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Ähtärin uuden varhaiskasvatussuunnitelman luonnos kuntalaisten kommentoitavana

Jokaiselle kunnalle oma varhaiskasvatussuunnitelma
Opetushallitus on päättänyt lokakuussa 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, joita 
noudattaen jokaisen kunnan tulee laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. 
Ähtärissä vasu-työskentely aloitettiin syksyllä perustamalla vasu-ohjausryhmä. Varhaiskasvatuksen 
työntekijät ovat olleet mukana vasun työstämisessä ja  lisäksi tietoa ja mielipiteitä on kerätty erilaisin 
menetelmin lapsilta, huoltajilta ja yhteistyökumppaneilta.

Kerättyä tietoa hyödyntäen on laadittu Ähtärin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, jonka 
tekstiluonnos on nyt luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa ahtarivasu2017.blogspot.fi.
Varhaiskasvatuslain mukaan lasten huoltajilla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa 
varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
kehittää toimintatapoja, joilla mahdollistetaan huoltajien osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet.
Ähtärin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on vielä keskeneräinen niin sisällöltään kuin 
kuvitukseltaankin, joten nyt on hyvä aika kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoida ja vaikuttaa 
ähtäriläisen varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavan asiakirjan sisältöön. 
Kommentointi on avoinna 31.5.2017 saakka.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia varhaiskasvatuksen toimintaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tulee kansallinen normi, joka velvoittaa palvelun järjestäjää 
ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä sitoutumaan varhaiskasvatuslain sekä perusteiden arvoperustan, 
tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan varhaiskasvatuksessa. 
Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on tutkimustiedon mukaan suotuisia vaikutuksia niin lapsen kuin 
yhteiskunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laatukäsikirja, jonka mukaan 
toimimalla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpaikastaan
riippumatta.

Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmän kivijalka, jokaiselle lapselle henkilökohtainen vasu
Varhaislapsuus on intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa, jossa keskeiset kehitykselliset 
muutokset tapahtuvat jo ennen kouluikää. Mitä lasten elämässä tapahtuu tuona aikana, on 
merkityksellistä sekä lapsen tämän hetkisen, että tulevan elämä kannalta.

Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet sekä velvoite huomioida lapsen etu varhaiskasvatusta 
suunniteltaessa ja toteutettaessa ovat koko toiminnan perusta. Varhaiskasvatus ei ole vain 
päivähoitoa, vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa 
toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatus- 
suunnitelma eli lapsen vasu. Se tehdään yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa. 
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Lapsen vasu on yhteinen sopimus ja suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä 
varhaiskasvatuksen toiminnassa.
Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Työtapojen 
sekä oppimisympäristöjen tulee edistää lasten intoa tutkia, kokeilla ja harjoitella asioita. Lapsilla on 
myös oikeus saada oppimiseensa sopivaa ohjausta ja tukea.
Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin merkitys lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet 
hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Leikki on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa 
lapset samalla oppivat uusia taitoja ja luovat merkityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. 
Lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua 
leikkeihin ja yhteiseen toimintaan.

Lapset ovat aktiivisia toimijoita ja ryhmänsä jäseniä. Lapsilla on omia ajatuksia ja mielipiteitä, joita 
tulee kuulla ja huomioida. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin 
asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön 
kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä.

Vasu velvoittaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseen ja kehittämiseen
Työ- ja toimintatapojen arvioinnissa on keskeistä miettiä, miten ne parhaalla tavalla tukevat lasten 
kasvua, kehitystä ja oppimista. Systemaattisen arvioinnin avulla kehitetään varhaiskasvatuksen laatua.

Ähtärin kaupungin varhaiskasvatus toivookin aktiivista keskustelua ja kommentteja blogspotin kautta,
yhdessä tehden ja suunnitellen päästään parhaisiin tuloksiin.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki, puh. 040 573 9673 ja kiertävä 
erityislastentarhanopettaja Hanna Katajamäki, puh. 040 668 3233
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