
 

 

 

 

Tehtäväalue: 20915 Varhaiskasvatus 
Toimielin:  Sivistyslautakunta 
 

 
Toiminta-ajatus:  

Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon ja esiopetuksen ja koululaisten 
iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota lapsiperheille 
turvallinen, virikkeellinen ja monipuolinen hoitomuoto. Varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. 
Kaikki lapset saavat joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tarvitsemansa hoidon 
(L lasten päivähoidosta 11 a§, ja A lasten päivähoidosta) laadukkaasti ja 
kodinomaisesti.  
Kasvatuskumppanuus, toimiva asiantuntijaverkosto ja moniammatillinen työote ovat 
onnistuneen varhaiskasvatuksen edellytykset. 

 
 
Henkilöstö:  Varhaiskasvatusjohtaja 1  

Toimistosihteeri 0,4  
Perhepäivähoito: perhepäivähoitajia 5 

  Päiväkoti Naavatassu 2,4 lastentarhanopettaja, 6 hoitajaa, 0,25 avustajaa  
Töpöhännän tupa 0,4 lastentarhanopettajaa, 0,25 avustajaa 
Esiopetus   1,2 esiopettajaa, 1,5 avustajaa 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 0,6 
Koulupsykologi 1 (esiopetus, alakoulu, yläkoulu ja lukio ja Marttila,   

yhteinen) 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 
 Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

Laadukas varhaiskasvatus ja 
esiopetus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki 
varhaiskasvatuksessa sekä 
esioppilaiden oppilashuolto 
 
 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
pidetään yllä pedagogista keskustelua 
säännöllisesti. Jatkuvasti arvioidaan ja 
kehitetään omaa toimintaa, miten 
toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta 
sekä esiopetusta. Kehittämis-
/suunnittelupäivä henkilöstölle 
järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 
Viikoittain kokoontuvat ryhmien tiimit 
päiväkodissa. Opettajille, hoitajille sekä 
avustajille järjestetään säännöllisesti 
palavereja, joissa mukana 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja 
varhaiskasvatusjohtaja. 
Perhepäivähoitajille 
varhaiskasvatusjohtaja järjestää palaverin 
kerran kuukaudessa. Tarvittaessa myös 
erityisopettaja voi osallistua.   
 
Varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty 
siten, että ne turvaavat kehityksen ja 
oppimisen tuen toteuttamisen ja 
varmistavat, että jokainen lapsi saa 
tarvitsemansa tuen. Lapsen tarvitsema 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön kouluttaminen ja 
työhyvinvointi 
 
 

tuki tuodaan lapsen oppimisympäristöön. 
Kaikille lapsille on kirjattu 
varhaiskasvatussuunnitelma tai 
esiopetussuunnitelma myös tehostetun ja 
erityisen tuen vaiheessa. Suunnitelmiin 
kirjataan konkreettisia tukitoimia, joiden 
vaikutusta arvioidaan puolivuosittain. 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja pitää 
ryhmille veo-tiimejä, joissa tarkastellaan 
tukitoimien käyttöä ja riittävyyttä. 
Esiopetuksessa kokoontuu kor-palaveri 
(koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä) 
tarpeen mukaan.  
 
Pyritään turvaamaan pätevä henkilöstö 
työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen 
panostamalla. Henkilökunnan 
ammattitaidon ylläpitäminen ja 
kehittäminen koulutusmyönteisyydellä.  

 
Talolan koulu 
 
Toiminta-ajatus:  
 Kaikki kykenevät oppimaan, kun saavat opiskella itselleen sopivalla tahdilla. 
 Yhteisöllinen koulu – oppilaat, opettajat ja koulun aikuiset ovat kaikkia varten. 
 Teemme tavoitteet näkyviksi oppilaille ja huoltajille. 
 

”Kodista juuret, koulusta siivet, siivillä lupa lentää!” 
 
Henkilöstö: 7 luokanopettajaa  
  3 tuntiopettajaa  
 1 erityisluokanopettaja 
 1 laaja-alainen erityisopettaja 
 3,17 koulutyöntekijää (koulunkäynninohjaajat 4 kpl) 
 1 koulupsykologi (alakoulu, yläkoulu ja lukio ja Marttila; yhteinen) 
 0,4 koulukuraattori (alakoulu, yläkoulu ja lukio; yhteinen) 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

Kasvatus ja laadukas oppiminen 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva oppilashuolto 
 
 
 
 
 
 

Laadukas oppiminen koostuu 
lukuvuosittain riittävällä perus- ja 
erityisopetuksen tuntiresurssilla perustuen 
oppilasmäärään (n. 2,1) 
AI varhennettu englannin kieli 1-2lk 
oppilaille 1h/viikko sl 2019 alkaen. 
 
 
Oppilas saa heti tarvitsemaansa tukea. 
Painotamme tukea alkuopetuksessa 
ennakoivasti xh/vk. Koko koulun 
yhteistoiminnalliset tapahtumat lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Säännölliset 
oppilashuollon kokoontumiset 
 



 

 

 

Henkilöstön kouluttautuminen ja 
hyvinvointi 
 
 

Tarjotaan koulutuksia henkilöstölle. 
Työhyvinvointia lisätään 
yhteistoiminnallisuuden avulla; 
yhteisopettajuus, pedagogiset tapaamiset 
 

 
 
 
 
 

Tehtäväalue: 2094 Muut opetuspalvelut 
Toimielin:  Sivistyslautakunta 
 

 
Toiminta-ajatus:  
  

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa Kosken Tl kunnan muiden 
opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja 
korkeatasoiseen opiskeluun.  
 
Tehtäväalue sisältää Someron kansalaisopiston ja Lounais-Hämeen musiikkiopiston 
toiminnan. Someron kansalaisopiston tavoitteena on antaa yleissivistävää 
aikuiskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta paikalliset tarpeet huomioiden. Lounais-
Hämeen musiikkiopiston tavoitteena on tarjota alueen ja seutukunnan nuorisolle 
mahdollisuus tavoitteelliseen musiikin opiskeluun.  

 
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 

 Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

Musiikkioppilaitospaikkojen käytön 
lisääminen 
 
Opetuspalvelut Somero-opistossa 
järjestetään taloudellisesti ja niitä 
kehitetään mahdollisuuksien mukaan 
 
 
 
 

Musiikkiopiston 7 paikkaa pyritään 
täyttämään 100-prosenttisesti.  
 
Kustannukset/oppilas ovat verrannolliset 
tuotettujen palvelujen määrään ja laatuun 
nähden. Otetaan aktiivisesti osaa 
toiminnan kehittämiseen kaikenikäisiä 
koskelaisia palvelevaksi 
 

 
 
 

 
 


