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TIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE 
INARIN KUNNAN VARHAIS-
KASVATUSSUUNNITELMAN TEOSTA 
 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet (määräykset ja ohjeet 2016:17) 
 
 
Opetushallitus on päättänyt 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-
ta, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhais-
kasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa ohjaa varhaiskasvatusla-
ki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen ta-
voitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta. Esiope-
tusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yh-
denvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle 
kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä 
sekä opetushallituksen www.sivuilta (www.oph.fi).  

 
 Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) ja yhteistyö 
 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Paikalliset varhais-
kasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Varhaiskasva-
tussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen 
järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset 
erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasva-
tusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Varhaiskasvatuksen järjestäjä 
huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille annetaan 
mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittä-
miseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman erikseen 
suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annetta-
vaa varhaiskasvatusta varten. 

 
Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman teko on aloitettu v. 2016 henkilöstön täy-
dennyskoulutuksilla mm. varhaiskasvatuslain muutoksesta, sen vaikutuksista ja uudistu-
vista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja leikin kehit-
tämisestä varhaiskasvatuksessa.  

http://www.sivuilta/


                                    
     

       

 

Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 
Puh. +358 (0)16 687 111, faksi +358 (0)16 662 628 

www.inari.fi 

 
 
 
Vasutyötä Inarissa on lähdetty tekemään yhteistyössä varhaiskasvatusyksiköiden esi-
miesten kanssa nimeämällä jokaisesta yksiköstä sekä päiväkotiryhmistä Vasuyhdyshen-
kilöt (yht. 17), jotka ovat työstäneet Vasukysymyksiä yhteistyössä koko henkilöstön 
kanssa omissa toimipisteissään. Mukana Vasutyössä on ollut suomenkielisten yksiköiden 
lisäksi saamenkieliset yksiköt sekä kielipesät ja kielipesäohjaaja. Yhteisiä Vasupalaverei-
ta on sovittu pidettäväksi yhteensä neljänä iltana. Vasupalavereissa on käsitelty Inarin 
kunnan varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä mm. mitkä asiat toimivat hyvin ja missä 
asioissa on kehitettävää, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen, huolta-
jien kanssa tehtävä ja monialainen yhteistyö sekä monikulttuurisuus ja pedagogisen 
toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (mm. leikin kehittäminen ja oppiminen).   
 
Varhaiskasvatusyksiöiden esimiesten ja Vasuyhdyshenkilöiden toimesta työstämme Ina-
rin kunnan Vasua toukokuun alkupuolelle saakka. Vasua kirjoitetaan Opetushallituksen 
perustamaan ePerusteet- palveluun, jossa varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia, 
julkaista ja päivittää sähköisesti. Inarin kunnan Vasu viedään sivistyslautakunnan hyväk-
syttäväksi toukokuussa ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen.  
 
Vanhempien näkemyksiä Inarin kunnan päivähoidon toiminta-ajatuksesta ja keskeisis-
tä arvoista on selvitetty Mari Paalasen tekemässä opinnäytetyössä 2015.  Tämän li-
säksi huoltajien ja lasten mahdollisuutta osallistua Inarin kunnan Vasun tekoon huo-
mioidaan mm. lapsia kuulemalla sekä järjestämällä eri yksiköissä aiheeseen liittyviä 
vanhempainiltoja / vanhempien tilaisuuksia maalis-huhtikuun aikana, joista tiedo-
tamme huoltajia erikseen. 
 
Kun Vasu on esitysvalmiina, on lasten huoltajilla mahdollisuus kommentoida Vasua 
ennen sivistyslautakunnan kokousta (tiedotus Inarin kunnan www.sivuilla – Sivistys-
palvelut / varhaiskasvatus / ajankohtaiset asiat-   toukokuun alussa).  
 
 
Lisätietoja varhaiskasvatustoimistosta sekä päiväkodeista, ryhmäperhepäiväkodeista, 
kielipesistä ja perhepäivähoidonohjaajalta. 
  
 
Yhteistyöterveisin 
 
Pirkko Saarela 
varhaiskasvatusjohtaja 
puh. 040 7441259 
Email: pirkko.saarela@inari.fi 

 
 

http://www.sivuilla/

