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1 Taustaa 
 

Turun varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnan tasolla erilaiset asiakirjat se-
kä lait ja asetukset, jotka löytyvät ajantasaisina sivuilta www.finlex.fi sekä 
kootusti myös http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/lait_ja_oppaat/varhaiskasvatus_ja_paivahoito/lainsaadanto (liite 1).  
1.8.2015 voimaan tulevassa Varhaiskasvatuslaissa (HE 341/2014) 9b§ sa-
notaan arvioinnista mm. seuraavaa: ”Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee 
arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toi-
mintansa arviointiin.” 
 
Lakien ja asetusten lisäksi sisällölliseen ohjaukseen valtakunnan tasolla 
vaikuttavat Valtioneuvoston periaatepäätös Varhaiskasvatuksen valtakun-
nallisista linjauksista (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002), Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet (Heikkilä, Välimäki & Ihalainen 2007) 
sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Turun kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin linjauksiin ja esiope-
tussuunnitelma Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskas-
vatus nähdään lapsen saaman kehityksen ja oppimisen tukena ja erilaisina 
varhaiskasvatuksen sisältöinä, päivähoito määritellään puolestaan päivähoi-
topalvelun järjestämisenä ja siihen liittyvinä tekijöinä. Esiopetus katsotaan 
kuuluvan osaksi varhaiskasvatusta. Toimintaa ohjaavat myös kaupungin 
strategia, varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus ja muut asiakirjat, joi-
hin varhaiskasvatus toiminnan kannalta linkittyy (esim. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma). Tässä laatukäsikirjassa on kuvattu arvioinnin eri 
osa-alueet, laatukriteerit, määritelty laadunarvioinnin suorittajat sekä kuvattu 
prosessi.  
 
Itsearvioinnin taustana on CAF arviointimalli (Yhteinen arviointimalli eli The 
Common Assessment Framework, 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/CAF_20
13.pdf ). Tämä malli auttaa organisaatiota kehittämään toimintaansa todet-
tujen kehittämistarpeiden pohjalta. Arviointia tarkastellaan sekä toimintata-
pojen että tulosten arvioinnin näkökulmasta. Arviointialueita on yhteensä 
yhdeksän. Arviointialueiden tarkemmat kuvaukset ja kriteerit löytyvät tämän 
käsikirjan luvusta 4. 
 

Toimintatapojen arviointi  
Arviointialue 1: Johtajuus  
Arviointialue 2: Strategia ja toiminnan suunnittelu  
Arviointialue 3: Henkilöstö  
Arviointialue 4: Kumppanuudet ja resurssit  
Arviointialue 5: Prosessit  
Tulosten arviointi  
Arviointialue 6: Asiakas- ja kansalaistulokset  
Arviointialue 7: Henkilöstötulokset  
Arviointialue 8: Yhteiskuntavastuutulokset  
Arviointialue 9: Keskeiset suorituskykytulokset 
 
Vuonna 2011 toteutetussa sisäisessä auditoinnissa (CAF-arvioinnin mukai-
sesti) todettiin, että Turun varhaiskasvatuksen kehittämiskohteeksi tuli ottaa 
laadunhallinnan prosessi. Laadunhallinnan tulee kulkea varhaiskasvatuksen 
sisällön ja toteuttamisen ohella jatkuvana sekä suunnitelmallisena prosessi-
na ja nivoutua tiiviisti strategiatyöhön. Ohjaavien asiakirjojen sekä laadun-
hallinnan suhdetta ja jatkuvaa vuorovaikutusta on kuvattu kuviossa 1. 

http://www.finlex.fi/
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/varhaiskasvatus_ja_paivahoito/lainsaadanto
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/varhaiskasvatus_ja_paivahoito/lainsaadanto
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/CAF_2013.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/CAF_2013.pdf
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Kuvio 1. Opetussuunnitelmien, toiminnan sisällön, strategian ja laadunhallinnan suh-
de toisiinsa 

1.1 Laaturyhmätyöskentely 
 

Kehittämishankkeen myötä kaupunkiin perustettiin moniammatillinen sekä 
myös eri varhaiskasvatusalueita edustava laaturyhmä. Ryhmässä ovat 
edustettuina neljä palvelualuetta (pohjoinen, läntinen, eteläinen ja itäinen1), 
ruotsinkielinen varhaiskasvatus, varhaiserityiskasvatus sekä yksityiset pal-
velut.  
Laaturyhmä (LaaVa = laatua varhaiskasvatukseen) lähti työstämään jo ole-
massa olevia kyselyjä ja arviointilomakkeita siten, että kaikki laatukriteerit 
tulivat käytännön tasolla arvioiduiksi. Mikäli johonkin kriteeriin ei löytynyt ar-
viointilomakkeissa kysymyksiä, ne mietittiin. Tämän työskentelyn pohjalta 
luotiin hoidon aloituksen arviointi –kysely, joka kartoittaa mm. lapsen tutus-
tumiskäynteihin liittyvien käytänteiden onnistumista sekä palveluun ohjau-
tumista (kyselyt liitteissä 2-4). 
 
Turussa hyödynnetään Kuntaliiton laatuhankkeen julkaisua Laadunhallinta 
opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa (2010). 
 
Laatuprosessin käynnistämisen jälkeen Laaturyhmä on käsitellyt vuosittain 
saadut asiakaspalautteet siten, että ne on tarkastelun jälkeen esitetty var-
haiskasvatuksen johtoryhmälle. Tarkastelun pohjalta on tehty kehittämiseh-
dotuksia toiminnan parantamiseksi. Myös osallisuuden lisäämiseen liittyviä 
toimintaehdotuksia on mietitty laaturyhmässä. Yhtenä osallisuuden lisäämi-
sen toimenpiteenä luotiin lapsen haastattelulomake (liite 5), joka otettiin 
käyttöön syksyllä 2014. 
 

1.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 

Varhaiskasvatus on tehnyt laadunhallintayhteistyötä mm. hyvinvointitoi-
mialan kanssa. Turussa järjestettiin syksyllä 2012 Kuntaliiton ja Valtionva-
rainministeriön yhteinen tilaisuus ”Laatua yhteistyöllä”, johon koko laaturyh-
mä osallistui. Sivistystoimialalla toimii suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, jon-

                                                
1
 Vuoden 2015 alusta puhutaan varhaiskasvatusalueista, ja niitä on kaksi: pohjoinen ja eteläinen. Laaturyhmän 

kokoonpanoa ei kuitenkaan muutettu organisaatiomuutoksessa, vaan entiset neljä aluetta ovat vieläkin edustet-
tuina. 
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ka kanssa varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä. Varhaiskasvatus on 
edustettuna myös toimialan salkkuryhmässä. Salkkuryhmä hallinnoi sivistys-
toimialan hankkeita. 
 

2 Yleistä 
 

Turun kaupungissa varhaiskasvatus kuuluu sivistystoimialan alaisuuteen. 
Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Vuoden 2015 alusta suomenkielinen var-
haiskasvatus jakautuu kahteen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatus 
kokonaisuudessaan on palvelualue, jota johtaa palvelualuejohtaja.  

 
 

2.1 Varhaiskasvatuksen organisaatio 
 

 
Kuvio 2. Organisaatiokaavio 

 
Kuviossa 2 on kuvattu varhaiskasvatuksen organisaatio. Varhaiskasvatuk-
sessa on kaksi palvelualuejohtajaa, joista toiselle kuuluu myös yhteisiä toi-
mintoja, kuten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä palveluohjaus. Palveluohjaus 
huolehtii asiakkaiden ohjauksen sekä kunnallisten, yksityisten sekä ruotsin-
kielisten palvelujen piiriin asiakkaan tarpeet huomioiden. 

 

2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Sivistystoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Näiden arvo-
jen pohjalta on luotu toimialan ohjaavat periaatteet, jotka ovat: 
•asiakaslähtöisyys 
•osaaminen ja luovuus 
•vastuullisuus 
•tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus 
•kansainvälisyys 
 
Sivistystoimialan arvot on avattu varhaiskasvatuksessa kaupungin tasolla 
sekä yksikkötasolla siten, että arvojen toteutumista käytännössä on mietitty 
yhdessä henkilöstön kanssa. Arvot ja niiden toteutuminen käytännössä on 
kuvattu Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. 
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2.3 Laadunhallinnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt 
 

Palvelualuejohtajan tehtäviin kuuluu Sivistystoimialan johtamisjärjestelmän 
mukaisesti: ”Vastaa kaupungin omien suomenkielisten varhaiskasvatuspal-
veluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.” 
 
Palvelualuejohtajan alaisuudessa toimii palvelupäällikkö, jonka tehtävänä 
on: ”Toteuttaa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuuden laadunhallinta- ja 
arviointityötä, toteuttaa ja kehittää kunnallisen suomenkielisen varhaiskas-
vatuksen laadunhallinta- ja arviointityötä sekä ohjaa varhaiskasvatuspalve-
lujen kokonaisuuden laadunhallinta- ja arviointityötä.” 
 
Varhaiskasvatusalueilla aluepäällikkö: ”Toteuttaa omalta osaltaan kunnalli-
sen suomenkielisen varhaiskasvatuksen laadunhallinta- ja arviointityötä.” 
 
Päivähoitoyksikön johtaja johtaa laatutyötä omassa yksikössään. Laadun-
hallinta linkittyy johtamisen eri alueisiin (henkilöstö, talous, palvelut, strate-
gia).  
 
Jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä on omalta osaltaan vastuus-
sa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisesta. 
 
Prosessikuvauksessa (liite 6) on kuvattu seikkaperäisesti kunkin tason 
osuus laadunhallintaprosessissa. 
 

 
 

Kuvio 3. Laadunhallinta varhaiskasvatuksen eri tasoilla 

 
 

3 Viitekehys 
 

Käytössä oleva viitekehys perustuu CAF-arviointimalliin sekä perusopetuk-
sen laadunhallintamalliin. Itsearvioinnissa tarkastellaan kunkin kymmenen 
osa-alueen toteutumaa erilaisten kyselyjen tai tilastojen avulla.  

 

Palvelualue, järjestäjän taso 

Arviointi-
päivät 

Kehittä-
mis-

suunnitel
ma 

Varhaiskasvatusalue 

Johdon 
katselmus 

Alueen 
kehittämis-
haasteet 

Yksikkö, arjen pedagogiikka 

Kyselyt: lapset, 
huoltajat, 

henkilökunta 

Osallisuus, 
asiakasraadit 
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Kuvio 4. Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan viitekehys (Karvonen 2010) 

Kehittämistyössä hyödyllinen on väline on esim. ns. Demingin ympyrä 
(PDCA-ympyrä). Ympyrä sisältää seuraavat vaiheet: 
 Suunnittele (Plan) 
 Kokeile (Do) 
 Tarkista (Check) 
 Toteuta (Act) 

 

 
 
Kuvio 5. Demingin ympyrä 

 
Laadunhallinnan viitekehys hyödyntää PDCA-ympyrää laatuprosessissa, jo-
ka on kuvattu tarkemmin luvussa 8.  
 
Seuraavalla sivulla on kuvattu Turun varhaiskasvatuksen laadunhallintaan 
liittyvät elementit sijoitettuna viitekehykseen (kuvio 6). Varhaiskasvatuksen 
kuten myös varhaiskasvatuksen laadunhallinnan keskiössä on lapsi. Jotta 
lapselle muodostuu varhaiskasvatukseen osallistumisesta hyvä päivä ja hän 
saa päivän aikana tarvitsemansa tuen, täytyy tarkastella myös muita ele-
menttejä. Johtaja mahdollistaa toiminnan toteutumisen ammattitaitoisen 
henkilöstön avulla.  
 

Suun-
nittele 
Plan 

Kokei-
le  

Do 

Tarki-
sta 

Check 

Toteuta 
Act 
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Kuvio 6. Laadunhallinnan osatekijät Turun varhaiskasvatuksessa viitekehyksen mukaisesti. 
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4 Kriteerit  
 
Kriteerit ovat Kuntaliiton hankkeesta Laadunhallinta opetustoimessa ja var-
haiskasvatuksessa (2010). Se, kuka mitäkin kriteeriä arvioi, on mietitty Laa-
Va-ryhmässä. Merkinnät ovat seuraavat: V = vanhemmat/ huoltajat, L = lap-
si, H = henkilöstö, J = johto/ hallinto (auditointi). Päivähoitoyksikön johtaja 
arvioi omalta osaltaan jokaisen kriteerin toteutumista yksikössään. 
 
Kriteerien pohjalta LaaVa-ryhmä tarkasti kaikki laatuprosessi kyselylomak-
keet siten, että jokainen huoltajien arvioima kriteeri tulee esille joko asiakas-
tyytyväisyyskyselyssä tai hoidon aloituksen kyselyssä. Lasten arvioimat kri-
teerit tarkasteltiin siten, että Lasten laatupelissä lapsilla on mahdollisuus ar-
vioida kyseisiä kriteerejä. Myöhemmin vielä laadittiin lasten haastattelulo-
make arvioinnin ja osallisuuden tueksi. Henkilöstön arvioitavaksi tulleet kri-
teerit konkretisoituvat työhyvinvointikyselyissä tai kehityskeskusteluissa. 
Johdon/ hallinnon tarkastelu toteutuu auditointipäivillä. Johtotason arvioin-
nissa myös muiden tahojen arviointi tulee esille, sillä auditointipäiville kerä-
tään arviointitietoa mahdollisimman monipuolisesti. 
 

4.1 Johtaminen 
 

Eri tasoille määritellyt palaverirakenteet tukevat johtamista ja tiedonkulkua 
sekä ovat sidoksissa vuosikelloon. Tiedonkulun ja tarvittavien tietojen löy-
tymisen helpottamiseksi käytetään kaupungin sähköistä alustaa (DoTku). 
 
Kuviossa 7 näkyvät kriittiset tekijät johtajuuden onnistumiselle eri tasoilla lu-
kuun ottamatta poliittista johtoa. Turun kaupungin hallintosäännön lisäksi si-
vistystoimialalla on johtosääntö sekä sivistystoimialan johtamisjärjestämis-
päätös. 

 
 
Kuvio 7. Johtajuus eri tasoilla Turun varhaiskasvatuksessa 
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Pedagogisen johtamisen onnistumisen kannalta myös suunnittelu- ja kehit-
tämisrakenteet, koulutusrakenteet, vuosikello sekä työvuorojen laadinta ovat 
olennaisia.  
 
Johtamisen kannalta arviointitieto on oleellista, kun toimintaa kehitetään. 
Kaupungin tasolla tarvittava tieto kehittämistä varten saadaan auditointipäi-
viltä, joissa saatua palautetta käsitellään monipuolisesti ja eri näkökulmista. 

 
Kriteerit 
  V L H J 

1.1 Varhaiskasvatuksessa on määritelty toiminta-ajatus, arvopohja ja 
strategia, joista kaikki toimijatasot ovat tietoisia. 

X  X X 

1.2 Johto luo asianmukaiset edellytykset hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen toteuttamiselle. 

X  X X 

1.3 Johtamisen painopiste on pedagogisessa johtamisessa, joka on 
vuorovaikutteista ja osallistavaa. 

  X  

1.4 Johdolla on selkeät tavoitteet hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
järjestämisen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. 

  X X 

 
 

 
   

4.2 Henkilöstö 
 

Henkilöstömitoitusta noudatetaan Asetus lasten päivähoidosta (16.3.1973/ 
239) 6§ mukaisesti. Uuden henkilöstön palkkaamiseksi noudatetaan kau-
pungin ohjeistuksia. Varhaiskasvatuksen käytössä on rekrytoinnin apuna 
sähköinen Kuntarekry-palvelu. 
 
Henkilöstön perehdytystä varten on olemassa perehdytyskortti. Esimiehen 
lisäksi perehdytykselle määritellään vastuuhenkilö, ja perehdytyksessä nou-
datetaan sivistystoimialan perehdytysprosessia. Perehdytysjakson jälkeen 
esimies tallentaa perehdytyskortin. Henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi 
sivistystoimialalla ja varhaiskasvatuksessa järjestetään syksyisin perehdyty-
siltapäivät uusille työntekijöille. Sivistystoimialan suunnittelu- ja kehittämis-
ryhmä arvioi vuosittain perehdytyksen onnistumista. 
 
Työssäoppimisjaksolle tulevalle opiskelijalle nimetään ohjaaja. Ohjaajille ja 
näytön vastaanottajille järjestetään alueen oppilaitosten toimesta säännölli-
sesti koulutusta. 
 
Työllistymistuella työskentelevät henkilöt ovat työsuhteessa, joten he ovat 
osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. 
 
Kehityskeskusteluja varten on olemassa kaupungin kehityskeskusteluloma-
kepohjat, johon palvelualuittain voidaan nostaa strategiasta keskeisiä asioi-
ta. Kehityskeskustelujen käymiseen on olemassa vuosikello, ja keskuste-
luista esille nousseet kehittämiskohteet tarkastellaan yksikkötasolla sekä 
varhaiskasvatuksen tasolla. Tarkastelun edellyttämät toimenpiteet toteute-
taan. Kehityskeskustelujen lisäksi henkilöstön osaamista ja osaamistarpeita 
arvioidaan osaamiskartoitusten myötä. Varhaiskasvatuksen osaamiskartat 
(perhepäivähoitajat, varhaiskasvattajat sekä johtajat) perustuvat sivistystoi-
mialan yhteisiin osaamiskarttoihin. Vuosittain laaditaan koulutussuunnitel-
ma, jonka toteutumista arvioidaan. 
 
Kaupungin tasolla on määritelty osaaminen, joka kaikkien osalta sisältää 
seuraavat osa-alueet: 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä asiakaspalveluosaaminen 

 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 

 Verkosto-osaaminen 
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 Kirjallinen viestintä 

 Suullinen viestintä ja esiintyminen 

 Tietotekniikan perustaidot 

 Yhteisten hallintosovellusten käyttötaito: 
o Henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmä 
o Hankintatoimen toiminnanohjausjärjestelmä (lisätään tarvit-

taessa) 
o Taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmä (lisätään tarvit-

taessa) 
o Potilastietojärjestelmä (lisätään tarvittaessa) 
o "Opiskelijahallinnon ja opetusjärjestelyiden tietojärjestelmä 
o (lisätään tarvittaessa) " 
o Työaikajärjestelmä (lisätään tarvittaessa) 
o Paikkatietojärjestelmä (lisätään tarvittaessa) 

 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyysosaaminen 

 Kielitaito: 
o Suomen kielen taito (vieraana kielenä) 
o Ruotsin kielen taito  (vieraana kielenä) 
o Englannin kielen taito 
o Muu, mikä? (Kirjoita tähän ja lisää rivejä tarvittaessa) 

 Kehittämisosaaminen 

 Itsensä johtaminen 

 Henkilöstöosaaminen 

 Toimintaympäristö- ja strategiaosaaminen 

 Kustannustietoisuus ja talousosaaminen 

 Hankintaosaaminen 

 Perehdytysosaaminen 

 Ohjaus- ja koulutusosaaminen 
 

Johtajilla on lisäksi seuraavat osaamisalueet: 

 Henkilöstöjohtaminen 

 Toiminnan johtaminen 

 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

 Talouden johtaminen 
 
Kaikille yhteinen osaaminen on ajateltu tiettyjen roolien kautta. Nämä ovat: 

 Konserni- ja toimialajohto 

 Tulosaluejohto 

 Ylemmät esimiehet 

 Esimiehet 

 Erityisasiantuntijat 

 Asiantuntijat 

 Toteuttajat 
 
Tiimityön sujuvuutta edistetään tiimisopimuksilla. Työhyvinvoinnin lisäämi-
seksi tehdään jatkuvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työterveyshuollon 
kanssa on voimassa oleva sopimus työterveyshuollon järjestämiseksi. Kau-
punkitason varhaisen puuttumisen malli on käytössä myös varhaiskasvatuk-
sessa. Kaupungilla on käytössä ns. tyhy-ranneke, jota henkilöstö voi hyö-
dyntää liikuntaan tai kulttuuriin. 

 
Kriteerit  
  V L H J 

2.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen vastaavat kunkin 
yksikön toiminnan tarpeita ja noudattavat lain ja asetuksen 
säädöksiä. 

  X X 
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2.2 Jokaiselle on määritelty selkeästi vastuut ja tehtäväkuvat.   X X 

2.3 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus on suunnitelmallista ja 
sitä varten on olemassa seurantajärjestelmä. 

  X X 

2.4 Henkilökunnan välinen vuorovaikutus ja tiimityö ovat sujuvia.   X X 

2.5 Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammattitaitoinen 
ja vahvan ammatti-identiteetin omaava henkilöstö. 

X  X X 

2.6 Henkilöstön työhyvinvointi on seurannan ja kehittämisen koh-
teena. 

  X X 

 

4.3 Taloudelliset resurssit 
 

Taloudenseurannan tueksi on sähköinen SAP-järjestelmä. Talouden suun-
nittelun päävastuu on palvelualueenjohtajalla yhdessä sivistystoimialan ta-
louspalveluyksikön kanssa. Yksikön johtaja vastaa oman yksikkönsä ja 
aluepäällikkö oman alueensa taloudenseurannasta säännöllisesti. 
 
Perheen tullessa varhaiskasvatuspalveluihin käydään keskustelu hoidon 
tarpeesta. Avoimia palveluja järjestetään perheille, joiden lapsilla ei ole tar-
vetta kokopäivähoitoon, mutta lapselle halutaan järjestää mahdollisuus var-
haiskasvatukseen osallistumiseen. Perheen toiveet huomioidaan mahdolli-
suuksien mukaan. Avoimiin palveluihin on olemassa oma lapsen varhais-
kasvatussuunnitelma, joka täytetään yhdessä huoltajien kanssa. Avoimien 
palvelujen järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä mm. seurakunnan ja 
kolmannen sektorin kanssa. 
 
Uusia yksiköitä rakennettaessa sekä sisä- että ulkotilat suunnitellaan vas-
taamaan varhaiskasvatuksen tarpeita. Suunnitteluun osallistuvat palvelu-
alueen johtaja, aluejohtaja sekä mahdollisesti jo tiedossa oleva yksikön joh-
taja yhdessä Turun seudun kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa. 

Kriteerit 
  V L H J 

3.1 Varhaiskasvatukselle varatut resurssit mahdollistavat toimin-
nan toteutuksen lainmukaisesti huomioiden henkilöstömitoi-
tuksen. 

  X X 

3.2 Perheille tarjotaan hyvä ja riittävä palvelutaso (hoitomuodon 
valinta, lapsen erityistarpeet, tarpeen laajuus, ts. osa-, koko-
päivä- tai vuorohoito). 

X  X X 

3.3 Talous suunnitellaan pitkällä aikavälillä ja sen toteutumista 
seurataan systemaattisesti. 

  X X 

3.4 Varhaiskasvatuksen sisä- ja ulkotilat sekä välineet mahdollis-
tavat monipuolisen leikin ja toiminnan. 

X X X  

 
4.4 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu ja järjestelyt 
 

Palveluohjaus sijoittaa lapset vapaisiin hoitopaikkoihin olemassa olevan 
palveluohjauksen käsikirjan mukaisesti. Yksikön johtaja sijoittaa lapset lapsi-
ryhmiin. Tarvittaessa konsultoidaan erityislastentarhanopettajaa sijoituksiin 
liittyvissä asioissa, jotta lapsen tarvitsema tuki toteutuisi parhaalla mahdolli-
sella tavalla. 
 
Turun seudun kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa ruokapalveluiden ja kiinteistön-
huollon osalta kokoonnutaan säännöllisesti. Voimassa olevat sopimukset 
määrittelevät palvelujen sisällön ja hinnan. 

 
Sähköisen järjestelmän (Effica) käyttöön on laadittu käsikirja. 
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Kriteerit 
  V L H J 

4.1 Lapsiryhmät muodostetaan siten, että lasten hoito, kasvatus ja 
opetus voidaan toteuttaa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunni-
telmien mukaisesti ottaen huomioon lasten erilaiset tarpeet. 

X  X  

4.2 Henkilöstön sijoittelussa otetaan huomioon osaamisen monipuo-
lisuus ja ihmissuhteiden jatkuvuus lasten näkökulmasta. 

X X X  

4.3 Lapsella on mahdollisuus kehitystään tukevaan monipuoliseen 
leikkiin ja toimintaan. 

X X X  

4.4 Toiminnassa sovelletaan monipuolisesti varhaiskasvatuksen 
tavoitteiden mukaisia menetelmiä ja työtapoja. 

X  X  

4.5 Kunnassa on ajan tasalla olevat kunnan ja yksiköiden varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat. 

X  X X 

4.6 Tukipalvelut (esim. ruokahuolto, tilapalvelu) on järjestetty siten, 
että ne tukevat varhaiskasvatuksen ydintehtävää. 

X X X X 

 

4.5 Varhaiskasvatusympäristö 
 

Varhaiskasvatusympäristön tarkastelua tehdään kahdesta näkökulmasta. 
Ensimmäisenä on ympäristön turvallisuus (fyysinen ja henkinen), toisena 
näkökulmana voidaan ajatella ympäristöä oppimisympäristönä.  
 
Turvallisuusnäkökulma tarkoittaa sitä, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja 
että henkilöstö valvoo, ettei vaaratilanteita pääse tapahtumaan. Yksiköissä 
on turvallisuusasiaa käsitelty huoltajien kanssa ’kiusaamisen ehkäisy’ – 
suunnitelmien yhteydessä. Fyysisen ympäristön arviointia käydään vuosit-
tain läpi henkilöstön kanssa riskien arvioinnin yhteydessä. Ympäristötervey-
denhuolto suorittaa säännölliset tarkastukset yksiköissä tietyn suunnitelman 
mukaisesti. Yksiköissä on turvallisuussuunnitelma, jota tarkastellaan laa-
dunhallinnan vuosikellon mukaisesti ja aina uuden työntekijän perehdytyk-
sen yhteydessä. Ohjeistuksena yksikön turvallisuussuunnitelman tekemi-
seen on Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (löytyy DoTku: sivis-
tystoimiala varhaiskasvatus  ohjaavat asiakirjat). Sen liitteenä 4 on Pi-
han tarkistuslomake, joka käydään läpi vuosittain ja tarvittaessa sekä liittee-
nä 6 on Retkisuunnitelma, joka täytetään aina retkelle lähtiessä. Lapsen tur-
vataitoja kehitetään mm. Lasten laatupelin avulla. 
 
Oppimisympäristöä tarkastellaan yksiköittäin sekä ryhmissä ryhmien var-
haiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Lasten 
osallisuus oppimisympäristöjen kehittämiseen ja rakentamiseen huomioi-
daan. Oppimisympäristöjä tarkastellaan myös tasa-arvoisen varhaiskasva-
tuksen näkökulmasta. 
 
Kaupungin tasolla Johtava Sisäilmatyöryhmä on laatinut toimintamallin si-
säilmaongelmissa. Lomaketta (löytyy DoTku Sisäilman selvitystyö) käyte-
tään aina sisäilman ongelman ilmetessä. Lomakkeen täyttää yksikön esi-
mies. 
 

Kriteerit 
  V L H J 

5.1 Varhaiskasvatuksen toimintatilat sisällä ja ulkona ovat turvalliset. X  X  

5.2 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi. X X X  

5.3 Henkilöstö tietää, miten toimitaan tavallisuudesta poikkeavassa 
tilanteessa. 

  X  

5.4 Varhaiskasvatuksen henkilöstö vastaa siitä, että lapsille on liik-
kumista, tutkimista, leikkimistä ja taiteellista kokemista vastaavia 
materiaaleja ja välineitä vapaasti saatavilla. Ne innostavat moni-
puoliseen oppimiseen, yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen 
aikuisten ja toisten lasten kanssa. 

X X X  
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4.6 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen 
 

Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty siten, että se 
toimii päivähoidossa käytännön työkaluna. Kaupungin tason suunnitelma on 
melko yksityiskohtainen, ja näin yksiköiden mietittäväksi yksikön omaan 
varhaiskasvatussuunnitelmaan on jäänyt lähinnä yksikön yhteistyön kuvaa-
minen ja tarkennus muutamiin toimimalleihin (esim. kiusaamisen ehkäisy 
omassa yksikössä). Yksikön suunnitelmien laadinnan avuksi on tehty työkir-
ja, jota hyödynnetään vuosittain yksiköiden suunnitelmien päivitysten yhtey-
dessä. 
 
Leikin merkitys ja sen havainnointi ovat tärkeitä lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaa laadittaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta on ole-
massa ”mallivasu” sekä ohjeistus suunnitelmaan liittyvistä asioista ja huolta-
jien kanssa käytävissä keskusteluissa huomioitavista asioista. Lomakkeiden 
täyttämiseen on järjestetty myös koulutusta. Opiskelijat ovat läsnä varhais-
kasvatussuunnitelmakeskusteluissa huoltajien luvalla. Opiskelijoille esitel-
lään ”mallivasu” esimerkkinä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. 
 
Liikkuminen lapsen ominaisena tapana toimia on otettu varhaiskasvatuk-
sessa monin tavoin huomioon. Esiopetuksen toteuttaminen toiminnallisesti 
tukee myös liikunnallisuuden lisäämistä. Varhaiskasvatuksessa on liikunnan 
vuosisuunnitelma, joka on vielä tarkennettu alueittain. Liikuntakoordinaattorit 
tapaavat säännöllisesti, ja liikkumiseen liittyvä kysymys on lisätty myös 
asiakastyytyväisyyskyselyyn.   
 
Varhaiskasvatuksen eri sisältöalueiden osalta yhteistyötä tehdään eri taho-
jen kanssa. Tällaisia tahoja ovat mm. seurakunnan kasvatusasiaintoimisto 
ja kaupungin vapaa-aikatoimiala.  

 
Kriteerit 
  V L H J 

6.1 Hyvä hoito muodostaa perustan kaikelle toiminnalle varhaiskas-
vatuksessa. 

X X X  

6.2 Yksikön toiminta perustuu kunnan ja yksikön varhaiskasvatus-
suunnitelmaan. Ryhmän varhaiskasvatus-suunnitelma pohjautuu 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin. Henkilökunta on sitoutunut 
suunnitelmien toteuttamiseen ja havainnoi lapsia säännöllisesti. 

X  X  

6.3 Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma toteutetaan kasvatus-
kumppanuudessa lapsen huoltajien kanssa. 

X  X  

6.4 Lasten pääasiallinen toimintamuoto on leikki; myös perushoitoti-
lanteet ovat kasvatuksellisien ja opetuksellisien tavoitteiden mu-
kaisia ja suunnitelmallisia. 

X X X  

6.5 Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään erityisen tuen suun-
nitelma, jonka laatimiseen kutsutaan tarvittavat lapsen kuntou-
tuksesta vastuussa olevat tahot. Suunnitelmaa toteutetaan lap-
sen hoitopäivän aikana. 

X  X  

 

4.7 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tuki 
 

Esiopetuksessa käytössä oleva kolmiportaisen tuen malli on otettu käyttöön 
myös varhaiskasvatuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen aja-
tellaan tarvitsevan tukea kasvaakseen ja kehittyäkseen. Tällöin puhutaan 
yleisestä tuesta. Mikäli havaitaan, että lapsi tarvitsee jollakin kehityksensä 
osa-alueella enemmän tukea kuin mitä yleinen tuki tarjoaa, lapselle järjeste-
tään ns. tehostettua tukea. Ennen kuin tehostettua tukea aletaan järjestää, 
lapsen kasvatuksesta vastuussa oleva henkilöstö käy erityislastentarhan-
opettajan kanssa läpi yleisen tuen valikon (liite 7). Tämä tarkoittaa sitä, että 
ryhmän toimintaa tarkastellaan sovitun kriteeristön avulla. Mikäli lapsi saa 
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yleisen tuen valikon kaikki tukimuodot, ja lisätuen tarvetta on, hänen var-
haiskasvatussuunnitelmaansa tarkistetaan yhdessä erityislastentarhanopet-
tajan ja huoltajien kanssa. Tehostetun ja erityisen tuen edellyttämät resurs-
sit ja varhaiskasvatuksen sisältöön liittyvät asiat on kuvattu päivähoitotuot-
teissa (liitteet 8, 9 ja 10). 
 
Varhaiskasvatukseen on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Turussa noudate-
taan valtakunnallisia hygieniaohjeistuksia ”Infektioriskin vähentäminen päi-
vähoidossa” (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1062103) niiltä osin 
kuin terveydenhuollosta ei ole tullut tarkennettuja ohjeita. 
  

Kriteerit 
  V L H J 

7.1 Lapsen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle yleisten var-
haiskasvatuspalveluiden yhteydessä lähipalveluna. 

X  X  

7.2 Lapsen tuen moniammatillinen verkosto toimii suunnitelmallisesti.  X  X X 

7.3 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nivel-
vaiheiden prosessit on kuvattu. Prosessikuvausten mukaan toi-
mitaan. 

X  X X 

7.4 Lapsen tarvitsemat tukitoimet toteutetaan lapsen hoito- tai esi-
opetuspäivän aikana suunnitelman mukaisesti. 

X  X  

 

4.8 Osallisuus ja vaikuttaminen 
 

Huoltajien ja lasten osallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Turun kaupungis-
sa on osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalli, joka koskee myös var-
haiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen osalta toimintamalliin on kirjattu seu-
raavat tavoitteet ja keinot: 
Lapsilla ja nuorilla on aktiivinen rooli ja valtaa heitä koskevia asioita päätet-
täessä: 
- Päiväkodeissa toimivat vanhempainyhdistykset, jotka voivat vaikuttaa var-
haiskasvatuksen toteuttamiseen ko. päiväkodissa. 
Lapset ja nuoret suunnittelevat ja valmistelevat asioita vuorovaikutuksessa 
kuntaorganisaation kanssa: 
- Varhaiskasvatuksessa toimii kuntatasoinen asiakasraati, jossa käsitellään 
mm. asiakaskyselyiden tuloksia ja vanhemmilla on mahdollisuus esittää toi-
vomuksia esim. toiminnan painopisteistä. (Vielä kehitteillä.) 
Lapset (perheet) ja nuoret toteuttavat/ ovat mukana toteuttamassa hankkei-
ta ja toimintoja: 
- Lapset/ perheet osallistuvat päiväkodeissa ja alueilla toimintojen ja tapah-
tumien toteuttamiseen (kasvatuskumppanuus). 
 
Kasvatuskumppanuuskoulutuksia toteutetaan säännöllisesti, ja se on kirjattu 
myös operatiivisen sopimukseen. Lasten osallisuuteen ja sen lisäämiseen 
on kiinnitetty huomiota varhaiskasvatussuunnitelmassa. Joissakin yksiköis-
sä lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun mm. lapsiparlamentteja 
toteuttamalla. Lapset arvioivat toimintaa lapsille suunnatun laatupelin muo-
dossa sekä lisäksi lasten haastattelulomakkeen avulla. Lapsia opetetaan 
myös arvioimaan omaa työskentelyään. 
 
Huoltajilla on mahdollisuus antaa päivittäisen vuorovaikutuksen lisäksi pa-
lautetta myös kirjallisesti. Hoitosuhteen alussa huoltajalla on mahdollisuus 
vastata www.turku.fi/varhaiskasvatus -sivuilla olevaan hoidon aloituksen ky-
selyyn. Marras-joulukuun vaihteessa palautetta kerätään asiakaspalautteen 
muodossa. www.turku.fi/paikalla -palautejärjestelmä on otettu käyttöön 
myös varhaiskasvatuksen osalta. Saadut palautteet käydään läpi, arvioin-
neista tehdään kooste, jonka asiakkaat voivat lukea myös internetsivuilta. 

http://www.turku.fi/varhaiskasvatus
http://www.turku.fi/paikalla
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Saatu palaute käsitellään yksiköissä ja tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin 
ryhdytään.  
 

Kriteerit 
  V L H J 

8.1 Huoltajien osallisuus toteutuu kasvatuskumppanuudessa, joka 
pohjautuu molemminpuoliseen arvostukseen. 

X  X  

8.2 Asiakaskyselyt toteutetaan suunnitelmallisesti. X  X X 

8.3 Lapsilähtöinen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen havain-
nointiin. 

X X X  

8.4 Huoltajien kanssa sovitut kasvatusperiaatteet ja –tavoitteet näky-
vät toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

X  X  

8.5 Lasta kannustetaan itseilmaisuun ja itsenäiseen päätöksente-
koon, ja hän on osallisena toiminnan suunnittelussa. 

X X X  

 

4.9 Verkostoyhteistyö 
 

Yhteistyö lastenneuvolan kanssa on tiivistä. Lasten vuositarkastuksia varten 
on laadittu yhteistyölomakkeet, joiden tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä 
varhaiskasvatuksen ja neuvolan välillä sekä osallistaa huoltajia kehityksen 
arvioinnin suhteen. Huoltajat täyttävät neuvolalomakkeen ennen lapsen 
vuositarkastusta. Täytön jälkeen he palauttavat lomakkeen lapsensa hoi-
dosta vastaavalle, joka täydentää lomakkeen päivähoidon osalta. Huoltaja 
vie lomakkeen itse neuvolaan. Alueellinen yhteistyö neuvolan kanssa on 
kuvattu ja sitä noudatetaan. 
 
Varhaiskasvatuksen edustus on kaupunkitason oppilashuoltoryhmässä. 
Oppilashuollon sekä esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaihetta arvioi-
daan vuosittain.  
 

 
  V L H J 

9.1 Tietoa lapsesta siirretään yhteistyökumppaneille vain vanhempi-
en luvalla tai vanhempien läsnä ollessa (esim. siirtopalaverit). 

X  X  

9.2 Esi- ja alkuopetuksen opettajille järjestetään mahdollisuus yhtei-
siin koulutuksiin. 

  X X 

9.3 Oppilashuollon suunnitelman pohjalta sovittuja prosesseja nou-
datetaan. 

X  X X 

9.4 Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma sekä alkuopetuksen 
opetussuunnitelma muodostavat jatkumon. 

X  X  

9.5 Lastenneuvolatoiminnan ja lastensuojelun kanssa luodaan ja 
kehitetään järjestelmä, jolla voidaan yhteistyössä vanhempien 
kanssa seurata lapsen kasvua ja kehitystä ja tarvittaessa ohjata 
perhettä hakeutumaan eri palveluihin. 

X  X X 

9.6 Varhaiskasvatus on osa alle kouluikäisten ennaltaehkäiseviä 
palveluja tuottavaa moniammatillista verkostoa. 

X  X  

 
4.10 Arviointi ja vaikuttavuus 

 
Laadunhallintasuunnitelma sekä laatukäsikirja on esitelty esimiehille, jotka 
tiedottavat siitä henkilökuntaa. Joka toinen vuosi toteutettaviin CAF-
auditointipäiviin kutsutaan myös Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston 
edustus. Arvioinnin toteutus on kuvattu tarkemmin tämän asiakirjan luvuissa 
8, 9 ja 10. Kuvattuja prosesseja päivitetään tarvittaessa. 
 

  V L H J 

10.1 Kaikki toimijatasot ovat tietoisia varhaiskasvatuksen laadunhal-
lintasuunnitelmasta ja toimivat sitä noudattaen. 

X  X X 

10.2 Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa var- X  X  
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haiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma, jonka toteutumista 
arvioidaan vuosittain. 

10.3 Varhaiskasvatuksen toimintamallit on kuvattu ja niitä arvioidaan 
säännöllisesti. 

X  X X 

10.4 Arvioinnin perusteella pyritään ennakoimaan toimintaympäris-
tön muutoksia. 

   X 

 
5 Tuotteet 
 

5.1 0-6 –vuotiaiden päiväkotituote sekä esiopetusta täydentävä päivähoito 
 

Tuotteessa (liite 8) on kuvattu yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen koko-
päivähoidon sisällöt, resurssit sekä muuta huomioitavaa. Liitteessä 8 on 
nähtävissä ns. yleisen tuen valikko, jota hyödyntämällä konsultoivat erityis-
lastentarhanopettajat tarkastelevat lapsen tuen saantia yksiköissä. 
 

5.2 Perhepäivähoito, esiopetus sekä vuorohoito 
 

Tuotekuvauksissa on huomioitu kohdan 5.1 tuotteiden lisäksi perhepäivä-
hoitoon, esiopetukseen sekä vuorohoitoon liittyvät erityispiirteet (liite 9). 
 

5.3 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 
 

Tuotteet avoin päiväkoti, puistotoiminta ja leikkikoulu on kuvattu liitteessä 
10. 

 

6 Dokumentointi 
 

Dokumentointia ohjaavat mm. Henkilötietolaki (523/1999), Asiakaslaki 
(812/2000), Laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).  
 
Yleinen ohjeistus on, ettei henkilöistä välitetä tietoa sähköpostin välityksellä. 
Yleisessä sähköposti- tai Wilmaviestinnässä huomioidaan seuraavat asiat: 

 lapsella on lakiin (523/1999, 26§) perustuva oikeus saada tietää, mi-
tä hänestä on kirjoitettu 

 kerro huoltajalle vain hänen lapsestaan 

 toisella vanhemmalla (ei huoltaja) voi olla katseluoikeus eli tiedon-
saantioikeus omasta lapsestaan; voi olla aiheellista muistuttaa huol-
tajaa edellä mainitusta vanhemman oikeudesta 

 kirjoita, kun olet rauhoittunut 

 kuvaile lapsen tekoja ja toimintaa, älä oleta 

 älä tee diagnooseja, koska sinulta puuttuu siihen koulutus ja ammat-
titaito. 

 
Varhaiskasvatuksessa huomioidaan myös seuraavat asiat: 
 
Julkisuuslain 11§:n mukaan:   
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta 
asia koskee, on oikeus saada asiaa käsitteleviltä tai käsitelleiltä tieto 
muunkin kuin julkisen ASIAKIRJAN sisällöstä, joka voi tai on voinut vai-
kuttaa hänen asiaansa. 
Henkilötietolain 26§:n mukaan: 
Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä HÄNTÄ KOSKEVIA TIETOJA on 
tallennettu henkilörekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  

(Wilma muodostaa henkilörekisterin) 
Hallintolain 9§:n mukaan: 
- viestinnän on oltava selkeää ja ymmärrettävää 
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- viranomaisen toimintaan ei kuulu loukkaava, vähättelevä, leimaava tai 
syrjivä kielenkäyttö. 
 
Tietosuojaselosteet löytyvät www.turku.fi /oikeus ja turvallisuus/ tietosuoja. 
 
Muuten asioiden dokumentoinnista ja kirjaamisesta noudatamme Opetus-
hallituksen ohjeistusta: 
”Keskustelusta ja konsultaatiosta 
Opettaja saa keskustella oppilaan asiasta muiden opettajien tai niiden asiantuntijoi-
den kanssa, joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu tai antaminen liittyy. Kes-
kustelu rajautuu tietoihin, jotka ovat tarpeellisia opetuksen tai tuen suunnittelussa ja 
käytännön toteuttamisessa. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että oppilas 
saa oikea-aikaista ja riittävää tukea. Opettaja voi työnsä tueksi tarvita esimerkiksi 
erityisopettajan tai koulupsykologin antamaa konsultaatiota. Tätä konsultaatiota 
voidaan tarvittaessa tehdä 
myös siten, että oppilaan nimi tulee ilmi, vaikka konsultaatiossa käsiteltäisiin salas-
sa pidettäviä asioita. 
Laki ei edellytä edellä kuvatun keskustelun kirjaamista asiakirjoihin, mutta joskus 
henkilökohtaisten muistiinpanojen laatiminen on tarpeen. Jos jokin myöhempi toi-
menpide tai päätös pohjautuu asiantuntijan näkemykseen, tulee se kuitenkin kirjata. 
Muistiinpanoja ei arkistoida, vaan ne hävitetään kun niitä ei enää tarvita. Jos kyse 
on konsultaatiosta, kirjaa esimerkiksi psykologi opettajalle antamansa konsultaation 
tarvittaessa omaan potilasrekisteriinsä. 
Koulun henkilöstö on vaitiolovelvollinen tiedoista, jotka he työssään saavat oppi-
laasta ja perheestä. Henkilöstö ei saa ilmaista näitä tietoja sivullisille. Sivullisia ovat 
koulun ulkopuolisten toimijoiden lisäksi ne koulun henkilöstöön kuuluvat, jotka eivät 
työskentele oppilaan kanssa. Vaitiolovelvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun pal-
velussuhde on päättynyt.” 

 

7 Keittiöiden omavalvonta 
 

Keittiöiden omavalvontaa varten on laadittu ohjeistus. 
 

8 Laatuprosessi 
 

Laatuprosessissa (liite 6) on kuvattu toimijat eri tasoilla. Prosessikuvaus on 
päivitetty vastaamaan kaupungin määrittelemää Turun kaupungin sivistys-
toimialan kehittämismallia ja projektiohjetta (29.10.2014). Kehittämismallissa 
todetaan: ”Turun kaupunki on ottanut käyttöön kaupunkitason kehittämis-
mallin lisätäkseen toimenpiteiden suunnitelmallisuutta sekä organisaation 
toteutuskykyä. Malli kuvaa kehittämisen vaiheet kehittämistarpeiden ja hyö-
tyjen tunnistamisesta projektien suunnitteluun ja menestyksekkääseen läpi-
vientiin. Osana kehittämisen johtamista on otettu käyttöön myös salkunhal-
linnan malli, jolla pyritään kaupungin kehittämiskokonaisuuden parempaan 
hallintaan sekä turvaamaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttami-
nen.” 
 
Kehittämistarpeen tunnistamisen jälkeen tehdään P0 tarveanalyysi (liite 11). 
Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet viedään Salkkuryhmän tiedoksi. 
 

9 Vuosikello 
 

Vuosikelloon merkitty keskeisimmät kyselyt ja tarkistuspisteet sekä niistä 
vastaavat henkilöt. Vuosikello on avattu liitteissä 12-14 vastuuhenkilön, 
osallistujien, aikataulun, tavoitteen, dokumentoinnin, arvioinnin, toimenpitei-
den ja mahdollisen jatkokäsittelyn osalta. 
 

http://www.turku.fi/
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VARHAISKASVATUKSEN LAADUNHALLINNAN VUOSIKELLO 
 

 

Syksy 

• Tiimisopimus (em) 

• Turvallisuussuunnitelma 
(sisältää vaarojen 

arviointia)(em) 

• Perehdytyskortit uusille 
työntekijöille (em) 

• VK:n perehdytysiltapäivä 
uusille työntekijöille (lokakuu) 

(pj) 

• Kunta10/ Työhyvinvointi (pp) 

• Lasten laatupeli 
(turvataidot)(marraskuun 
loppuun mennessä) (hk) 

• Yksiköiden kehittämispäivä 
(em) 

• Caf-arviointi (joka toinen 
vuosi)(pj) 

• Joululomakysely (em) 

Talvi 

• Asiakastyytyväisyys         
(joulukuun alku)(pp) 

• Hoidon aloitus (koonti 
tammikuussa)(pp) 

• Kehityskeskustelut 
(osaamiskartoitukset)(em) 

• Hiihtolomakyselyt (em) 

Kevät 

• Alueelliset liikunnan 
arviointipalaverit (esimiehet 

mukana, huhti-toukokuu)(ap) 

• Tiimisopimuksen arvionti 
(pedagoginen arviointi, em, hk) 

• Kesähoidon tarve -kyselyt (em) 

• Lasten laatupeli (mikäli ei 
pelattu syksyllä)(hk) 

Kesä 

• Koulutuksen toteutuman 
arviointi (väliraportti)(pp) 

• Hoidon aloitus (koonti 
kesäkuussa)(pp) 

• Esimiesten kehittämispäivä (pj 
ja pp) 

• Pph:n kehittämispäivä 
elokuussa (pp, em ja pph:t) 

• Yksiköiden arviointipäivät (em) 

• Varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen arviointi- ja 

kehittämispäivä (pp) 

em = esimies, pp = palvelupäällikkö, pj = palvelualuejohtaja, hk = henkilökunta, ap = aluepäällikkö, pph = perhepäivähoitaja 
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10 Arviointi/ auditointipäivien järjestäminen 
 

Auditointipäivät järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä joka toinen vuo-
si siten, että ensimmäisenä päivänä tarkastellaan toiminnan osiota ja toise-
na päivänä tulosten osiota. Auditointipäiviin osallistuu kunnallisen toiminnan 
johtotiimi sekä laaturyhmä. Lisäksi päiviin lähetetään kutsu varhaiskasvatus- 
ja perusopetusjaoston jäsenille siten, että ainakin kahden henkilön osallis-
tumista toivotaan. Mahdollisuuksien mukaan arvioinnissa hyödynnetään yh-
teistyötahoja (esim. hyvinvointitoimialan laatupäällikkö). Koolle kutsujana 
toimii palvelualuejohtaja. 
 

10.1 Ohjelmarunko 
 

Ensimmäisen päivän aikataulu: 
8:15–8:30 kahvi 
8:30–9:00 päivän kulku, ryhmiin jakautuminen 
9-11 Henkilöstö, Johtajuus 
11–12 lounas 
12–14 Strategia, Kumppanuudet 
14:00–14:15 kahvi 
14:15–15:15 Prosessit 
15:15–15:30 loppuyhteenveto 
 
Toisen päivän aikataulu: 
8:30–8:45 kahvi 
8:45–9:00 päivän avaus 
9-11 Henkilöstötulokset, Asiakas- ja kansalaistulokset 
11–12 lounas 
12–14 Yhteiskunnalliset tulokset, Keskeiset suorituskykytulokset 
14:00 Päätös, jatkosuunnitelmat ja kahvi 
 

10.2 Arviointiin kerätty materiaali ja arvioinnin kulku 
 

Arviointiin kerättävä materiaali sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 sairauspoissaolot 

 tehostetun ja erityisen tuen lapsien määrät 

 operatiivisen palveluntuottamissopimuksen toteutuma 

 opetustoimen henkilöstön vuorotteluvapaat 

 Turun kaupungin varhaiskasvatuksen eläköityminen (saa henkilös-
töhallinnosta)  

  vanhuuseläke  
  työkyvyttömyyseläke 
  työttömyyseläke 
  keskimääräiset eläkkeellesiirtymis- 
  iät 

 lääkehoitosuunnitelma 

 varhaiskasvatuksen osaston toimintasuunnitelma 

 koulutuspäivien määrä 

 käyttöaste alueittain (henk.kunnan läsnäolopäivät, lasten lkm, sijoi-
tusten lkm, läsnäolopäivät, käyttöaste %) 

 tiliraportti 

 varhaiskasvatuksen näkyvyys lehdistössä (jaoteltu CAF-alueiden 
mukaisesti) 

 opetuslautakunnan asialistoilla olevien valitusten, kantelujen, oi-
kaisuvaatimusten ja aloitteiden lukumäärät sekä käsittelyaikojen 
keskiarvot 
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 avoimet tehtävät/ hakijat varhaiskasvatuksessa (avoimia tehtäviä, 
saapuneita hakemuksia, päteviä hakijoita; sama henkilö laskettu 
useamman kerran, mikäli hän on hakenut useampaan tehtävään) 

 kuvatut prosessit 

 asiakas- ym. kyselyt 

 turku.fi/paikalla –palveluun tulleiden palautteiden aiheet 

 johdon katselmuksessa esille nousseet teemat 
 

Arvioijat ovat saaneet ennen varsinaista arviointipäivää tiedoksi käytettävän 
arviointimallin sekä aineistoa arvioinnin suorittamiseksi. Arviointialueet pis-
teytetään CAF-mallin pisteytyksen mukaan. 
Kohteet arvioidaan yksin/ ryhmissä/ yhteisesti. 
 
Arviointialueiden keskeisimmät vahvuudet ja parantamisalueet kootaan yh-
teisesti ryhmätyöskentelyn jälkeen.  
Arviointialueet pisteytetään ensin ryhmissä, sitten yhteisesti. 
 
Arvioinnin tueksi käytetään CAF-mallissa olevia kysymyksiä eri arviointialu-
eisiin liittyen. 

 

10.3 Jatkotoimenpiteet 
 

Auditointipäivissä esille nousseet kehittämisalueet kootaan, ja näiden perus-
teella nostetaan esille 1-2 kehittämiskohdetta, joista tehdään hankesuunni-
telma. Kehittämisteemat viedään tiedoksi myös Salkkuryhmään, joka kerää 
keskitetysti arviointien pohjalta nousseita mahdollisia hankeideoita.  
 
Suunnitelman runko 
Kehittämissuunnitelma 
Hankkeen nimi: 
Tavoitteet: 
Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi: 
Vastuuhenkilö ja muut keskeiset toimijat 
Toteutusaikataulu 
Kustannusarvio/ kustannusvaikutus 
Viestintä/ tiedotus 
Seuranta/ kuka vastaa? 
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Liite 1 
 
 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö 
 
Laki lasten päivähoidosta 36/1973 
Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) 
Perusopetuslaki (628/1998) 
Perusopetusasetus (852/1998) 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 
Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 
Laki toimeentulotuesta (734/1992, 11§ ja 1412/1997)) 
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 
Lastensuojelulaki (417/2007) 
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 
suun terveydenhuollosta (338/2011) 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 
Laki holhoustoimesta (442/1999) 
Suomen perustuslaki (731/1999) 
Hallintolaki (434/2003) 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
Henkilötietolaki (523/1999) 
Kuntalaki (365/1995) 
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) 
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 
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Päivähoidon aloitus 

Hakeminen ja tiedotus  
 

 

 

Arvioi taulukossa olevia asioita asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen, 1 = huono  

 5 4 3 2 1 

Miten päivähoitohakemuksen käsittely sujui (nopeus)  
 

               

Toteutuiko toiveesi hoitopaikan suhteen  
 

               

Toteutuiko toiveesi päivähoidon alkamisajan suhteen  
 

               

Miten päivähoitopaikan toiminnasta tiedotettiin etukäteen  
 

               
 

 

 

Kommentteja  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Kuinka pian sinuun otettiin yhteyttä hakemuksen jättämisen jälkeen?  

   1 vko tai alle 
 

   2 vko 
 

   
3 vko tai yli, milloin 
________________________________ 

 

 

 

 

Kävitkö tutustumassa päivähoitopaikkoihin ennen hakemuksen jättämistä?  

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

Mistä sait etukäteen tietoa päivähoitopaikan toiminnasta?  

 Soittamalla itse 
 

 Päiväkodista 
 

 Internetistä 
 

 Minuun otettiin yhteyttä 
 

 Tutustumiskäynnillä 
 

 Tuttavilta 
 

 Tunsin päivähoitopaikan ennestään 
 

 Jokin muu, mikä 
 

 

 

 

Liite 2 
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Minkälainen etukäteistieto palvelee mielestäsi parhaiten perheitä?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Tutustuminen ja ensivaikutelma  
 

 

 

Kävitkö päivähoitopaikassa tutustumassa ensin ilman lastasi?  

Mikäli vastaat kyllä, kerro, miten se toteutui, mikäli vastauksesi on ei, olisitko halunnut tutustua ja 
miksi se ei toteutunut. 

 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

Kommentteja edelliseen kysymykseen  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Miten päivähoitopaikkaan tutustuminen sujui itsesi ja lapsesi kannalta?  

Arvio asteikolla 5-1, jolloin 5 = erinomainen, erinomaisesti, 1 = huono, huonosti 
 

 5 4 3 2 1 

Itse  
 

     

Lapsi  
 

     
 

 

 

Palveliko tutustumisjakso tarkoitustaan?  

Mikäli vastaat kyllä, kerro, miten se oli toteutettu, mikäli vastauksesi on ei, kerro, mitä olisit toivonut. 
 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

Kommentti edelliseen kysymykseen liittyen  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa puhutaan kasvatuskumppanuudesta, joka lyhyesti määriteltynä tar-
koittaa seuraavaa: "Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien 
ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja kokemukset."  

 

 

 

Arvioi alla olevia asioita kasvatuskumppanuuden ja perheenne näkökulmasta. Hyödynnä arvioin-
nissa tutustumisjakson kokemuksia.  

Asteikko 5-1, jossa 5 = erinomainen, erinomaisesti, 1 = huono, huonosti 
 

 5 4 3 2 1 

Mahdollisuudet luottamuksellisen kasvatuskumppanuuden syntymiselle  
 

     

Lapsesi vastaanotto päivähoidon alussa  
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Ensivaikutelma päivähoitopaikasta  
 

     

Ensivaikutelma lapsiryhmästä  
 

     

Ensivaikutelma henkilöstöstä  
 

     

Ensivaikutelma johtamisesta  
 

     

Päivähoidon toiminta  
 

     

Päivähoitopaikan toimintaympäristö  
 

     
 

 

 

Kommentteja edellisiin  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Yhteistyö  
 

 

 

Alkukeskustelu käytiin  

   kotona 
 

   päivähoitopaikassa 
 

 

 

 

Arvioi seuraavia alkukeskusteluun liittyviä väittämiä asteikolla 5-1  

5 = erinomainen, erinomaisesti, 1 = huono, huonosti 
 

 5 4 3 2 1 

Alkukeskustelusta oli hyötyä päivähoidon aloitukseen  
 

     

Otettiinko mielestäsi toiveitasi huomioon  
 

     

Alkukeskustelussa tulivat tärkeät asiat esille  
 

     

Hoitosopimuslomakkeessa tulivat tärkeät asiat sovituiksi  
 

     
 

 

 

Kommentteja  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Miten lapsesi on reagoinut päivähoidon aloitukseen?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Mitä lapsesi itse kertoo kotona päivähoidosta?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Syksyisin ja keväisin kanssasi käydään kasvatuskeskusteluja, joissa tehdään lapsesi varhaiskasvatus-

suunnitelmaa.  
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Minkälainen yhteistyö palvelee perhettäsi parhaiten?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Onko sinun helppo ottaa yhteyttä  

 Kyllä Ei 

päiväkodinjohtajaan?  
 

  

lapsiryhmän henkilökuntaan?  
 

  

päivähoidon hallintoon  
 

  
 

 

 

Miten mieluiten olet yhteydessä hoitaessasi lapsesi asioita? (sähköposti, puhelin...?)  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Yleistä  
 

 

 

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 5-1.  

5 = erinomainen, erinomaisesti, 1 = huono, huonosti 
 

 5 4 3 2 1 

Miten tärkeänä näet oman panoksesi päivähoidon alun onnistumisen kannalta?  
 

     

Kuinka lapsesi päivähoitopaikka vastaa etukäteen muodostamaasi mielikuvaa 
hyvästä hoidosta?  

 

     

Millaisen yleisarvosanan antaisit lapsesi päivähoidosta?  
 

     
 

 

 

Onko mielessäsi jotain muuta hoidon alkuun liittyvää, josta haluat meidän olevan tietoinen?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Asiakastyytyväisyys 

Valitse päivähoitomuoto * 

   Perhepäivähoito 
 

   Päiväkotihoito 
 

   Esiopetus 
 

   Leikkipuistotoiminta 
 

   Kerhotoiminta 
 

   Ryhmäperhepäivähoito 
 

   Leikkikoulu 
 

   Avoin päiväkoti 
 

 

 

 

Minkälaisia hoitomuotoja kaivataan?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Kysymykset  

Arvioi väittämiä asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, 
kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni. 

 

 5 4 3 2 1 

Lapseni on tällä hetkellä mieleisessäni hoitopaikassa.  
 

               

Loma-aikojen järjestelyt sopivat perheellemme.  
 

               

Lapsi huomioidaan henkilökohtaisesti saapuessa ja lähtiessä.  
 

               

Lapseni on tervetullut varhaiskasvatukseen.  
 

               

Näkemykseni kasvatuksessa otetaan huomioon.  
 

               

Saan riittävästi tietoa päivittäisestä toiminnasta.  
 

               

Lapsellani on varhaiskasvatuksessa hyvä olla.  
 

               

Henkilökunta tekee työtään ammattitaitoisesti.  
 

               

Vuorovaikutus henkilökunnan kanssa tukee lapsen kasvua.  
 

               

Vuorovaikutus on avointa ja luottamuksellista.  
 

               
 

 

 

 

Liite 3 
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Kommentit  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Lisää  

Arvioi väittämiä asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, 
kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni. 

 

 5 4 3 2 1 

Riittävästi lapsen kehitystä edistävää toimintaa.  
 

               

Lapseni saa leikkiä riittävästi yhdessä toisten lasten kanssa.  
 

               

Lapsellani on mahdollisuus lepoon ja rauhaan tarvittaessa.  
 

               

Ulkotilat mahdollistavat lasten turvalliset leikit.  
 

               

Ulkotilat mahdollistavat lasten monipuolisen toiminnan.  
 

               

Sisätilat mahdollistavat lasten turvalliset leikit.  
 

               

Sisätilat mahdollistavat lasten monipuolisen toiminnan.  
 

               

Päivähoito tarjoaa riittävästi pysyviä ihmissuhteita.  
 

               

Varhaiskasvatus edistää kasvua, kehitystä ja oppimista.  
 

               

Kuntamme esiopetus tukee koulun aloittamista.  
 

               

Lapseni saa tarvittaessa tehostettua tai erityistä tukea.  
 

               

Perheiden, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö on sujuvaa.  
 

               

Olen tietoinen, että varhaiskasvatuksessa on turvallisuusohjeistus.  
 

               

Olen tyytyväinen lapselleni päivähoidossa tarjottaviin aterioihin.  
 

               

Olen tyytyväinen hoitopaikan siisteystasoon.  
 

               

Olen tyytyväinen päivähoitopaikan kiinteistönhoitoon (ei koske perhepäivähoitoa).  
 

               
 

 

 

Kommentit  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Miten mielestänne liikunnallista arkea voidaan tukea varhaiskasvatuksessa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Arvioi seuraavia  

Arvioi väittämiä asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, 
kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni. Valitse vaihtoehto ’ei kokemusta’, mikäli väittämä ei 
koske sinua. 

 

 5 4 3 2 1 Ei kokemusta 

Päivähoitolaskutus sujuu kohdallamme hyvin.  
 

                  

Olen tyytyväinen esiopetuskuljetusjärjestelyihin.  
 

                  
 

 

 

Kommentit  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Palvelusetelin käyttäminen * 

   Käytän palveluseteliä 
 

   
En käytä palveluseteliä (mikäli lapsi ei käytä palveluseteliä, ohjautuu kysely suoraan Kuusikko-
kysymyksiin) 

 

 

 

 

Minkälaista palvelua sait, kun lapsesi aloitti päivähoidossa?  

Arvioi väittämiä asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, 
kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni. 

 

 5 4 3 2 1 Ei kokemusta 

Palveluohjauksesta  
 

                  

Päiväkodin johtajalta  
 

                  

Päiväkodin henkilökunnalta  
 

                  
 

 

 

Mistä sait tietoa palvelusetelistä?  

   Oma yhteydenotto 
 

   Internet 
 

   Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta 
 

   Yksityisestä päiväkodista 
 

   Kaupungin henkilökunnalta, keneltä? 
 

   Aikaisempi kokemus palvelusetelistä. 
 

   Muualta, mistä/ keneltä? 
 

 

 

 

Miksi valitsit lapsellesi nykyisen päivähoitopaikan/-muodon?  

   Palvelun erityispiirre (kieli, kasvatusnäkemys tms.) ratkaisi valinnan. 
 

   Muuta palvelua ei ollut tarjolla. 
 

   Päiväkodin sijainti ratkaisi valinnan. 
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   Muu syy, mikä? 
 

 

 

 

Miten sujui setelihakemuksenne käsittely (nopeus/ laatu)?  

Arvioi väittämiä asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, 
kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni. 

 

 5 4 3 2 1 

.  
 

               
 

 

 

Onko palveluseteli vastannut odotuksianne?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

Kommentti  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Voisitko suositella palveluseteliä muille?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

Kommentti  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Ns. Kuusikkokunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku)  
 

Seuraavat yleiset väittämät ovat käytössä Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa eri palveluis-
sa. On tärkeää vertailla eri kuntien antamia palveluja keskenään. Pyydämme Teitä arvioimaan saa-
maanne tai omaisenne/lapsenne saamaa palvelua. 

 

 

 

 

Kuusikko * 

Arvioi väittämiä asteikolla 5-1 siten, että 5 = erinomainen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, 
kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni. 

 

 5 4 3 2 1 

Olen saanut riittävästi tietoa ja neuvontaa.  
 

               

Olen saanut asiallista kohtelua.  
 

               

Saamani palvelu on ollut asiantuntevaa.  
 

               

Saamani palvelu on vastannut tarpeitani.  
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Olen saanut palvelua riittävän nopeasti.  
 

               

Olen voinut osallistua nykyisen palveluni suunnitteluun ja arviointiin (esim. lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma).  

 

               

Saamani palvelu on parantanut elämäntilannettani.  
 

               
 

 

 

Yleisarvioni palvelusta asteikolla 4-10? * 

   4 
 

   5 
 

   6 
 

   7 
 

   8 
 

   9 
 

   10 
 

 

 

 

Yleisarvosana lapseni hoitopaikasta asteikolla 4-10? * 

   4 
 

   5 
 

   6 
 

   7 
 

   8 
 

   9 
 

   10 
 

 

 

 

Mitä toivoisit kaupungilta silloin, kun haet lapsellesi päivähoitoa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Mitä olet itse tehnyt lapsesi päivähoidon onnistumiseksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Työtyytyväisyys/ Arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen 

Ikä/ ålder  

________________________________ 
 

 

 

Työskentely Turun varhaiskasvatuksessa (vuosia)/ Hur många år har du arbetat inom Åbo stads små-
barnsfostran? * 

   - 1 
 

   2-5 
 

   6-10 
 

   11-15 
 

   16-20 
 

   21-25 
 

   26-30 
 

   31-35 
 

   36- 
 

 

 

 

Työskentely varhaiskasvatuksessa yleensä (vuosia)/ Hur många år har du arbetat i allmänhet inom 
småbarnsfostran?  

   - 1 
 

   2-5 
 

   6-10 
 

   11-15 
 

   16-20 
 

   21-25 
 

   26-30 
 

   31-35 
 

   36- 
 

 

 

 

Työni/ mitt arbete * 

   päiväkodissa/ i daghemmet 
 

   perhepäivähoidossa/ i familjedagvård 
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   esimies/ föreståndare 
 

   muu/ annan 
 

 

 

 

Työpaikka/ arbetsplats * 

alue ja yksikkö 

 
 

 

 

Sinulle esitetään väittämiä. mikäli olet väittämän kanssa täysin samaa mieltä, valitse 5, mikäli 
olet täysin eri mieltä, valitse vastausvaihtoehto 1. Här följer ett antal påståenden. Välj svars-
alternativ 5, om du är helt av samma åsikt. Välj svarsalternativ 1, om du är helt av annan 
åsikt.  

 

 

 

5 = täysin samaa mieltä/ helt av samma åsikt 1 = täysin eri mieltä/ helt av annan åsikt  
 

 

 

 

Työn organisointi/ Organiseringen av arbetet  

 5 4 3 2 1 

Perehdyttäminen on hoidettu hyvin työpaikallani./ Vi har bra introduktion på min ar-
betsplats.  

 

               

Tiedän, miten tulee toimia poikkeuksellisissa tilanteissa (työturvallisuus- ym. ohjeis-
tukset)./ Jag vet hur man ska handla i exceptionella situationer (anvisningar om ar-
betarskydd och andra motsvarande anvisningar).  

 

               

Työnjako toimii oikeudenmukaisesti./ Arbetet är rättvist fördelat.  
 

               

Työn tavoitteet ovat selkeät./ För arbetet finns det klart uppställda mål.  
 

               

Työpaikallani arvioidaan ja kehitetään työtapoja koko ajan./ På min arbetsplats ut-
värderas och utvecklas arbetssätten hela tiden.  

 

               

Palaverikäytännöt ovat toimivat./ Vi har en fungerande praxis för våra möten.  
 

               

Tiedottaminen on oikea-aikaista ja riittävää./ Vi får information i rätt tid och i tillräck-
lig utsträckning.  

 

               

Ristiriidat kohdataan suoraan ja ne ratkaistaan yhdessä./ Vi tar direkt tag i menings-
skiljaktigheter och löser dem tillsammans.  

 

               

Teen työtäni kiinteästi ryhmän/ tiimin osana/ kanssa. / Jag gör mitt arbete i nära 
samarbete med gruppen/teamet.  

 

               

Työryhmäni saa toimia itsenäisesti./ Min arbetsgrupp får sköta sitt arbete självstän-
digt.  

 

               

Minulla on vastuullani olevissa asioissa myös tarvittavat valtuudet./ Jag har de befo-
genheter som behövs för atta ta ansvar för mina arbetsuppgifter.  

 

               

Minulla on mahdollisuus osallistua työnkiertoon./ Jag har möjlighet till arbetsrotation.  
 

               

Työssäni on tarpeeksi taukoja ja palautumisjaksoja./ Jag har tillräckligt med pauser 
och tid för återhämtning i mitt arbete.  

 

               
 

 

 

 

 

5 = täysin samaa mieltä/ helt av samma åsikt 1 = täysin eri mieltä/ helt av annan åsikt  
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Vuorovaikutus Vastaajat voivat miettiä väitettä kaksi myös eri päivähoitomuotojen väliseksi yhteis-
työksi. / Växelverkan De anställda kan också bedöma påstående nr 2 utgående från samarbetet 
mellan olika dagvårdsformer.  

 5 4 3 2 1 

Yhteistyö ja vuorovaikutus oman yksikön sisällä toimii. / Samarbetet och växelver-
kan på vår egen enhet fungerar bra.  

 

               

Yhteistyö ja vuorovaikutus eri yksiköiden/ toimialojen sisällä toimii./ Samarbetet och 
växelverkan inom olika enheter/ sektorer fungerar bra.  

 

               

Työpaikallani työtovereiden keskinäiset suhteet ovat hyvät./ På min arbetsplats har 
vi bra relationer mellan arbetskamraterna.  

 

               

Työssäni voi keskustella työhön liittyvistä asioista riittävästi./ I mitt arbete kan jag i 
tillräcklig utsträckning diskutera olika frågor som hör till arbetet.  

 

               

Vuorovaikutus työntekijöiden ja lähiesimiehen välillä on helppoa ja välitöntä./ Vi har 
lätt och spontan växelverkan mellan de anställda och den närmaste chefen.  

 

               

Olen valmis auttamaan työkavereitani pyytämättä./ Jag är beredd att hjälpa mina 
arbetskamrater utan att de ber om det.  

 

               

Saan apua työtovereiltani tarvittaessa./ Vid behov får jag hjälp av mina arbetskam-
rater.  

 

               

Pystyn ottamaan vastaan rakentavaa palautetta./ Jag kan ta emot konstruktiv re-
spons.  

 

               

Annan rakentavaa palautetta työyhteisössäni./ Jag ger konstruktiv respons inom 
min arbetsgemenskap.  

 

               

Saan tukea työterveyshuollosta työkykyni turvaamiseksi./ Arbetshälsovården värnar 
om min arbetsförmåga.  

 

               
 

 

 

5 = täysin samaa mieltä/ helt av samma åsikt 1 = täysin eri mieltä/ helt av annan åsikt  
 

 

 

Työtehtävät/ Arbetsuppgifterna  

 5 4 3 2 1 

Työtehtäväni on selkeästi määritelty./ Jag har klart och tydligt fastslagna arbets-
uppgifter.  

 

               

Voin vaikuttaa oman työni sisältöön ja organisointiin./ Jag kan påverka innehållet i 
mitt arbete och organisera arbetsuppgifterna.  

 

               

Työtehtäväni ovat monipuoliset./ Jag har mångsidiga arbetsuppgifter.  
 

               

En koe työtäni liian vaikeaksi tai vaativaksi./ Jag upplever inta att mitt arbete är 
alltför svårt eller alltför krävande.  

 

               

Työni on itsenäistä./ Jag har självständigt arbete.  
 

               

En tunne tarvetta järjestää työtäni uudella tavalla./ Jag har inget behov av att om-
organisera mitt arbete.  

 

               

Työhön ei sisälly ahdistavia aikatauluja tai pakottavia ruuhkahuippuja./ Arbetet 
innefattar inga pressade tidtabeller eller perioder med stor arbetsbelastning.  

 

               
 

 

 

5 = täysin samaa mieltä/ helt av samma åsikt 1 = täysin eri mieltä/ helt av annan åsikt  
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Itseen liittyvät asiat/ Faktorer som gäller dig själv  

 5 4 3 2 1 

Tunnen useimmiten saavani paljon aikaan työssäni./ Jag tycker vanligen att jag 
åstadkommer mycket i mitt arbete.  

 

               

Näen itse työni laadun ja tuloksen./ Jag ser själv kvaliteten i och resultatet av mitt 
arbete.  

 

               

Pidän työtäni tärkeänä ja merkityksellisenä./ Jag anser att mitt arbete är viktigt och 
betydelsefullt.  

 

               

Otan itse vastuun omasta työstäni./ Jag tar ansvar för mitt arbete.  
 

               

Työni on mielenkiintoista ja innostavaa./ Mitt arbete är intressant och inspirerande.  
 

               

Opin jatkuvasti uutta ja kehityn työtaidoissani./ Jag lär mig hela tiden nytt och ut-
vecklar mina färdigheter i arbetet.  

 

               

Voin hyvin toteuttaa tietojani ja taitojani työssäni./ Jag har goda möjligheter att an-
vända mina kunskaper och färdigheter i arbetet.  

 

               

Voin vaikuttaa omaan työmäärääni./ Jag kan påverka min arbetsmängd.  
 

               
 

 

 

5 = täysin samaa mieltä/ helt av samma åsikt 1 = täysin eri mieltä/ helt av annan åsikt  
 

 

 

Esimiestyö/ chefsarbetet  

 5 4 3 2 1 

Lähiesimieheni on ymmärtävä, oikeudenmukainen ja tasapuolinen./ Min närmaste 
chef är förstående, rättvis och behandlar alla lika.  

 

               

Lähiesimieheni on helposti lähestyttävissä./ Min närmaste chef är lätt att ta kon-
takt med.  

 

               

Saan esimieheltäni tarvitessani tukea ja apua./ Vid behov får jag stöd och hjälp av 
min chef.  

 

               

Lähiesimieheni on helposti tavoitettavissa./ Min närmaste chef är lätt anträffbar.  
 

               

Lähiesimieheni ottaa minut asiantuntijana mukaan työni suunnitteluun ja kehittä-
miseen./ Min närmaste chef ser mig som expert och jag får delta i planeringen och 
utvecklandet av mitt arbete.  

 

               

Kehityskeskustelut käydään vuosittain./ Vi har utvecklingssamtal varje år.  
 

               

Lähiesimies arvostaa työtäni./ Min närmaste chef uppskattar mitt arbete.  
 

               

Lähiesimieheni tukee perustehtävän tekemistä./ Min närmaste chef ger mig stöd i 
mina primära arbetsuppgifter.  

 

               
 

 

 

5 = täysin samaa mieltä/ helt av samma åsikt 1 = täysin eri mieltä/ helt av annan åsikt  
 

 

 

Työhyvinvointi/ Välbefinnandet på arbetsplatsen  

 5 4 3 2 1 

Minulla on henkilö, jonka kanssa voin keskustella työhöni liittyvistä ongelmista./ 
Jag känner en person som jag kan diskutera arbetsrelaterade problem med.  

 

               

Työtoverini arvostavat työtäni./ Mina arbetskamrater uppskattar mitt arbete.  
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Koen työsuhteeni jatkumisen turvatuksi./ Jag upplever att mitt arbetsförhållande 
är tryggat.  

 

               

Huolehdin omasta työkyvystäni./ Jag satsar på att upprätthålla min arbetsför-
måga.  

 

               

Toimin aktiivisesti me-hengen luomiseksi./ Jag bidrar aktivt till att skapa vi-anda.  
 

               

Olen tyytyväinen työhöni tällä hetkellä./ I nuläget är jag nöjd med mitt arbete.  
 

               

Kotiväkeni arvostaa työtäni./ Min familj sätter värde på mitt arbete.  
 

               

Olen yleisesti ottaen tyytyväinen elämääni tällä hetkellä./ Vanligtvis är jag nojd 
med mitt nuvarande liv.  

 

               
 

 

 

Työpaikan ilmapiiri kouluarvosanoilla 4-10 Atmosfären på arbetsplatsen enligt vitsordsskalan 4-10  

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 
 

 

 

 

Mitä itse ole tehnyt oman työtyytyväisyytesi hyväksi? Vad har du själv gjort för att trivas bättre på din 
arbetsplats?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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SIVISTYSTOIMIALA  Lapsen kysely pvm.______ 
VARHAISKASVATUS 
 
Lapsen nimi __________________________  Ryhmä _________________ 
 
Hyvät vanhemmat ja huoltajat! 
 
Pyydämme teitä ystävällisesti keskustelemaan lapsenne kanssa seuraavista kysymyksistä ja kir-
jaamaan lapsen vastauksia sanasta sanaan. Pyydä lisäksi lapselta esimerkkejä ja perusteluja. 
 
Minkälaisilla leluilla leikit päiväkodissa/ perhepäivähoidossa/ esiopetuksessa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Mitä haluaisit tehdä ulkona? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Mitä haluaisit tehdä sisällä? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Millaisia kiinnostavia asioita saat tehdä, tutkia ja kokeilla päiväkodissa/ perhepäivähoidossa/ esiope-
tuksessa? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Mitä haluaisit syödä? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Mitä tapahtuu, jos et pidä ruoasta? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Oletko väsynyt hoitopäivän/ esiopetuspäivän aikana? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Onko päiväkodissa/ perhepäivähoidossa/ esiopetuksessa hyvä olla? 
__________________________________________________________________________________ 
 
Minkälaisia sääntöjä päiväkodissa/ perhepäivähoidossa/ esiopetuksessa on? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Minkälaisia asioita kerrot päiväkodin aikuisille/ perhepäivähoitajalle? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Minkälaisia asioita aikuiset/aikuinen puhuvat/ puhuu sinulle? _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mitä aikuiset/ aikuinen tekevät/ tekee, jos lapset kiusaavat toisiaan? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Mitä asioita teet yhdessä aikuisen kanssa sisällä? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Minkälaisia asioita teet yhdessä aikuisen kanssa ulkona? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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YLEINEN TUKI 
Kaikki lapset ovat yleisen tuen piirissä – yleinen tuki on osa lapsen arkea 
Yleinen tuki Toteutuu Muuta 

Kasvatuskumppanuus- toimiva yhteistyö lapsen 
huoltajien kanssa 

x alkukeskustelu kotona tai päiväko-
dissa, hoitosopimus, tutustumisjak-
so, arjen yhteistyö, osallisuus 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma x vanhempien kanssa keskustellaan 
ja kirjataan vasut vähintään kerran 
syksyllä ja kerran keväällä, yte- 
kansiot ja oikeudet ajantasalle 

Selkeä struktuuri ja suunnitelmallisuus; viikko- 
ja päiväjärjestys 

x tiimin jokainen jäsen tietää, mihin 
työhön tullessaan ryhtyy, toiminta 
etukäteen suunniteltu ja kirjattu. 

Oppimisympäristö psyykkinen; kognitiivinen, 
emotionaalinen (tunteet ja motivaatio) 

x tunteeko lapsi itsensä tervetulleek-
si, aikuisten asenteet ja aikuisten 
välinen tunneilmapiiri, houkuttelee-
ko ympäristö oppimaan ja tutki-
maan 

Oppimisympäristö fyysinen; tilat, välineet x ympäristön joustava muunnelta-
vuus lapsiryhmän tarpeiden mu-
kaan 

Oppimisympäristö sosiaalinen; sosiaalinen ver-
kosto ja vuorovaikutus 

x miten pettymykset ja ristiriidat käsi-
tellään ryhmässä, aikuisen apu ja 
ohjaus lasten välisissä suhteissa, 
lapsen osallisuus 

Menetelmät:   

- pienryhmätoiminta, päivittäin x vähintään aamupäivät lepohetkeen 
asti päivittäin, vuorohoidossa myös 
iltaisin  

- toiminnan kuvittaminen: oppimisympä-
ristö, päivittäistoiminnot, päiväjärjestys, 
leikin valinta 

x kuvat aktiivisesti käytössä  

- tukiviittomia tarpeen mukaan x Puhku - kansiossa perusmateriaa-
lit, josta löytyy tarvittavat alkeet 
päivittäistoiminnoille, opetellaan 
”viittoma viikossa” periaate. Aikui-
sen motivaatio ja asenne! 

Yksikön struktuuri:   

- työvuorot (hoitoaikabarometrit) x lastentarhanopettajan työaika, 
kaikki työntekijät paikalla klo 9 
mennessä, pienryhmätoiminnan 
alkuun. Kahvitauot eivät saa rytmit-
tää toimintaa. 

- viikkopalaverit x  

- tiimipalaverit x kerran viikossa; tuleva toiminta, 
sovitut asiat, keskustelut lapsista, 
tiedon ja taidon jakaminen ym. kir-
jataan. 

- tiimisopimukset x  

- viikkosuunnitelmat x tehty etukäteen kirjallisesti 

Erityislastentarhanopettajan konsultointi x kelto/relto tutustuu kaikkiin ryhmiin 
ja sen pohjalta suunnitellaan yh-
teistyö.  

Monialainen yhteistyö x  

S2-opetus x  
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Päiväkoti/ KP 0-6 -v + EO 

täydentävä päivähoito.

Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Asiakaskohderyhmä Lapsi vanhempainrahakauden jälkeen 

esiopetusikäiseksi, (lapsen huoltaja/t)

Lapsi, jolla havaittu tuen tarve (pedagoginen 

arvio tehty)

Lapsi, joille tehostettu tuki ei riitä 

(pedagoginen selvitys ja päätös erityisestä 

tehty)

Palvelun tavoite Vastaa kokopäivähoidon tarpeeseen: LLPH 

4 § (28.12.2012/909) Päivähoito järjestetään 

osapäivä- ja kokopäivähoitona. 

Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa 

yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 

kymmenen tuntia vuorokaudessa ja 

osapäivähoidossa viisi tuntia.

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä lasta 

varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan 

vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen 

tuki. Tehostetun tuen avulla autetaan 

suunnitelmallisesti lapsen kasvua, kehitystä 

ja oppimista.

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle 

kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea. 

Erityisen tuen päätös tehdään 

varhaiskasvatuksessa pääsääntöisesti niille, 

joilla on pidennetty oppivelvollisuus. 

Palvelun sisältö Lapsen varhaiskasvatus, Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatus, Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma tehostettuun 

tukeen = kuntouttava osio

Lapsen varhaiskasvatus, Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma erityiseen 

tukeen = kuntouttava osio

Palvelun toteuttamiseen tarvittava 

välillinen työpanos

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu 

ja kehittäminen, henkilöstöhallinto, 

taloushallinto, henkilöstön koulutus, tila- ja 

liikelaitoksen palvelut, IT-palvelut

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu ja 

kehittäminen, henkilöstöhallinto, 

taloushallinto, henkilöstön koulutus, tila- ja 

liikelaitoksen palvelut, IT-palvelut

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu ja 

kehittäminen, henkilöstöhallinto, 

taloushallinto, henkilöstön koulutus, tila- ja 

liikelaitoksen palvelut, IT-palvelut

Palvelun tuottamiseen tarvittavat 

resurssit

Henkilöstö: 7 lasta/1 aikuinen, Asetus 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusehdoista (29.7.2005/608, 1§ ja 

laki 29.4.2005/272, 8§) sekä lisäys 

sosiaalihuoltolakiin  (53§, 28.1.2005/50), 

rekrytointi Kunta-rekryn kautta                    

Edellisten lisäksi:                                         - 

mahdollinen ryhmään sijoitettu avustaja 

vaikuttaa ryhmän kokoon                                              

- konsultoivan erityislastentarhanopettajan 

säännöllinen tai jatkuva tuki ja sen 

suunnitelmallisuus   

Erityislastentarhanopettajan jatkuva tuki ja 

sen suunnitelmallisuus. Voi toteutua 

lähipäiväkodissa tai integroidussa ryhmässä 

tai erityisryhmässä.

Aikaresurssi: Arkisin pääasiassa klo 6-18 

välillä

Aikaresurssi: Arkisin pääasiassa klo 6-18 

välillä

Aikaresurssi: Arkisin pääasiassa klo 6-18 

välillä

Tilaresurssi: Tilapalvelulta vuokrattavat tilat, 

vuokrasopimukset, uudet tilat: RT 96-11003 

Päiväkodin suunnittelu

Tilaresurssi: Tilapalvelulta vuokrattavat tilat, 

vuokrasopimukset, uudet tilat: RT 96-11003 

Päiväkodin suunnittelu

Tilaresurssi: Tilapalvelulta vuokrattavat tilat, 

vuokrasopimukset, uudet tilat: RT 96-11003 

Päiväkodin suunnittelu

Ruoka- ja siivouspalvelu: 

Kokopäivähoidossa aamupala, lounas ja 

välipala, huomioidaan päivähoidon 

allergiaohjeistus (31.5.2010)

Ruoka- ja siivouspalvelu: Kokopäivähoidossa 

aamupala, lounas ja välipala, huomioidaan 

päivähoidon allergiaohjeistus (31.5.2010)

Ruoka- ja siivouspalvelu: Kokopäivähoidossa 

aamupala, lounas ja välipala, huomioidaan 

päivähoidon allergiaohjeistus (31.5.2010)

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

hyvinvointitoimiala, neuvolalomakkeet

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

hyvinvointitoimiala, neuvolalomakkeet

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

hyvinvointitoimiala, neuvolalomakkeet

Materiaaliresurssi: tarvittavat materiaalit 

(kuvaohjalmat, askartelutarvikkeet, pelit, 

TVT-strategian määrittelemät resurssit ym.)

Materiaaliresurssi: sama kuin edellä Materiaaliresurssi: tarvittavat materiaalit 

(edellisten lisäksi erityisvälineet esim. 

seisontatuet, tuolit, nostolaitteet)

Keskeiset/ erityiset 

laatuvaatimukset

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit 

(Kuntaliitto), pysyvä ja ammattitaitoinen 

henkilöstö, yleisen tuen valikko

Edellisten lisäksi moniammatillinen työryhmä Edellisten lisäksi moniammatillinen 

työryhmä, lausunto

Palvelun onnistumisen arviointi ja 

seuranta

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen 

toteutuminen, arviointi vähintään kerran 

vuodessa, laatuprosessi ja siinä määritellyt 

arvioinnit, kasvatuskumppanuus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

kuntouttava osio ja sen toteutuminen, 

arviointi vähintään kerran vuodessa, 

laatuprosessi ja siinä määritellyt arvioinnit, 

suomen kielen oppimisen seurantalomake, 

kasvatuskumppanuus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

kuntouttava osio ja sen toteutuminen, 

arviointi vähintään kerran vuodessa, 

laatuprosessi ja siinä määritellyt arvioinnit, 

suomen kielen oppimisen seurantalomake, 

erityishuolto-ohjelman laatiminen, 

kasvatuskumppanuusMuut palvelutuotteeseen liittyvät 

tekijät

Strateginen palvelusopimus, Operatiivinen 

palveluntuottamissopimus, 

lääkehoitosuunnitelma, vuokrasopimukset, 

sopimus ruoka- ja siivouspalvelun kanssa, 

palveluohjaus. Kuvatut prosessit ja niiden 

noudattaminen.

Strateginen palvelusopimus, Operatiivinen 

palveluntuottamissopimus, 

lääkehoitosuunnitelma, vuokrasopimukset, 

sopimus ruoka- ja siivouspalvelun kanssa, 

palveluohjaus. Kuvatut prosessit ja niiden 

noudattaminen.

Strateginen palvelusopimus, Operatiivinen 

palveluntuottamissopimus, 

lääkehoitosuunnitelma, vuokrasopimukset, 

sopimus ruoka- ja siivouspalvelun kanssa, 

palveluohjaus. Kuvatut prosessit ja niiden 

noudattaminen.

Huomioitavaa Mahdollisuus ostaa 11 tai 16 päivää, Mikäli 

päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve 

muuttuu osapäivähoidosta tai muusta osa-

aikahoidosta kokopäivähoitoon 

ennakoimattomasta työllistymisestä, 

opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan 

on kuitenkin järjestettävä edellä mainituista 

syistä laajentuneen hoitotarpeen mukainen 

hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon 

tarpeen muutoksesta. (19.6.2008/442), 

pysyvät ihmissuhteet

Mahdollisuus ostaa 11 tai 16 päivää, Mikäli 

päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve 

muuttuu osapäivähoidosta tai muusta osa-

aikahoidosta kokopäivähoitoon 

ennakoimattomasta työllistymisestä, 

opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan 

on kuitenkin järjestettävä edellä mainituista 

syistä laajentuneen hoitotarpeen mukainen 

hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon 

tarpeen muutoksesta. (19.6.2008/442), 

pysyvät ihmissuhteet

Sekä integroidussa erityisryhmässä että 

erityisryhmässä kiinnitettävä huomiota 

pysyviin ihmissuhteisiin, eli vaihtuvuus 

lapsiryhmässä minimoidaan. Integroidun 

ryhmän rakenne: 6 / 3 tuen paikkaa, 9/ 12 

yleisen tuen paikkaa.                                 

Mahdollisuus ostaa 11 tai 16 päivää.                    

Kertoimet alle 3-vuotiaalla kerroin 1,75 Monikulttuurisuuskerroin 1,5 puoli vuotta 

hoidon aloittamisesta kun lapsiryhmässä on 

vieraskielisiä lapsia vähintään 25%

 ja sen lisäksi seuraavat kriteerit täyttyvät:

 - lapsella ei ole lainkaan tai juuri lainkaan 

suomen kieltä

 - lapsi ei ymmärrä puhuttuja ohjeita/ ei tule 

kielellisesti ymmärretyksi

 - lapsen kehityksessä ei ole havaittavissa 

muuta huolen aihetta kuin kielen oppiminen 

ja henkilökunta ja vanhemmat voivat todeta 

lapsen oman kielen taidot ikätasoisiksi;

Tehostetussa tuessa tavoitteena lapsen 

saama tuki ja lähipäiväkotiperiaate. 

Toisinaan tuen toteutuminen edellyttää 

integroituun ryhmään tai erityisryhmään 

siirtoa.

Tarkkaan mietittävä lapsikohtaiset tilanteet. 

Tavoitteena lapsen saama tuki ja 

lähipäiväkotiperiaate. Toisinaan tuen 

toteutuminen edellyttää integroituun ryhmään 

tai erityisryhmään siirtoa.
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Pph, eo, vuoro Pph EO Vuoro

Asiakaskohderyhmä Lapsi vanhempainrahakauden jälkeen (lapsen 

huoltaja/t)

Lapsi vuotta ennen oppivelvollisuuden 

alkamista, (HE 135/2014: 1.8.2015 

lakimuutos, velvoittava)

Lapsi, kun vanhemmilla/ vanhemmalla 

vuorotyö

Palvelun tavoite Vastaa kokopäivähoidon tarpeeseen: LLPH 4 

§ (28.12.2012/909) Päivähoito järjestetään 

osapäivä- ja kokopäivähoitona. 

Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa 

yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 

kymmenen tuntia vuorokaudessa ja 

osapäivähoidossa viisi tuntia.

Tavoitteena lapsen persoonallisen kehityksen 

monipuolinen tukeminen lapsen omista 

lähtökohdista käsin, tehtävänä edistää lapsen 

suotuisia kasvu-, kehitys- ja 

oppimisedellytyksiä. Keskeistä on lasten 

innostaminen oppimaan uusia asiota oman 

kiinnostuksensa mukaisesti leikin ja toiminnan 

kautta. Esiopetuksella taataan tasavertaiset 

mahdollisuudet oppimiseen ja koulun 

aloittamiseen.

Vastaa kokopäivähoidon tarpeeseen: LLPH 4 

§ (28.12.2012/909), LLPH 2 § (19.1.1973/36), 

asetus lasten päivähoidosta (16.3.1973/239, 5 

§)

Palvelun sisältö Lapsen varhaiskasvatus, Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen esiopetus, Esiopetussuunnitelman 

kuntakohtainen osio, Kasvun ja oppimisen 

seurantalomake, tehostetussa tuessa lapsen 

esiopetuksen oppimissuunnitelma, erityisessä 

tuessa HOJKS, ks. päiväkotituote 0-6 -v.

Lapsen varhaiskasvatus, Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen 

varhaiskasvatus-suunnitelma, esiopetuksessa 

Kasvun ja oppimisen seurantalomake sekä 

lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Palvelun 

toteuttamiseen 

tarvittava välillinen 

työpanos

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu ja 

kehittäminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto, 

henkilöstön koulutus, IT-palvelut

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu ja 

kehittäminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto, 

henkilöstön koulutus, tila- ja liikelaitoksen 

palvelut, IT-palvelut

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu ja 

kehittäminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto, 

henkilöstön koulutus, tila- ja liikelaitoksen 

palvelut, It-palvelut

Palvelun 

tuottamiseen 

tarvittavat resurssit

Henkilöstö: 4 lasta/1 aikuinen, Asetus 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusehdoista (laki 29.4.2005/272, 11§) 

sekä Asetus lasten päivähoidosta 

(16.3.1973/239, 8§), täydennyskoulutus (53§, 

28.1.2005/50)                   

Henkilöstö: 13 lasta/ 1 aikuinen, mikäli 

esiopetusryhmän koko on 20 lasta, 2 aikuista, 

joista toisella esiopetuspätevyys ja toinen on 

lastenhoitajan, koulunkäyntiavustajan tai muu 

tehtävään soveltuvan ammatillisen 

koulutuksen suorittanut henkilö, mikäli 

esiopetus järjestetään päivähoitopaikassa, 

jossa lapsi läsnä koko 

päivän,päivähoitoasetus 6 § 1 mom., Asetus 

opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986, 7 

§), täydennyskoulutus (53§, 28.1.2005/50), 

palkkakustannuksista 60 % esiopetukseen 

tilastollinen tilaus 400464, 40 % 

päiväkotitoiminta tilastollinen tilaus 400461

Henkilöstö: 7 lasta/ 1 aikuinen, 4 alle 

kolmevuotiasta/ 1 aikuinen, Asetus lasten 

päivähoidosta 16.3.1973/ 239 6 §, 

täydennyskoulutus (53§, 28.1.2005/50), 

pidennetyn aukiolon yksiköissä 4 aikuista/ 21 

lapsen ryhmä, ympärivuorokautisessa 

yksikössä 7/ 21 lapsen ryhmä     

Aikaresurssi: Arkisin pääasiassa klo 6-18 

välillä, hoitoaika sovitaan hoitosopimuksessa

Aikaresurssi: arkipäivisin pääasiassa 8:30-

13:30 välillä, 4 h päivässä koulujen 

toimintakautena loppuen 31.5.

Aikaresurssi: ympärivuorikautinen hoito, 

iltahoito arkisin klo 22 asti, viikonloppuhoito la 

ja su klo 22 asti

Tilaresurssi: Hoitajan oma koti, joka on 

hyväksytty perhepäivähoitokodiksi 

kotinkäynnin yhteydessä, vuosittainen 

turvallisuustarkastus

Tilaresurssi: Tilapalvelulta vuokrattavat tilat, 

vuokrasopimukset, uudet tilat: RT 96-11003 

Päiväkodin suunnittelu

Tilaresurssi: Tilapalvelulta vuokrattavat tilat, 

vuokrasopimukset, uudet tilat: RT 96-11003 

Päiväkodin suunnittelu

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

hyvinvointitoimiala, neuvolalomakkeet

Edellisten lisäksi oppilashuolto Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

hyvinvointitoimiala, neuvolalomakkeet, 

esiopetuksessa olevien kohdalla oppilashuolto

Materiaaliresurssi: tarvittavat materiaalit Materiaaliresurssi: tarvittavat materiaalit 

(kuvaohjalmat, askartelutarvikkeet, pelit ym.)

Materiaaliresurssi: tarvittavat materiaalit 

(kuvaohjalmat, askartelutarvikkeet, pelit ym.)

Ruoka- ja siivouspalvelu: Kokopäivähoidossa 

aamupala, lounas ja välipala, huomioidaan 

päivähoidon allergiaohjeistus (31.5.2010), 

kulukorvaukset perhepäivähoitajille lasten 

läsnäolon mukaan (Kuntaliiton yleiskirje)

Ruoka- ja siivouspalvelu:                      lounas, 

huomioidaan päivähoidon allergiaohjeistus 

(31.5.2010) 

Ruoka- ja siivouspalvelu:                      

aamupala, lounas, välipala, päivällinen, 

iltapala hoitosopimuksen mukaan, 

huomioidaan päivähoidon allergiaohjeistus 

(31.5.2010)

Keskeiset/ erityiset 

laatuvaatimukset

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto), 

ammattitaitoinen henkilöstö

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto), 

pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö, 

oppilashuolto

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto), 

pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö, 

pienryhmätoiminta, päivän struktuuri

Palvelun 

onnistumisen 

arviointi ja seuranta

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen 

toteutuminen, arviointi vähintään kerran 

vuodessa, laatuprosessi ja siinä määritellyt 

arvioinnit, kasvatuskumppanuus

Kasvun ja oppimisen seurantalomake, 

arviointi keväällä, tehostetussa tuessa 

väliarviointi helmikuussa, 20.9. tilastointipäivä, 

jonka mukaan valtionavustus, laatuprosessi ja 

siinä määritellyt arvioinnit (kesäkuun 

arviointipäivä), kasvatuskumppanuus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen 

toteutuminen, arviointi vähintään kerran 

vuodessa, laatuprosessi ja siinä määritellyt 

arvioinnit, kasvatuskumppanuus

Muut 

palvelutuotteeseen 

liittyvät tekijät

Hoitajan työaika 40h/viikko, varahoidon 

järjestelyt lisäävät kustannuksia

Asiakkaalle maksuton Vuorohoidontarpeen päättyessä lapsi siirtyy 

ns. päiväryhmään.

Huomioitavaa Huomioitava yte-mallin mukaiset kertoimet Mahdollisuus täydentävään päivähoitoon; tila- 

ja palkkaresurssista (60 %) sekä 

ruokapalveluista lounas: tilastollinen tilaus 9 

kk ajan esiopetus. Huomioitava yte-mallin 

mukaiset kertoimet.

Henkilöstömitoitus huomioitava, ei vielä 

määritelty laissa. Huomioitava yte-mallin 

mukaiset kertoimet

Kertoimet Alle 3-vuotiaalla kerroin 1,75 pelkkä esiopetus kerroin 0,54
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Avoimet varhaiskasvatus-

palvelut

Avoin päiväkoti Puistotoiminta Leikkikoulu

Asiakaskohderyhmä Kotona lapsiaan hoitavat perheet, lapset 

vanhempineen, ei vaikuta Kelan 

kotihoidontukiin

1,5 - 5 -vuotiaat lapset, ei vaikutua Kelan 

kotihoidontukiin

3-5 -vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta 

kokopäivähoitoon; ei vaikuta Kelan 

kotihoidontukiin

Palvelun tavoite Aktiivinen lasten ja huoltajien yhdessäolo. Sosiaalisten ja leikkitaitojen kehittyminen 

yhdessä toisten lasten kanssa.

Suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, joka 

tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Palvelun sisältö Leikki, musiikki, taito- ja taide-aineineet, 

liikunta ja retket lähiympäristöön. Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma.

Liikkuminen, leikkiminen, ulkoilu. Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma.

Liikkuminen, leikkiminen, askartelu, musiikki 

sekä ryhmässä toimimisen taitojen 

opetteleminen. Turun 

varhaiskasvatussuunnitelma.

Palvelun toteuttamiseen tarvittava 

välillinen työpanos

Kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu 

ja kehittäminen, henkilöstöhallinto, 

taloushallinto, henkilöstön koulutus, tila- ja 

liikelaitoksen palvelut, IT-palvelut

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu 

ja kehittäminen, henkilöstöhallinto, 

taloushallinto, henkilöstön koulutus, tila- ja 

liikelaitoksen palvelut, IT-palvelut

Sijoitus- ja maksupäätös, laskutus, 

kirjaaminen, tilastointi, palvelun suunnittelu 

ja kehittäminen, henkilöstöhallinto, 

taloushallinto, henkilöstön koulutus, tila- ja 

liikelaitoksen palvelut, IT-palvelut

Palvelun tuottamiseen tarvittavat 

resurssit

Henkilöstö: lto ja/ tai lh Henkilöstö: päivähoitotyöntekijät 2 hlö/puisto. Henkilöstö: lto ja/ tai lh

Aikaresurssi: 3-6 h Aikaresurssi: 3,5 h aamupäivisin Aikaresurssi: noin 3 h/ kerta, joko aamu- tai 

iltapäivällä, toimintapäivät määritelty (löytyvät 

www.turku.fi/ varhaiskasvatus)

Tilaresurssi: päiväkodin yhteydessä tai 

yhteistyössä muiden kanssa

Tilaresurssi: Leikkipuistojen ylläpidosta ja 

uusien leikkipuistojen rakentamisesta vastaa 

Turun Kiinteistöliikelaitos. 

Tilaresurssi: päiväkoti, erillinen tila tai 

ulkoleikkikoulu

Ruoka- ja siivouspalvelu: Ruoka- ja siivouspalvelut: Ruoka- ja siivouspalvelut:

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

seurakunta, MLL

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 

yhteistyötä esim. liikuntatoimen kanssa

Yhteistyö muiden tahojen kanssa: osa 

leikkikouluista toteutetaan yhteistyössä 

seurakunnan kanssa

Materiaaliresurssit: tarvittavat materiaalit Materiaaliresurssit: ulkoleikkivälineet ja -

telineet.

Materiaaliresurssit: tarvittavat materiaalit

Keskeiset/ erityiset 

laatuvaatimukset

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto 

2010)

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto 

2010)

Varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto 

2010)

Palvelun onnistumisen arviointi ja 

seuranta

Laatuprosessi ja siinä määritellyt arvioinnit, 

kasvatuskumppanuus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

avoimiin palveluihin, laatuprosessi ja siinä 

määritellyt arvioinnit, kasvatuskumppanuus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

avoimiin palveluihin, laatuprosessi ja siinä 

määritellyt arvioinnit, kasvatuskumppanuus

Muut palvelutuotteeseen liittyvät 

tekijät

Ilmoittautuminen suoraan leikkipuistoon. Paperinen hakemus päiväkodinjohtajalle.

Huomioitavaa Pakkasraja - 12 °C. Vaihtoehtoina myös ulkoleikkikoulu.

Maksut Maksuton Perheen nuorimmalta 27 euroa ja 

vanhemmilta sisaruksilta 23 euroa 

kuukaudessa. Jos lapsi on puistossa osa-

aikaisesti, maksu on 23 euroa. 

Leikkipuistotoiminnan kuukausimaksu on 

ulkopaikkakuntalaisilta 33 euroa.

Leikkikoulu maksaa 27 euroa kuukaudessa 

koko viikolta. Osaviikkoisen leikkikoulun 

hinta on 23 euroa.
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Projektin nimi:  
 
Tulosalue/Tulosalueet: 
 
Yhteyshenkilö: 
 

Tarveanalyysi P0: Arvioidaan tarvetta 

Tausta ja lähtökohdat Kuvaa tarpeen historia.  Kuvaa, mitä tarpeen osalta on aiemmin tehty ja mi-
kä tilanne on nyt. Kirjaa tehdyt päätökset. 
Kuvaa  tarpeen liittyminen tavoitteisiin:  strategisiin ohjelmiin ja sopimuk-
seen, aloitteisiin, ulkoisiin vaatimuksiin  (esim. lakimuutokset, yhteistyö…) , 
mahdollistajiin (rahoitus) jne. Kuvaa, miten pakottava muutostarve on. 

 

Kehittämistarpeen peruste-
lu 

Kuvaa ongelma tai haaste, joka halutaan ratkaista. Miksi muutos on tärke-
ää?  Mitä tapahtuu, jos ei  tehdä mitään? 

 

Hyödyt Kuvaa tavoiteltavat hyödyt, mm. vaikutukset talouteen, asiakkaisiin, palvelu-
tarjoamaan, toimintaympäristöön, prosesseihin, henkilöstöön  
Ovatko hyödyt ensisijaisesti mitattavia vai ei mitattavia ? Onko hyötyjä saa-
vutettavissa nopeasti (alle 1 v) vai hitaammin (yli 5v ) ? 
Jos hyödyn saajat ovat asiakkaita, kuinka merkittävästä asiakassegmentistä 
on kyse ? 
 

Omistaja, sidosryhmät ja 
organisointi 

Kirjaa omistaja, omistajaorganisaatio sekä keskeiset sidosryhmät 

 

Tavoite, toteutustapa, tuo-
tokset ja aikataulu 

Kirjaa etenemisehdotus ja arvio muutoksen kiireellisyydestä 

 

Kustannukset ja rahoitus Arvioi karkeasti muutoksen vaatimia ulkoisia ja sisäisiä kustannuksia  
(esim. alle 30 t e, 30-100.000 e, yli 100.000 e) 
 

Riskit Kuvaa tunnistetut alustavat riskit:  esim. osaamiseen, muutoksen laajuuteen 
yms. liittyen 
 

Riippuvuudet / myös arkki-
tehtuuri 

Kuvaa riippuvuudet muuhun toimintaan, ratkaisuihin ja kehittämiseen  Huo-
mioi mahdolliset päällekkäisyydet. 

Johtoryhmän päätös  
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ajan
koh-
ta 

Mikä/ 
Mitä? 

Kuka 
vastaa? 

Ketkä? Milloin? Tavoite Dokumentoin-
ti 

Arviointi Mahd. toi-
menpiteet 

Mahd. jatko-
käsittely 

SYK
SY 

Tiimi-
sopi-
mus 

Johtaja Ryhmän hen-
kilöstö tekee 

Tehdään toi-
mintakauden 
alussa, päivite-
tään tarvittaes-
sa. 

Ryhmän peli-
säännöt on 
sovittu yhdes-
sä ja niihin 
sitoudutaan. 

Asiat kirjataan 
tiimisopimuk-
seen, joka tal-
lennetaan 
ryhmän kansi-
oon. 

Arvioidaan 
toimintakauden 
lopussa ja tar-
vittaessa. 

Tarvittavat 
toimenpiteet, 
mahdollinen 
keskustelu 
johtajan kans-
sa. 

 

 Ryhmän 
vasu ja 
esiope-
tus-
suunni-
telma 

Ryhmän 
lto, viime 
kädessä 
johtaja 

Ryhmän hen-
kilöstö tekee 

Toimintakau-
den alussa, 
kun on tutus-
tuttu lapsiryh-
mään 

Lasten var-
haiskasvatus-
suunnitelmien 
huomioiminen 
ryhmän toimin-
nan suunnitte-
lussa. 

Asiat kirjataan 
tiimisopimuk-
seen, joka tal-
lennetaan 
ryhmän kansi-
oon. 

Jatkuvaa arvi-
ointia, jokapäi-
väinen työkalu. 
Tarkempi arvi-
ointi keväällä 
myös kaupun-
gin tasolla. 

Korjausliikkeet 
välittömästi, 
kaupungin ta-
son arvioinnin 
perusteella 
mahdolliset 
muutokset va-
suun. 

Kaupungin 
tason arviointi 
kesäkuun va-
sun arviointi-
päivänä. Arvi-
oinnin pohjalta 
tehdään toi-
mintasuunni-
telma seuraa-
vaksi toiminta-
kaudeksi. 

 Turval-
lisuus-
suunni-
telma 
(myös 
riskien 
arvioin-
ti) 

Johtaja Koko yksikön 
henkilöstön 
kanssa käy-
dään läpi. 

Toimintakau-
den alussa, 
uuden henkilön 
kanssa pereh-
dytyksen yh-
teydessä. 

Jokainen hen-
kilökuntaan 
kuuluva tietää, 
miten vaarati-
lanteissa toimi-
taan. Riskien 
arvioinnin myö-
tä vaaratilan-
teiden ennalta-
ehkäisy toteu-
tuu tehokkaas-
ti. 

Turvallisuus-
suunnitelma 
tulostetaan ja 
säilytetään 
henkilöstön 
nähtävänä joko 
perehdytys-
kansiossa tai 
ilmoitustaululla. 

Suunnitelman 
toimivuutta 
arvioidaan sa-
malla, kun se 
käydään läpi. 
Mahdolliset 
vastuuhenki-
löiden vaih-
dokset kirja-
taan suunni-
telmaan. Tur-
vallisuussuun-
nitelma käy-
dään syksyn 
vanhempainil-
lassa huoltaji-
en kanssa läpi. 

Pelastautumis-
harjoituksen 
toteuttaminen, 
ensiapukoulu-
tuksiin osallis-
tuvien nimeä-
minen. 

Riskien arvi-
oinnin tulosten 
perusteella 
toimenpiteisiin 
ryhtyminen. 

L
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 Työhy-
vin-
vointi-
kysely, 
Kunta10 

Johtaja Henkilöstö 
vastaa kyse-
lyihin 

Kaupungin 
yhteisen vuosi-
kellon mukai-
sesti 

Työhyvinvoin-
nin lisääminen 
ja henkilöstön 
vaikutusmah-
dollisuuksien 
lisääminen. 

 Tulokset käsi-
tellään yksi-
köissä. 

Tarvittaessa 
yhteys työter-
veyshuoltoon, 
työsuojeluun 
tai muuhun 
tahoon. 

Yksikköjen 
koosteet käsi-
tellään johdon 
katselmukses-
sa kesäkuus-
sa. 

 Lasten 
laatupe-
li 

Ryhmän 
lto tai lh 

5-6 -
vuotiaiden 
lasten kanssa 

Marraskuun 
loppuun men-
nessä 

Lasten osalli-
suuden lisää-
minen toimin-
nan arviointiin 
liittyen sekä 
mm. lasten 
turvataitojen 
lisääntyminen. 

 Esille noussut 
käsitellään 
tiimipalaveris-
sa. 

Tarvittavat 
toimenpiteet, 
esim. turvatai-
tojen opettami-
nen, mikäli 
todetaan puut-
teita. 

 

 Kehit-
tämis- 
ja 
suunnit-
telu-
päivä 

Johtaja, 
aluepääl-
likkö 

Yksiköiden 
henkilöstö, 
johtajat 

2 kertaa vuo-
dessa 

Yksikön koko 
henkilöstölle 
mahdolliste-
taan osallistu-
minen suunnit-
teluun, kehit-
tämiseen ja 
arviointiin. 

Kehittämispäi-
vien esityslista 
sekä muistio 
tallennetaan 
oman yksikön 
tiedostoihin. 

Suunnitelman 
toteutumista 
arvioidaan toi-
mintakauden 
arviointipäivä-
nä. 

Apuna Lomake 
esimiehen tu-
eksi, jota täy-
dennetään 
pitkin vuotta. 

Yksikköjen 
arvioinneista 
nousseet huo-
miot käsitel-
lään tarpeen 
mukaan johdon 
katselmukses-
sa kesäkuus-
sa. 

 Lasten 
haastat-
telu 

Ryhmän 
henkilös-
tö 

Huoltajat 
haastattelevat 
lapsiaan, jot-
ka osaavat 
puhua suo-
mea 

Syksyn aikana Lasten osalli-
suus ja vaiku-
tusmahdolli-
suudet lisään-
tyvät. 

Tallennetaan 
lapsen portfoli-
oon. 

Ryhmän saa-
mat palautteet 
käsitellään 
tiimipalaverissa 
siten, että yksi-
kön johtaja on 
mukana. 

Saatu palaute 
käsitellään ja 
tehdään tarvit-
tavat muutok-
set toiminta-
malleihin 
(esim. kiusaa-
misen ehkäisy) 
Haastattelulo-
makkeet tal-
lennetaan lap-
sen kasvun 
kansioon vuo-
sittain. 
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  CAF-
audi-
tointi 
(parit-
tomina 
vuosi-
na) 

Palvelu-
alueen 
johtaja, 
materi-
aalin 
kokoa-
minen 
palvelu-
päällikkö 

Johtotiimi 
sekä LaaVa, 
mahdollinen 
osallistuja 
lautakunnasta 
tai jaostosta 

Elo-
syyskuussa (2 
pv) 

Toiminnan 
arviointi mah-
dollisimman 
monipuolisesti 
eri lähteitä 
apuna käyttä-
en. 

Muistio ja ke-
hittämissuunni-
telmat tallenne-
taan varhais-
kasvatuksen 
laatukansioon 
(DoTku) 

CAF-arvioinnin 
9 osa-aluetta 
pisteytetään ja 
käsitellään 
auditointipäivil-
lä. 

Nostetaan esil-
le koko var-
haiskasvatusta 
koskevat kehit-
tämiskohteet. 

Kehittämis-
hankkeiden 
arviointi han-
keaikataulun 
mukaisesti. 
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Ajan-
kohta 

Mikä/ Mitä? Kuka vas-
taa? 

Ketkä? Milloin? Tavoite Dokumen-
tointi 

Arviointi Mahd. toi-
menpiteet 

Mahd. jatko-
käsittely 

TALVI Kehitys-
keskustelut 

Johtaja Henkilöstö Kaupungin 
yhteisen 
vuosikellon 
mukaisesti, 
heti alku-
vuodesta. 

Jokaisella 
mahdollisuus 
reflektoida 
omaa työnte-
koaan yhdes-
sä esimiehen 
kanssa. Ke-
hittämis- ja 
koulutuskoh-
teiden esille 
nostaminen. 

Paperiversi-
ot tallenne-
taan esi-
miehen ja 
henkilön 
tiedostoihin. 
SAP HR-
järjestelmän 
tultua käyt-
töön säilyvät 
sähköisesti. 

Arviointi seu-
raavassa kehi-
tyskeskustelus-
sa 

Johtaja te-
kee koos-
teen yleisel-
lä tasolla 
esille nous-
seista asi-
oista. 

Koosteet kä-
sitellään joh-
don katsel-
muksessa 
kesäkuussa. 

 Asiakastyyty-
väisyys 

Palvelu-
päällikkö, 
jonka tehtä-
viin asia 
kuuluu 

Asiakas-
perheet, 
sähköinen 
lomake 
kotisivuilla 

Marras-
joulukuun 
vaihteessa 
vuosittain. 

Varhaiskas-
vatus saa 
suunnitelmal-
lisesti kerät-
tyä tietoa 
kehittämisen 
tueksi. 

Yksikkö 
tallentaa 
omiin tie-
dostoihinsa. 
Aluepäälli-
köt saavat 
oman alu-
eensa yksi-
köiden pa-
lautteen 
itselleen. 

Yksikkökohtai-
set tulokset 
lähetetään yksi-
köihin. LaaVa 
käsittelee pa-
lautteen koko 
kaupungin ta-
solla ja tekee 
yhteenvedon. 

Yhteenve-
dosta teh-
dään vasti-
ne saatuun 
palauttee-
seen ko-
tisivuille. 

Käsitellään 
Caf-
auditointipäi-
vissä ja nos-
tetaan esille 
keskeisimmät 
kehittämis-
kohteet. 

 Hoidon aloitus Palvelu-
päällikkö, 
jonka tehtä-
viin asia 
kuuluu 

Hoidon 
aloittaneet 
asiakas-
perheet 

Noin kuu-
kausi hoi-
don aloit-
tamisen 
jälkeen. 

Varhaiskas-
vatus saa 
suunnitelmal-
lisesti kerät-
tyä tietoa 
palveluohja-
uksen ja hoi-
don aloituk-
sen prosessin 
tueksi. 

Tieto kerä-
tään audi-
tointipäiville. 

Tulokset kerä-
tään kesäkuus-
sa sekä tammi-
kuussa ja välite-
tään ko. tahoil-
le. 

Tarvittavat 
toimenpiteet 
prosessin 
parantami-
seksi. 

Käsitellään 
Caf-
auditointipäi-
vissä ja nos-
tetaan esille 
keskeisimmät 
kehittämis-
kohteet. 

  Vuosikello Palvelupääl-
likkö, jonka 
tehtäviin 
asia kuuluu 

5. krs., 
johtotiimi, 
palveluoh-
jaus 

Tammi-
kuun alus-
sa 

Päivitetty 
vuosikello 
toimii ohjaa-
vana työkalu-
na sekä 

Tallenne-
taan  
DoTkussa 
kohdassa 
sivistystoi-

Seuraavaa 
vuosikelloa päi-
vitettäessä. 

Tarvittavat 
muutokset 
vuosikel-
loon. 

Vuosikello 
viedään yk-
sikkötasolle 
toimintaa 
ohjaavana 

     L
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mahdollistaa 
asioiden en-
nakoimisen. 

miala à var-
haiskasva-
tus à vuosi-
kello 

työkaluna. 

KEVÄT Esiopetuksen 
arviointi 

Palvelupääl-
likkö, jonka 
tehtäviin 
asia kuuluu 

Esiopetuk-
sen henki-
löstö 

Huhti-
toukokuu 

Saadaan tie-
toa esiope-
tuksen tavoit-
teiden toteu-
tumisesta 
koko kau-
pungin osal-
ta. 

Käsitellään  
nivelvaiheen 
arvioinnissa. 
Tallenne-
taan nivel-
vaiheen 
arvioinnin 
muistio Esi-
opetus\ 
Kansiot\ 
Esiopetuk-
sen arviointi 
-kansioon. 

Arviointikysy-
mykset lähete-
tään yksiköihin, 
jotka omien 
suunnitelmien-
sa mukaan 
mahdollistavat 
esiopetusryh-
män henkilös-
tölle arvioinnin. 
Vastaukset ke-
rätään sähköi-
sesti. 

Tarvittavat 
toimenpiteet 
prosessin 
parantami-
seksi. 

Käsitellään 
kesäkuun 
arviointipäi-
vässä. Seu-
raavan toi-
mintakauden 
tavoitteet 
määritellään 
arviointi 
huomioiden. 

 Varhaiskasva-
tuksen arviointi 

Palvelupääl-
likkö, jonka 
tehtäviin 
asia kuuluu 

Varhais-
kasvatuk-
sen henki-
löstö 

Huhti-
toukokuu 

Varhaiskas-
vatus saa 
tietoa tavoit-
teiden toteu-
tumisesta 
koko kau-
pungin osal-
ta. 

Käsitellään 
ja arvioinnin 
pohjalta 
tehdyt 
suunnitel-
mat tallen-
netaan 
DoTku à 
Sivistystoi-
miala à Var-
haiskasva-
tus à ohjaa-
vat asiakirjat 

Arviointikysy-
mykset lähete-
tään yksiköihin, 
jotka omien 
suunnitelmien-
sa mukaan 
mahdollistavat 
henkilöstölle 
arvioinnin. Vas-
taukset kerä-
tään sähköises-
ti. 

Tarvittavat 
toimenpiteet 
prosessin 
parantami-
seksi. 

Käsitellään 
kesäkuun 
arviointipäi-
vässä. Seu-
raavan toi-
mintakauden 
tavoitteet 
määritellään 
arviointi 
huomioiden. 

  Alueelliset lii-
kunnan arvioin-
ti-palaverit 

Alueelliset 
liikunta-
koordinaat-
torit 

Alueen 
liikunta-
koordinaat-
torit, alue-
päällikkö ja 
alueen 
esimiehet 

Kevät Varhaiskas-
vatus saa 
suunnitelmal-
lisesti kerät-
tyä tietoa 
kehittämisen 
tueksi. 

Kirjataan 
aluekokouk-
sen muisti-
oon.  

Alueen liikunta-
koordinaattori 
osallistuu alue-
palaveriin. 

Tarvittavat 
toimenpiteet 
liikunnalli-
suuden li-
säämiseksi. 
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Ajan-
kohta 

Mikä/ Mi-
tä? 

Kuka vas-
taa? 

Ketkä? Milloin? Tavoite Dokumentointi Arviointi Mahd. toi-
menpiteet 

Mahd. jatko-
käsittely 

KESÄ Nivel-
vaiheen 
arviointi 

Palvelu-
päällikkö, 
jonka tehtä-
viin asia 
kuuluu 

Ns. Vati-
ryhmä, 
erityis-
palvelu-
päällikkö, 
koulupsy-
kologien 
edustus, 
kerot, 
aluereh-
torit 

Kesäkuun 
toinen 
arkipäivä 

Nivelvaiheen 
arvioinnin 
pohjalta pys-
tytään paran-
tamaan pro-
sessia. 

Ks. Kohta esi-
opetuksen arvi-
ointi. Muistio 
lähetetään ko-
kouksessa olleil-
le eri tahoille. 

Arviointi käydään 
keskustellen, ns. 
vati-ryhmällä on 
kootut palautteet 
omilta alueiltaan, 
myös varhaiseri-
tyiskasvatuksesta. 

Arvioinnin 
perusteella 
tehdään nivel-
vaiheeseen 
esim. tarvitta-
vat aikataulu-
muutokset. 

 

 Johdon 
katsel-
mus 

Palvelu-
aluejohtaja 
sekä palve-
lu-päällikkö, 
jonka tehtä-
viin asia 
kuuluu 

Kunnalli-
sen toi-
minnan 
johtotiimi 
sekä 
esimiehet 

Kesäkuu  Monipuoli-
sesti kehittä-
mistarpeista 
kerätty tieto 
saadaan läh-
tökohdaksi 
hankesuun-
nittelulle. 

Muistio kirjataan 
ja tallennetaan 
laatukansioon. 

 Johdon kat-
selmuksesta 
nousseet asiat 
viedään tar-
peen mukaan 
eteenpäin 
kehittämis-
hankkeiksi. 

Käsitellään 
Caf-
auditointipäi-
vissä ja nos-
tetaan esille 
keskeisimmät 
kehittämis-
kohteet. 

  Hoidon 
aloitus 

Palvelu-
päällikkö, 
jonka tehtä-
viin asia 
kuuluu 

Hoidon 
aloitta-
neet 
asiakas-
perheet 

Noin kuu-
kausi hoi-
don aloit-
tamisen 
jälkeen. 

Varhaiskas-
vatus saa 
suunnitelmal-
lisesti kerät-
tyä tietoa 
palveluohja-
uksen ja hoi-
don aloituk-
sen proses-
sin tueksi. 

Palvelupäällikkö 
lähettää tiedon 
palvelualueiden-
johtajille.  

Tulokset kerätään 
kesäkuussa sekä 
tammikuussa ja 
välitetään ko. ta-
hoille. 

Tarvittavat 
toimenpiteet 
prosessin pa-
rantamiseksi. 

Käsitellään 
Caf-
auditointipäi-
vissä ja nos-
tetaan esille 
keskeisimmät 
kehittämis-
kohteet. 

TAR-
VIT-
TAES-
SA 

Perehdy-
tys-kortti 

Johtaja, 
määritelty 
perehdyttä-
jä 

Uudelle 
työnteki-
jälle 

Työsuh-
teen alka-
essa tai 
pitkältä 
virkava-
paalta 
tullessa 

Perehdytyk-
sen tarkoi-
tuksena on, 
että uusi tai 
siirtyvä työn-
tekijä oppii 
tuntemaan 
työpaikkansa 

Tallennetaan 
kortissa olevan 
ohjeistuksen 
mukaan. 

Toteutunut pereh-
dytys arvioidaan 
perehdytyskortissa 
olevan aikataulun 
mukaisesti. 

Perehdytyk-
sen arviointia 
ja prosessin 
kehittämistä 
varten on laa-
dittu sähköi-
nen perehdy-
tyksen arvioin-

Kaupungin 
tasolla pereh-
dytysproses-
sia kehitetään 
saadun pa-
lautteen pe-
rusteella. 

L
iite
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ja sen tavat, 
työpaikan 
ihmiset sekä 
oman työnsä 
siihen liittyvi-
ne odotuksi-
neen.  

tikysely, joka 
lähetetään 
henkilölle 
sähköisesti. 

 Sähköi-
nen asia-
kas-
palaute 

Palveluoh-
jaus 

Asiakas-
perheet, 
sähköi-
nen lo-
make 
kotisivuil-
la 
www.turk
u.fi/ pai-
kalla 

Tarvitta-
essa 

Asiakkaan 
osallisuus 
lisääntyy, 
asiakkaalla 
on mahdolli-
suus saadun 
palvelun ke-
hittämiseen. 

Palautteet tal-
lentuvat sähköi-
seen järjestel-
mään. Paperi-
versio puolivuo-
sittain lähete-
tään palvelualu-
eidenjohtajille ja 
laatuprosessista 
vastaavalle pal-
velupäällikölle. 

Palveluohjaus toi-
mittaa palautteet 
aluepäälliköille ja 
yksiköi-
hin/henkilöille, joita 
asia koskee. 

Palautteeseen 
annetaan aina 
vastaus järjes-
telmän väli-
tyksellä 5 pv. 
sisällä sen 
saamisesta. 

Palautteen 
teemat koo-
taan puoli-
vuosittain, 
kooste saa-
duista palaut-
teista käsitel-
lään Caf-
auditointipäi-
villä. 

 


