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LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.8.2022 alkaen 

1. Perustiedot 

Lapsen nimi  

Syntymäaika  

Yksikkö ja ryhmä  
 

Huoltaja/huoltajat/muu laillinen edustaja 
 

 

Yhteydenpitoon liittyviä lisätietoja 

 

2. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen 

Asiakirjan laatimispäivä:  
  

Laatimisesta vastaava henkilö ja tämän puhelinnumero 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuneet 

 

Miten lapsen näkökulma ja mielipiteet on otettu huomioon? 

 

Miten huoltajien näkemykset otetaan huomioon ja miten yhteistyö on järjestetty? 
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3. Monialainen yhteistyö 

Organisaatiot, henkilöt ja yhteystiedot 

 
 
 
 
 
 

Sovitut yhteistyötavat, vastuut ja palvelut 

 

 
4. Tavoitteista taidoiksi (jätetään tyhjäksi ensimmäistä vasua laadittaessa) 

Arviointia – tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen edellisestä vasusta 

 

Lapsen tuen arviointi 

 

Muut havainnot lapsen edellisestä vasusta 
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5. Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
Tähän kuvataan lapsikohtaiset pedagogisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä lapsen saama tuki. Lisäksi lapsen keskeiset vahvuudet ja 

kiinnostuksen kohteet tavoitteiden ja tarpeiden asettamisen ja suunnittelun pohjaksi. 

 

Havainnot, lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, sekä niiden huomioon ottaminen 

(harjoiteltavat asiat) 

 

Kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet pedagogiselle toiminnalle. Henkilöstön ja 

huoltajien yhteinen näkökulma 

 

Konkreettiset toimenpiteet ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi huomioiden lapsen 

tarvitsema tuki, ohjaus ja oppimisympäristö 

 

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia 
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Mahdolliset muut kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen liittyvät 

tavoitteet ja sovitut järjestelyt (yhteistyötaho ja vastuuhenkilö) 

 

Lapsen tuen toteuttamista koskeva hallintopäätös 

Tuen taso Päätöksen alkamispvm Päätöksen päättymispvm Muita huomioita 

    

    

6. Näin edistymme – arviointia matkan varrella 

Tarkennuksia toimintakauden aikana 

 

7. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 

Lapsen hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät muut huomioitavat asiat esimerkiksi päiväuniin, ruokailuun 

ja ulkoiluun liittyen 

 

8. Laatimisessa hyödynnetyt muut mahdolliset asiakirjat ja suunnitelmat 

Muut asiakirjat 

 

9. Jatkosuunnitelma ja milloin suunnitelmaa seuraavan kerran arvioidaan 

Jatkosuunnitelma 

 

 


