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Taustaa
• Varhaiskasvatuksessa n. 2000 lasta, joista kunnallisissa 

päiväkodeissa 1500 lasta ja perhepäivähoidossa 140 
lasta

• 27 kunnallista päiväkotia

• Vieraskielisten lasten osuus varhaiskasvatusikäisistä 
lapsista on Salossa n.8%. Monikulttuuristen perheiden 
määrään vaikuttaa osaltaan kaupungissa toimiva 
vastaanottokeskus. Varhaiskasvatuksella on merkittävä 
asema näiden perheiden kotoutumisessa. 

• Tarve lisätä tavoitteellista suomi toisena kielenä opetusta 
muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville lapsille.

• Tarve lisätä kieli-ja kulttuuritietoisuutta päiväkodeissa. 
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• Hankerahalla tuetaan kolmen hankepäiväkodin 
päiväkodin lasten S2-opetusta sekä yhdenvertaisen 
varhaiskasvatuksen kehittämistä yhdessä yksikön 
esimiehen ja henkilöstön kanssa. 

• Jokaisessa hankepäiväkodissa työskentelee yksi 
varhaiskasvatuksen opettaja resurssiopettajana, jota ei 
lasketa henkilöstön suhdelukuun. PD-opettaja. 

• Hankepäiväkotien lapsista 26-48%  on 
maahanmuuttajataustaisia. Hankepäiväkodeissa 4-6 
ryhmää. 

• Kurdi, somali, venäjä, arabia, kiina, viro, latvia, georgia, 
sorania, farsi, persia, albania, unkari, puola, thai, 
sango, englanti
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Hankehallinto

• Ohjausryhmä
• Varhaiskasvatuspäällikkö, hankepäiväkotien johtajat,  

varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä 
varhaiskasvatuksen palveluohjaaja.

• Pedagogiset tapaamiset

• Pd- opettajat ja Kieli-ja kulttuuriopettajat

• Tiimien yhteiset tapaamiset yhdessä ja erikseen

• Pd-opettajat, hankepäiväkotien johtajat sekä 
hankepäiväkotien tiimivastaavat (varhaiskasvatuksen 
opettajia)
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PD-opettaja

• Uudessa työskentelymallissa on keskeistä toiminnan 
suunnitelmallinen kehittäminen ja lasten yksilöllisten 
oppimispolkujen tukeminen. 

• Vastaa monikielisen ja –kulttuurisen sekä 
yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen kehittämisestä 
yhteistyössä yksikön esimiehen ja henkilöstön kanssa.

• Työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan työparina 
lapsiryhmässä.

• Kehittämistyöllä vahvistettaan positiivista 
diskriminaatioita varhaiskasvatuksessa.
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PD-opettajan keskeiset 
tehtävät

• Toimii vo:n tukena lasten vasujen tavoitteiden sekä 
ryhmävasun laadinnassa ja säännöllisessä arvioinnissa. 

• Henkilökunnan pedagogisen osaamisen lisääminen 
mallintamalla ryhmävasussa sovittuja toimintamenetelmiä.

• Yksikön/ryhmän toimintakulttuurin arvioiminen ja 
kehittäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

• Henkilökunnan havainnointitaitojen ja –menetelmien sekä 
pedagogisen dokumentoinnin vahvistaminen.

• Toimintamallien ja rakenteiden kehittäminen 
yhdenvertaisuutta tukevaksi.

• Yhdenvertaisuutta tukevien toimintamallien mallintaminen.

• Henkilökunnan tukeminen kasvatusyhteistyön tekemisessä.

• Osallistuu päiväkodin ryhmien toiminnan vaikuttavuuden 
arviointeihin ja pedagogisen arvioinnin palavereihin.
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Hyvässä alussa..

• Ryhmien oppimisympäristön alkukartoitus.

• Ryhmävasujen laadintaan osallistuminen

• Ryhmien pedagogisen dokumentoinnin suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistuminen.

• Arviointisuunnitelman laadinta

– Vaikuttavuus 
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