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VaKan Asiakasilta



Forssalaisia lapsia ja 
lapsiperheitä varten

Varhaiskasvatuksen palvelualueen 
ajankohtasia ja tulevia



Tänä iltana tarjolla

Ajankohtaista ja tulevaa liittyen lainsäädäntöön ja 

muihin säädöksiin

Palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta

Keskeisistä työalueista 2021-2022

Muuta huomiotavaa



Ajankohtaista ja tulevaa liittyen lainsäädäntöön ja 

muihin säädöksiin

Voimaan 1.8.2021

• Asiakasmaksulain (1503/2016) muutos 1.8.2021

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021-31.5.2024

- Forssa verrokkikunta

- kokeilun arviointi alkaa lokakuun alussa

- https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

• Varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus

Valmisteilla, voimaan 1.8.2022

• Varhaiskasvatuslain muutos: lapsen tuen kokonaisuus

• Varhaiskasvatuslain muutos: perhevapaauudistus

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen vasun –

FoxVorssa2019 - ajantasaistaminen

Muuta

• Asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022 

https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu


Palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta

Palvelutarpeen ja palvelutarjonnan kohtaanto

Varhaiskasvatuksen yksiköistä

Asiakaspalvelusta ja –viestinnästä / Tiina Iivanainen

- varhaiskasvatus@forssa.fi

- jos tarvetta asiakaspalveluun puhelimitse tai palveluun 
henkilökohtaisesti:

- laskutukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys

Piia Forsmaniin 

- muissa varhaiskasvatuspaikkaan liittyvissä

asioissa Tiina Iivanaiseen

- lapsen varhaiskasvatuksen arkeen ja

pedagogiikkaan liittyvissä asioissa yhteys

päiväkotiin

mailto:varhaiskasvatus@forssa.fi


Päiväkoti 
Axel Wahren

Koijärven 
päiväkoti

Kurjenpesän 
päiväkoti

Taikatuulen 
päiväkoti Päiväkoti  

Augus-

Pihakoivun 
päiväkoti

Eop, 3-5v, alle 3v

Eop, 3-5v, alle 3v

Eop, 3-5v, alle 3v

3-5v, alle 3v
3-5v, alle 3v

Eop, 3-5v, alle 3v

Vuoropäiväkoti

pphoito

pphoito

pphoito

pphoito

-tina

VEK
johtava veo
4 veo:a
12 + 8 vto:ta

Palvelu-
koordinaattori

Kasvatus- ja 
opetuspäällikkö

16

88 + pph

58 + pph

70 + pph

85 + pph

61

163



Keskeisistä työalueista 2021-2022

VaKan Viestintäjärjestelmä

VaKan Hyvinvointijärjestelmä

Varhaiserityiskasvatus / Katriina Jyräkoski

Pedagogiset painoalueet:

- tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen

- vanhemmuuden tukeminen / Anja Saarinen

- lukukulttuurin edistäminen / Sanna Holopainen

Sekä luonnollisesti lapsiystävällisen kunnan periaatteisiin ja 

toimintatapoihin ja LastenForssa Arviointi II:ssa saatuihin 

palautteisiin liittyvät painotukset ja toimet, kuten

yhdenvertaisuus, osallisuus



Ja vielä…

Huoltajien osallisuudesta

• Päiväkotien vanhempainyhdistykset

• VaKan Asiakasraati

- kutsutaan koolle vielä tänä vuonna Päikyn kautta, 

jokainen halukas voi ilmoittautua mukaan

• Suorat palautteet palveluista



HYVÄÄ SYKSYN JATKOA TOIVOTELLEN, 
varhaiskasvatuksen väki


