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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN  
PÄIVITYKSEN KOMMENTOIMISESTA 
 
 
 

 
Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) päivitys 
1.8.2022 alkaen 
 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuivat 1.3.2022 (määräys OPH-700-2022). 

Perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia. Varhaiskasvatus-

suunnitelman valtakunnallisissa perusteissa lapselle annettava tuki määritellään aiem-

paa tarkemmin. Suurimmat muutokset liittyvät lapselle tarjottavaan kehityksen ja op-

pimisen tukeen (kappale 5, lapsen tuki). Kolmiportaisen tuen mallin tarkoituksena on 

varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen ja oppimisen tuen myös 

varhaiskasvatuksessa.  Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty alusta-

vasti uusien perusteiden mukaisesti ja se otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.   

   

Inarin kunnan Vasun päivitys on tehty uusien perusteiden mukaisesti vasutyöryhmän eli 

yksikköjen johtajien toimesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vasun päivityksen luon-

noksesta tiedotetaan ja pyydetään kehittämisehdotuksia lasten huoltajilta, henkilöstöl-

tä, sivistystoimelta, sosiaali- ja terveystoimelta, saamelaiskäräjiltä, MLL:ltä sekä Elo 

ry:ltä. Saadut kehittämisehdotukset käsitellään vasutyöryhmässä ja viedään tiedoksi 

Inarin kunnan sivistyslautakuntaan ennen Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 

hyväksymistä 18.5.2022.  

 

Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma koskee sekä suomenkielistä että saamenkie-

listä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu valtakunnallisten pe-

rusteiden jälkeen kunnan osuudet (Inarin kunnan vaakuna), joka koskee kaikkia kunnan 

varhaiskasvatusyksiköitä. Kunnan varhaiskasvatusta koskevan osuuden jälkeen varhais-

kasvatussuunnitelmaan on kirjattu saamenkielistä varhaiskasvatusta koskevat lisäykset 

(saamenlippu). 
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Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty uusien varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden mukaiseen muotoon. Vasun perusteissa näkyy punaisella tekstillä 
kaikki muutokset, jotka opetushallitus on hyväksynyt 1.3.2022 alkaen.  
 
Inarin kunnan kaikkia yksiköitä ja saamenkielisiä yksiköitä koskevissa teksteissä entinen 
Vasun teksti on vihreänä ja kaikki muutokset, jotka Vasuluonnokseen 25.4.2022 on kir-
jattu, näkyvät em. kohdissa violetilla tekstillä. 
 
Pyydämme teitä huoltajia tutustumaan Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päi-
vitysluonnokseen 25.4.2022 ja kommentoimaan sekä lähettämään kehittämisehdotuk-
sia Inarin kunnan ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen kohtiin.  
 
Vasuluonnos löytyy Inarin kunnan www-sivuilta: sivistyspalvelut /varhaiskasvatus / 
ajankohtaiset asiat.  
 
Kommentit pyydetään lähettämään 9.5.2022 klo 10.00 mennessä sähköpostitse osoit-
teeseen: varhaiskasvatustoimisto@inari.fi 
Otsikkoon merkintä: VASUPALAUTE 
 
Lisätietoja varhaiskasvatustoimistosta sekä varhaiskasvatusyksiköistä. 
  
 
 
 

Kevätterveisin 
 

Pirkko Saarela 
varhaiskasvatusjohtaja 
puh. 040 7441259 
Email: pirkko.saarela@inari.fi 
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