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Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma

LAPSEN NIMI
SYNTYMÄAIKA
HOITOPAIKKA/RYHMÄ

Lapsen kuva
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PALVELUSUUNNITELMA

YHTEYSTIEDOT

Lapsen nimi Syntymäaika
Lapsen osoite
Varhaiskasvatuspaikka, ryhmä Ed. varhaiskasvatuspaikka
Varhaiskasvatuksen aloituspvm
Päivittäinen varhaiskasvatusaika
Allergiat, sairaudet Lääkehoitosuunnitelma  liite

Huoltaja Huoltaja
Puhelin Puhelin
Sähköposti Sähköposti
Sairastapauksissa yhteyttä otetaan ensisijaisesti
Perheen muut jäsenet
Yksinhuoltajuus Yhteishuoltajuus
Etävanhemman yhteystiedot yhteishuoltajuudessa (nimi, osoite, puhelin, sähköposti), sopimukset

Varahakija (hätätapauksia varten) Varahakija (hätätapauksia varten)
Nimi Nimi
Puhelin Puhelin

Perhepäivähoito:
Tarjottavat ateriat
Varahoitopaikat

Kangasalla      .     .20

Allekirjoitukset:

Huoltaja Huoltaja

Varhaiskasvatuksen edustaja (yhteystiedot) Varhaiskasvatuksen edustaja

Liite 1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistus
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ARJEN KÄYTÄNNÖT, KASVATUKSEN, OPETUKSEN JA HOIDON KOKONAISUUS

Ruokailu (ruokavalio, kunnan pk:t Jamix):
kotona

varhaiskasvatuksessa

Unirytmi ja unentarve (päivälepo, tutit, lelut):
kotona

varhaiskasvatuksessa

Omatoimisuus (wc, pukeutuminen, liikkuminen jne.):
kotona

varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatukseen tulo ja haku (yhteiset sopimukset ja käytännöt, Päikky-
ohjeet, varhaiskasvatusaikaperusteinen maksu)

Miten kuvailisitte lasta tällä hetkellä (kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, missä
tarvitsee tukea, pelot, suhtautuminen uusiin tilanteisiin jne.)?

Muuta huomioitavaa (katsomus, kotikieli/-kielet, S2-suunnitelma, hoito-ohjeet,
lastensuojelun tukitoimi):

Lapsesta otetaan kaupungin varhaiskasvatuksessa kuva, joka liitetään Päikkyyn.
Kuva toimii osana turvallisuussuunnittelua (lapsen tunnistus), eikä sitä saa vaihtaa
huoltajaliittymän kautta.
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LAPSEN SIVU, täytetään kotona etukäteen

Piirrä tähän omakuva, lempilelu tai joku muu mukava asia, myös valokuvia voi
laittaa.

Missä sinä olet taitava?

Mitä sinä haluaisit oppia?

Mikä on sinusta vaikeata?

Lempitekemiseni on

Lempikavereitani ovat

Onko jotain mistä et pidä päiväkodissa/perhepäivähoidossa?

Mitä haluaisit päiväkodissa/perhepäivähoidossa tehdä?
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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAKESKUSTELUN POHJAKSI

Lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, tuen
tarpeet, kotona ja varhaiskasvatuksessa Mikä on tärkeää

lapsen
kasvatuksessa?

Leikki
rinnakkais- /yhteisleikki,
leikin kesto, roolileikit,
sääntöleikit, leikissä

oppiminen

Kieli
puheen tuottaminen,
vuorovaikutustaidot,

tavutus, riimit, kirjaimet,
äänteet, sanavarasto,

tarinoiden teko, eri
kielet, S2-suunnitelma

Ilmaisu
musiikki, kuvataide,
kädentaidot, teatteri,

tanssi, kirjallisuus

Minä ja meidän
yhteisömme

yhteistyötaidot, osallisuus ja
vaikuttaminen, suhtautuminen
kavereihin/aikuisiin/sääntöihin,
erilaisuus/monikulttuurisuus,
katsomuskasvatus, tunteiden

tunnistaminen ja hallitseminen,
ristiriitatilanteiden ratkominen,

rajat, mediataidot

Tutkin ja toimin
ympäristössäni

muisti, hahmottaminen,
havainnointi, käsitteet,

keskittyminen,
matemaattinen ajattelu,
luontosuhde, kestävä

kehitys, ongelmanratkaisu,
tieto- ja viestintäteknologia

Kasvan liikun ja kehityn
perusliikuntataidot, hiihto,
luistelu, pyöräily, kätisyys,

kynäote, leikkaaminen,
ruokakasvatus, liikenteessä

kulkeminen, itsestä
huolehtimisen taidot

Onko jossakin
asiassa erityistä

huolta lapsen
suhteen?

Suunnitelma yhteistyöstä
keskustelut, tiedottaminen,
elämänkatsomukseen liittyvät
asiat, vanhempainillat, retket,
kahvittelut, tapahtumat
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Liite 1

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistus

Varhaiskasvatuskeskustelun tavoitteet

Keskustelun tavoitteena on, että lapsi voi hyvin varhaiskasvatuksessa. Sen tarkoituksena on turvata
lapsen äänen kuuluminen ja vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa. Tämä lomake on lapsen
varhaiskasvatuksen suunnittelun perusta.

Varhaiskasvatuksessa oleva lapsi kasvaa ja kehittyy vähintään kahdessa erilaisessa
kasvuympäristössä: kotona ja varhaiskasvatusryhmässä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea
kotikasvatusta ja antaa laadukasta varhaiskasvatusta. Jotta tässä yhteisessä tehtävässä
onnistuttaisiin, tarvitaan perheen asiantuntemusta omasta lapsestaan, lapsen omien odotusten sekä
tarpeiden kuuntelua ja havainnointia sekä varhaiskasvatushenkilöstön kokemusta ja osaamista.

Varhaiskasvatuksen alkaessa

Sivut 2-3 ja lupalappu täytetään aloituskeskustelussa.
Palvelusuunnitelman tiedot ovat sitovia ja niihin tulevista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi
varhaiskasvatusyksikön esimiehelle.

Lapsen varhaiskasvatuskeskustelu

Sivut 3-4 ovat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sivuja. Näitä keskusteluja käydään vähintään
kerran vuodessa. Ensimmäiseen keskusteluun huoltajat kutsutaan kirjallisesti. Jos lapsi vaihtaa
ryhmää/varhaiskasvatuspaikkaa, käydään ennen siirtymistä arviointikeskustelu. Huoltajille annetaan
sivut 3 ja 4 etukäteen. Lapsen sivu täytetään lapsen kanssa kotona ja palautetaan etukäteen
varhaiskasvatuspaikkaan. Jos sivua ei kotona täytetä, kasvatushenkilöstö täyttää sen lapsen kanssa.
Lapsi voi tulla osaksi aikaa mukaan keskusteluun ja tuoda omat mielipiteensä esiin esimerkiksi
kertomalla, tai piirrosten ja valokuvien kautta. Keskustelussa päivitetään aina myös alkukeskustelun
sivut (2-3) ja lupalappu. Päivitys tehdään muistioon. Keskustelusta tehdään muistio, johon kirjataan
yhteinen suunnitelma lapsen kasvun tukemiseksi. Vanhemmat saavat muistiosta oman kopion.
Alkuperäinen kappale jää varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön ja arkistoitavaksi.
Yhteishuoltajuudessa tehdään huoltajien kanssa sopimukset siitä, kuinka suunnitelmien teossa ja
muistion jakamisissa toimitaan.
Lapsen lääkehoitosuunnitelma ja Suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma ovat
varhaiskasvatussuunnitelman liitteitä.

Huoltajat voivat keskustelussa esittää ajatuksiaan varhaiskasvatuksen ja kodin välisestä yhteistyöstä.
Myös kaikki palaute varhaiskasvatuksesta on tervetullutta.

Seuraavissa keskusteluissa käydään edellinen muistio läpi, tarkastellaan tehtyä suunnitelmaa ja
kirjataan uusi muistio nykytiedoin.

Lapsen vasu seuraa lasta

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään kaikille lapsille ja se on osa lapsen kasvunkansiota. Ne
seuraavat lapsen mukana hänen siirtyessään ryhmästä tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen.
Kasvatushenkilöstö huolehtii suunnitelman siirtymisestä seuraavaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tiedot ovat luottamuksellisia.
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