetaan perheen elämänkatsomusta ja tarvittaessa räätälöidään
yhdessä perheen kanssa toimiva suunnitelma, jossa otetaan huomioon perheen
erityiseen maailmankatsomukseen liittyvät periaatteet ja ratkaisut.

14

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa
7.2 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Marttilan
varhaiskasvatuksessa
Henkilökunta arvioi oman toimintaansa sisältöä sekä oppimisympäristöä ja
vuorovaikutusta lasten kanssa. Arviointi tehdään vuosittain arviointikaavakkeella.
Toimintaa kehitettäessä etsitään erilaisia työtapoja sekä huomioidaan lapsilta ja
vanhemmilta saatu palaute.
Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään
yhdessä koko varhaiskasvatushenkilöstön kanssa vuosittain toimintakauden lopulla.
Suunnitelmallisella
arvioinnilla
kehitetään
ja
ylläpidetään
laadukasta
varhaiskasvatusta.
Arvioinnin tulokset julkaistaan varhaiskasvatusyksiköissä ja vanhempainillassa.

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteutumista seurataan, huoltajille ja lapsille
vuosittain tehtävällä kyselyllä.
Kyselyn tulokset julkistetaan Marttilan kunnan verkkosivuilla (www.marttila.fi)

