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§ 18
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 lähtien

HEL 2022-005877 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin suomenkielisen varhaiskas-
vatussuunnitelman. Suunnitelmaa noudatetaan kunnallisessa ja kun-
nan valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 lähtien. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Muutetaan Varhaiskasvatussuunnitelman alaotsikon "Ih-
misenä kasvaminen" toinen virke: "Henkilöstö tukee lasten kasvua ih-
misyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen 
sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan" muotoon: "Henkilöstö tukee 
lasten kasvua ihmisinä. Keskeistä on pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja 
kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan."

Esittelijä muutti ehdotustaan Mika Ebelingin vastaehdotuksen mukai-
sesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi esit-
telijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma_pöytäkirjan liite
2 3.5.2022 Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hy-
väksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin suomenkielisen varhais-
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kasvatussuunnitelman. Suunnitelmaa noudatetaan kunnallisessa ja 
kunnan valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 läh-
tien. 

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmän-
sä osalta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää kaupunkitasoisen varhaiskasvatussuunnitelman hyväk-
symisestä. 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen 
määräyksen mukaisesti vastaamaan 1.8.2022 voimaan tulevia varhais-
kasvatuslain muutoksia sekä Opetushallituksen varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet -asiakirjaa. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä 
ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa. Kasvatus ja koulutuslauta-
kunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee kokouksessaan 7.6.2022 esi-
tystä ruotsinkielisestä varhaiskasvatussuunnitelmasta, Helsingfors Plan 
för småbarnspedagogik.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perus-
teella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mu-
kaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja var-
haiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen 
oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyk-
siä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteut-
tamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. 

Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen 
tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea anne-
taan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotel-
laan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan 
lapsen yksilölliseen tuen tarpeen perusteella. Uudistus näkyy muun 
muassa jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskas-
vatussuunnitelmassa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu 
valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä lasten varhaiskasvatussuunnitel-
mista. 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma
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Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa ja velvoittaa varhaiskas-
vatuksen kaikkia toimintamuotoja sekä kunnan valvomaa yksityistä 
varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä voimassa oleva Helsingin varhaiskas-
vatussuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa 17.9.2019.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa painottuvat inklusiivinen, kaikille lapsil-
le yhdenvertainen toimintakulttuuri ja lapsen osallisuuden vahvistami-
nen. Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt on koottu op-
pimisen alueisiin, joita toteutetaan eheytetyissä kokonaisuuksissa. Var-
haiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaisen osaamisen ke-
hittymiselle.

Muutos aikaisempaan varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyy erityisesti 
inklusiivisen toimintakulttuurin tarkempaan kuvaukseen sekä lapsen 
tuen osioon luku 5, jossa kuvataan kolmitasoinen tuki ja tuen muodot 
1.8.22 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Suunnitelmas-
sa on huomioitu ehyt opinpolun jatkumo varhaiskasvatuksesta esiope-
tukseen ja perusopetukseen. 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan yhteisöllistä hy-
vinvointia ja moninaisuutta myönteisesti edistävää vuorovaikutusta se-
kä lapsen oikeutta leikkiin. Lapsi saa leikkiä varhaiskasvatuksessa joka 
päivä. Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin 
merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Oppimisen ympäristönä 
on koko kaupunki ja sen moninaiset palvelut. Lapset ovat aktiivisia toi-
mijoita ja kaupunkikulttuurin vaikuttajia. 

Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin varhaiskasvatus-
suunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitel-
maan kirjataan varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri, toiminnan pe-
dagogiset periaatteet ja yhteiset kehittämisen tavoitteet. Yksikön toi-
mintasuunnitelma sisältää myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunni-
telman. Perhepäivähoitoon ja leikkipuistoyksiköihin laaditaan omat pal-
velumuotoa kuvaavat toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelman hy-
väksyy varhaiskasvatuksen aluepäällikkö. 

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsikohtaiset tavoit-
teet ja toimenpiteet lapsen vahvuudet ja tarpeet huomioiden. Lapsikoh-
taiset suunnitelmat ovat lapsiryhmän pedagogisen toiminnan perusta-
na. 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteuttamista arvioidaan 
säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa tuetaan 
täydennyskoulutuksen, eri henkilöstöryhmille suunnattujen työpajojen, 
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perehdytysmateriaalin, kehittämispäivien ja muun yhteisen kehittämi-
sen keinoin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan on osallistunut 
joukko varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, jotka ovat työstäneet sisäl-
töä eri muotoisissa tilaisuuksissa henkilöstön kanssa. Yksityisen var-
haiskasvatuksen palveluntuottajat sekä asiantuntijat lapsi- ja perhei-
denpalveluista ovat saaneet mahdollisuuden kommentoida varhaiskas-
vatussuunnitelman luonnosta. Suunnitelman luonnos on ollut kommen-
teilla koko varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. Myös huoltajille ja kunta-
laisille on tarjottu mahdollisuus kommentointiin. Lapsilta kootaan Hel-
singin varhaiskasvatussuunnitelmaan tulevaisuuden ajatuksia, jotka li-
sätään julkaisuun taiton yhteydessä.

Lapsivaikutukset

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja tarvitsemaansa 
tukeen. Tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa varhaiskasvatuksessa 
edistetään lapsen yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen ja toi-
mijuuteen yhdessä muiden kanssa inklusiivisten periaatteiden mukai-
sesti. 

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 3.5.2022 Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


