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Tiivistelmä

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on sosiaaliviraston ja päivähoidon vastuualueen visio,
toiminta-ajatus ja strategia. Suunnitelmassa kuvataan lasten varhaiskasvatuksen, kasvatuskumppanuuden
varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin ja osaamisen kehittämisen keskeisiä periaatteita. Helsinki on varhais-
kasvatukselle haasteellinen, monikulttuurinen ja monipuolisella tavalla urbaani kasvu- ja toimintaympäristö.
Se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia toimipisteiden varhaiskasvatuksen arkeen ja toiminnan kehittämiseen.
Toisaalta varhaiskasvattajan on oltava tietoinen kaupunkiympäristön riskeistä. Helsingin varhaiskasvatusta
tarkastellaan kolmen prosessin kautta, jotka ovat: Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, Kasva-
tuskumppanuus ja Arviointi ja osaamisen kehittäminen.

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus toteuttaa lapsen oikeutta oppimiseen ja henkilökohtaiseen
hyvinvointiin. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös esiopetus. Helsingin varhaiskasvatuksessa huomion kes-
kipisteessä on lapsille ominainen toiminnan tapa, leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaise-
minen ja tutkiminen. Kasvattajan keskeisenä tehtävänä on rikastaa lasten toimintaa sisällöllisesti ja huolehtia
toiminnan tavoitteellisuudesta. Lasten toiminta ja siihen vaikuttaminen organisoidaan vuorovaikutteisena
prosessina, jonka toimijoina ovat lapset, kasvattajat ja vanhemmat.

Kasvatuskumppanuudella tuetaan vanhempien oikeutta osallisuuteen varhaiskasvatuksessa. Kasvatuskump-
panuuden keskeinen prosessi on Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja sen jatkuva yhteinen
arviointi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyy tarvittaessa myös lapsen tukemisen kolmetasoinen
suunnitelma. Helsingin varhaiskasvatuksessa lapsen tukeminen kohdentuu yksilöllisesti havaitun ja doku-
mentoidun tarpeen mukaan.

Maahanmuuttajataustaisten lasten tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota vahvistamalla lapsen omaa
kulttuurista identiteettiä samalla kun tuetaan suomalaisen kulttuuriperinteen ymmärtämistä ja vahvistetaan
lapsen suomenkielen oppimista.

Arvioinnin ja ammatillisen osaamisen kehittäminen on jokaisen varhaiskasvatuksen toimipisteen jatkuvana
tehtävänä. Arviointiosaamisen kehittämiseen liittyy olennaisesti myös dokumentoinnin käytäntöjen kehittämi-
nen. Osaamisen jatkuvassa parantamisessa tehdään yhteistyötä yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten
kanssa. Osallistumme myös pääkaupunkiseudun yhteisiin kehittämishankkeisiin. Käytännön järjestelyissä
kehittämiskumppanina on sosiaaliviraston kehittämispalvelu.

Toimipisteiden varhaiskasvatussuunnitelmat kuuluvat valmistuttuaan yhteen Helsingin varhaiskasvatussuun-
nitelman kanssa ja niitä kehitetään yhteistoiminnallisesti. Lasten päivähoitojaosto hyväksyi Helsingin var-
haiskasvatussuunnitelman 29.3.2007. Sen tarkistettu painos hyväksyttiin lapsi- ja perhejaostossa 9.12.2010.

Avainsanat: Varhaiskasvatus, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, lapsille ominainen toiminnan
tapa, kasvatuskumppanuus, osallisuus, vuorovaikutus, arviointi, kehittäminen.
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Johdanto

Helsingin sosiaaliviraston toiminta-ajatuksena on turvata lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset. Tämä merkitsee, että
järjestämme perheiden ja heidän lastensa elämäntilanteeseen sopivat päivähoitopalvelut ja niihin kuuluvan varhaiskas-
vatuksen, tarvittavan varhaiskasvatuksellisen tuen ja olemme mukana edistämässä hyvää ja turvallista kasvuympäristöä
helsinkiläisille lapsille.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005) edellytetään, että kunnat laativat omat varhaiskasvatussuunni-
telmansa, joissa kuvataan varhaiskasvatuksen sisältö. Suunnitelman laatimiseen osallistuu koko päivähoidon henkilöstö,
lapset ja vanhemmat. Siinä kuvataan yhteisesti sovitut toimintatavat ja muodot Helsingin varhaiskasvatuksessa. Helsingissä
tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös toimipisteiden omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Näiden lisäksi lapsille laaditaan
yhteistyössä vanhempien kanssa henkilökohtainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on ollut, että laatimisprosessi ohjaa henkilöstöä ammatillisen tietoi-
suuden kohottamiseen, kasvatuskumppanuuteen ja tulevaisuuteen tähtäävän lapsilähtöisen ja perustaltaan yhdenmukaisen
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsingissä on luotu erilaisia toimipisteiden ja henkilöstön verkostoja. Verkostoissa on
perehdytty varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöön, siihen liittyvään pedagogiseen ajatteluun ja varhaiskasva-
tussuunnitelmaprosessin ohjaamiseen.

Pääkaupunkina ja Suomen suurimpana kaupunkina Helsinki tarjoaa lapsille omaleimaisen, monien mahdollisuuksien kas-
vu- ja toimintaympäristön. Päivähoitoikäisen elämänpiiri on kodin läheisyydessä. Helsingin koko ja laajuus merkitsevät mm.
sitä, että kaupungin eri osissa lasten asuin- ja toimintaympäristöt saattavat olla hyvinkin erilaisia urbaanista kivikaupungista
luonnonläheiseen pientaloasutukseen. Kaupunginosien tarjoamat mahdollisuudet ja vahvuudet hyödynnetään varhaiskas-
vatuksessa osana lapsen jokapäiväistä, hyvää arkea.

Helsingissä on varhaiskasvatukselle paljon mahdollisuuksia luontevaan, avaraan kulttuurien ja ihmisten kohtaamiseen. Hel-
sinki tarjoaa myös kansallisen kulttuurin laajan kirjon. Varhaiskasvatuksen ulottuvilla on paljon kulttuuritarjontaa ja kulttuurin
eri alueiden toimijoita eikä unohtaa sovi lasten itsensä tuottamaa kulttuuria.
Helsingin monipuolinen luonto tarjoaa lapselle ainutlaatuisen mahdollisuuden myös suomalaisuuden juurien kulttuuriseen
tutkimiseen. Helsingissä on erinomaiset mahdollisuudet liikunnan harjoitukseen niin sisätiloissa kuin ulkosallakin.

Helsingin suurkaupunkiluonne vaatii kasvattajilta hyvää käsitystä lasten toimintaympäristön mahdollisuuksista mutta myös
huomioonotettavista riskeistä. Suurkaupungin arkeen kuuluvia riskejä ovat esimerkiksi vilkas liikenne ja suuresta ihmismää-
rästä johtuvat turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta uhkaavat ilmiöt. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien havaitse-
minen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aktiivista otetta lasten turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.
Päivähoidon yksiköt laativat varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi turvallisuussuunnitelmat.
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Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu yhteiskunnallisiin linjauksiin, lakeihin ja asetuksiin. Valtakunnal-
lisesti toiminnan sisältöä ohjaavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Esiopetussuunnitelman perusteet. Helsingin
päivähoitopalvelujen järjestäminen toteutetaan kaupungin strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin päivähoidon strategisena päämääränä on turvata lapsen hyvän kasvun edellytykset. Varhaiskasvatuksen tehtävänä
on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Käytännön toiminnassa päämäärän ja tehtävän toteuttami-
seen tarvitaan kolme prosessia:

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus

Kasvatuskumppanuus

Arviointi ja ammatillisen osaamisen kehittäminen

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatuksen prosessit

1. Päivähoito ja varhaiskasvatus
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1.1. Tavoitteet

Lapsen hyvän kasvun edellytysten turvaaminen edellyttää, että varhaiskasvatuksessa tavoitteet asetetaan lapsen, perheen
ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on palvella lasten kehityksen ja oppimisen tavoitteita ja edistää lasten henkilökohtais-
ta hyvinvointia. Tähän kokonaisuuteen kuuluu kolme osin toistensa kanssa limittyvää tehtävää: hoitaminen ja huolenpito,
kasvattaminen ja lasten opettaminen.

Lasten hoitamisen ja huolenpidon tavoitteena on, että
lapsi oppii luottamaan päivähoitopaikkansa kasvattajiin
lapsi kasvaa ja kehittyy terveenä ja virkeänä
lapsi oppii ikäkaudelleen tyypillisiä itsenäisen ja yhteisöllisen elämän taitoja.

Kasvatuksen ja kasvamaan saattamisen tavoitteena on
itseksi kasvaminen
- sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen opettelu verkostoissa
- itsenäiseksi kasvaminen
- toiset huomioon ottavaksi kasvaminen.

Opettamisen tavoitteena on, että
lapset oppivat ongelmanratkaisun prosesseja
lapset oppivat oppimisen välineiden ja menetelmien hallintaa
lapset omaksuvat ympäristön ja elämän hallinnan tietoja ja taitoja
lapset kiinnittyvät suomalaiseen kulttuuriin ja helsinkiläisyyteen
lapset omaksuvat sivistyneen inhimillisen toiminnan perusasioita.

Kasvatuskumppanuudessa varmistetaan lapsille tarkoituksenmukainen päivähoito yhteistyössä vanhempien kanssa.
Siinä on kysymys vanhempien ja henkilöstön rakentavasta asennoitumisesta yhteiseen kasvatustehtävään.

Tavoitteena on sopia lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja organisoida se sopivalla tavalla.
Henkilöstön tavoitteena on sisällyttää kasvatuskumppanuus luontevaksi osaksi lapsen varhaiskasvatusta
ja ylläpitää kasvatuskumppanuuteen kuuluvaa vuorovaikutusta.

Varhaiskasvatuksen ammattitaitoinen toteuttaminen on lapsen ja kasvattajan tai vanhempien ja kasvattajien välistä kumppa-
nuutta laajempi tehtävä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumosta huolehtiminen edellyttää aktiivista
verkostoitumista perusopetuksen kanssa. Koululaisten iltapäivätoiminnan ja avoimen leikkitoiminnan yhteistyölle on omat
verkostonsa. Muun perhetyön, lastensuojelun ja lasten neuvoloiden kanssa sovitaan alueellisen yhteistyön muodot.
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Toimipisteillä on yhteiskunnallinen vastuu ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Osaamisen jatkuva parantaminen edel-
lyttää päivähoidon arkityössä tapahtuvaa oppimista, täydennyskoulutusta ja toiminnan arvioinnin kehittämistä. Ammatilli-
sen osaamisen jatkuvan kehittämisen ja parantamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaita ja yhteiskuntaa hyvin palvelevaa
päivähoitoa ja varhaiskasvatusta.

Hyvän kasvun edellytyksenä on hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatuksen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti. Se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla lasten oppimista, tarjoaa tilaa, aikaa ja
mahdollisuuksia pitkäkestoisiin leikkeihin. Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa lasten jokapäiväisen riittävän liikkumisen,
tarjoaa virikkeitä, välineitä, tilaa ja aikaa lasten taiteelliseen toimintaan ja kokemiseen ja tukee lasten mahdollisuuksia ym-
päristön ja sen ilmiöiden tutkimiseen.

Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen merkitsee myös sitä, ettei kenenkään tarvitse kokea kiusaamista. Lapsiyhteisössä mah-
dollisesti orastaviin kiusaamisen merkkeihin on reagoitava nopeasti ja tarkasti. Kiusaaminen ja kiusaamisen ehkäiseminen
on aina koko yhteisön asia vaikka kiusaamisen kokemus onkin hyvin henkilökohtainen. Kiusaaminen pitää myös pystyä
tunnistamaan, kaikki nahistelu, töniminen tai tappeleminenkaan ei ole kiusaamista. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten
tehtävänä on selvittää tilanne kaikkien asiaan osallisten kanssa.

1.2. Helsinkiläisyys, suomalaisuus ja monikulttuurisuus

Suomalainen kulttuuriperinne ja siihen liittyvä juhlapäivien vietto on osa varhaiskasvatuksen toiminnan sisältöä. Väestö-
ryhmien osalta suomenruotsalainen kulttuuri tuo omat ominaispiirteensä erityisesti ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.
Toiminnassa hyödynnetään Helsingin eri asuinalueiden kulttuuriympäristöä, luontoa ja ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia.
Helsinkiläisestä kaupunkiympäristöstä huolehtimisessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Varhaiskasvatuksessa lapsi tutustuu vanhempien kanssa sovitulla tavalla uskonnollisiin kysymyksiin. Lapsia ohjataan toisen
vakaumuksen ja kulttuurin kunnioittamiseen. Monikulttuurisessa Helsingissä, jossa on monia uskontoja, elämänkatsomuksia,
tapoja ja tottumuksia, pääpaino on eettisessä kasvatuksessa.

Monikulttuurisuus rikastuttaa omalta osaltaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä. Helsingin päivähoidossa on huomattava
määrä eri puolilta maailmaa muuttaneiden perheiden lapsia. Lasten kulttuurinen tausta otetaan huomioon varhaiskasvatuk-
sen arkipäivässä kehittämällä eri hoito-, kasvatus- ja opetustilanteisiin sopivia toimintatapoja. Vanhempia kannustetaan ja
rohkaistaan huolehtimaan lapsen äidinkielen kehittymisestä ja oman kulttuurisen perinteen välittymisestä.

Lähtökohtana on, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia ryhmän jäseniä ja heillä on yhdenvertaiset oikeudet oppimiseen.
Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaalista osallisuutta tuetaan ja vahvistetaan suomen kielen opetuksella. Opetuksen
tukena käytetään Helsingin päivähoidon Suomi toisena kielenä -suunnitelmaa.

Monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa, niin kuin kaikessa varhaiskasvatuksessa, kaikkein tärkeintä on vaalia lasten,
henkilöstön ja vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. Sanallisen vuorovaikutuksen rinnalla käytetään hyväksi myös ei-
verbaalisia kommunikaation ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Sellaisia ovat esim. leikkimisen, liikkumisen, taiteilemisen
ja tutkimisen kielet.
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Varhaiskasvatuksella on myös merkittävä asema maahanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumisessa ja heidän lastensa
elämänlaadun ja tulevaisuuden rakentumisessa. Päivähoito avaa oven suomalaiseen arkeen ja yhteiskunnan toimintaan ja
tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tutustumiseen ja yhteistoimintaan.

1.3. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus

Tasapainoinen kasvu, kehitys ja oppiminen tähtäävät lasten itsenäisen toimintakyvyn ja elinikäisen oppimisen perustan luo-
miseen ja edelleen kehittymiseen. Siihen lapsi tarvitsee aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia omaehtoiseen, lapsille ominaiseen
toimintaan, leikkimiseen, liikkumiseen, tutkimiseen ja taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen. Kasvattajien tehtävänä on
rikastaa, jäsentää, ohjata ja tukea lasten toimintaa.

Varhaiskasvatus rakentuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudelle, jossa kokonaisuuden osat limittyvät var-
haiskasvatuksen arjessa toistensa kanssa. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus toimii myös lapsen kulttuurisen
kiinnittymisen vahvistajana ja tukee lapsen identiteetin rakentumista, itseksi kasvamista.

Suunnittelun lähtökohtana on luovien, kognitiivisten ja sosiaalisten prosessien virittäminen, edistäminen ja kehittäminen.
Nämä prosessit kehkeytyvät toiminnassa. Lapsen kasvulle ja kehitykselle ei ole kovin tärkeää oppia toistamaan opetettuja
faktoja, mutta jatkuvan oppimisen kannalta on hyödyllistä oppia operoimaan tiedoilla ja taidoilla, prosessoimaan ympäristön
ja toiminnan tarjoamaa informaatiota. Lapsille ominaiset toiminnan tavat ovat hyviä luovien, kognitiivisten ja sosiaalisten
prosessien kasvualustoja.

Sosiaaliset prosessit tulevat näkyviin lasten itse tuottamassa sosiaalisessa elämässä, jonka loimilankoina ovat lapsille
ominaiset toiminnan tavat ja kuteina lasten oma sadun ja fantasian kulttuuri. Luovat prosessit liittyvät ahaa-elämyksiin ja
oivallusten edelleen kehittämiseen. Mukana on vahvasti lasten oma tahto ja tunteet.

Kognitiiviset, luovat ja sosiaaliset prosessit tuottavat varhaiskasvatuksessa lastenkulttuuria, erityisesti lasten itsensä tuotta-
maa kulttuuria. Se on sadun ja fantasian kulttuuria ja samalla se on parhaimmillaan hitauden kulttuuria. Lapsilla pitää olla
aikaa viipyä prosesseissaan, käännellä ja kehitellä, kypsytellä ja käsittää.

Leikkimisessä viriää helposti kognitiivisia, luovia ja sosiaalisia prosesseja. Jo leikin rakentaminen edellyttää usein uusia, ennen
kokeilemattomia ratkaisuja ja jatkuvaa neuvottelua ja yhteistoimintaa koko ryhmän kanssa. Leikin kuluessa ja kehittyessä
monet kognitiiviset prosessit tulevat käyttöön luonnollisissa tilanteissa. Leikeissä lapset joutuvat usein havainnoimaan tar-
kasti, muistamaan ja vertaamaan asioita, lapset käsitteellistävät leikkiin kuuluvia ilmiöitä jne. Yhdessä leikkiminen edellyttää
leikkitovereiden tarkoitusten ymmärtämistä, säännöistä neuvottelemista ja ristiriitojen ratkaisemista.

Liikkuminen kuuluu usein leikkimiseen. Leikin juoneen saattaa kuulua juoksemista, hyppäämistä, kiipeämistä, pieniin ko-
loihin ahtautumista, heittämistä ja kiinni ottamista jne. Sosiaaliset prosessit kehittyvät yhteisissä pyrkimyksissä, säännöistä
sopimisessa ja yhdessä ajattelussa. Kehollinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää ja ylläpitää luovia prosesseja. Liikku-
minen voi olla myös liikunnallista harjoittelua, jolloin on havainnoitava omia ja toisten suorituksia, jäsennettävä ja muistettava
liikesarjoja jne.
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Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen on todellinen prosessien aarrearkku. Luovat prosessit ovat luonnollisesti hyvin
edustettuna kaikessa taiteellisessa toiminnassa. Kuvataiteeseen ja käsityöhön kuuluu automaattisesti myös esim. tarkkaa
havainnointia, vertailua ja syy-seuraussuhteiden arviointia. Draamassa ja musiikissa sosiaaliset prosessit saavat hyvän
kasvualustan ja muistaminen ja toistaminen kehittävät kognitiivisia prosesseja.

Tutkiminen kuuluu erityisesti kognitiivisten prosessien alueeseen. Tutkiminen on usein tarkkaa havaintojen tekemistä, do-
kumentointia, kirjaamista ja raportointia. Siinä liikutaan käsitteiden maailmassa, opitaan asioiden nimiä, painetaan opittuja
asioita mieleen, hahmotetaan syitä ja seurauksia jne. Toisaalta tutkimiseen kuuluu luontevasti monenlaista sosiaalista toi-
mintaa, yhdessä ajattelua, vuorottelua jne.

Sisällöllisestä orientaatioperustastaan käsin kasvattajat rikastuttavat lasten toimintaa ajankohtaisilla ja tarkoituksenmukaisilla
sisällöillä, joita kasvattajat voivat organisoida lasten toiminnan sisällöiksi tai aihepiireiksi.

Kasvattajien jatkuvana tehtävänä on huolehtia siitä, että lasten toimintaympäristö on kielellisesti virikkeellinen ja lasten
yksilöllistä kielellistä kehitystä edistävä. Lasten kieliympäristöön on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota silloin, kun päivä-
hoitopaikassa puhutaan useita kieliä.
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lasten henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen mainitaan yhtenä tärkeimmistä
kasvatuspäämääristä. Lapsen hoito ja huolenpito vastaa osaltaan tähän odotukseen ja keskeisenä sisältönä on huolehtia
lapsen perustarpeista. Siihen kuuluu myös terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen ja niiden edistäminen.

Pohja terveellisten ja monipuolisten ruokailutottumusten sekä ruokailukulttuurin omaksumiseen luodaan varhaislapsuudessa.
Ruokailukulttuuriin kuuluu pöytätapojen lisäksi ymmärrys kauniista ja tarkoituksenmukaisesta kattauksesta, hyvän ruoan
raaka-aineista, ulkonäöstä, tuoksusta ja mausta. Kulttuurisessa mielessä ruoka on paljon enemmän kuin pelkkää vatsan-
täytettä, energian lähdettä ja vitamiineja. Tapakulttuuria on myös ihmisten kohtaaminen ja keskinäinen vuorovaikutus. Ne
ovat hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tärkeitä elementtejä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lasten henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen mainitaan yhtenä tärkeimmistä
kasvatuspäämääristä. Lapsen hoito ja huolenpito vastaa osaltaan tähän odotukseen ja keskeisenä sisältönä on huolehtia
lapsen perustarpeista. Siihen kuuluu myös terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen ja niiden edistäminen.

Hoidon ja huolenpidon toinen tärkeä tehtävä liittyy luottamussuhteen rakentamiseen lapsen ja hänen hoitajansa välille.
Luottamuksen rakentaminen alkaa jo ennen varsinaisen päivähoidon aloittamista ja se jatkuu koko päivähoidon ajan.
Kasvatuskumppanuus vahvistaa luottamuksen kehittymistä omalta osaltaan. Lapsen hoito luo perustaa lasten kasvulle ja
palvelee monipuolisesti lasten kehitystä ja oppimista. Lasten hoitoon ja huolenpitoon kuuluva läheisyys kasvattaa lasten
turvallisuuden tunnetta ja luottamusta aikuisiin. Lapselle puhutaan ja selitetään menneillään olevia asioita. Sillä on tärkeä
osuus lasten kielen oppimisen ja ihmisten välisen kommunikaation edistäjänä.

Toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistuminen ja lasten itsenäisyyden asteittainen lisään-
tyminen muodostavat varhaiskasvatuksen toisen tärkeän päämääräryhmän. Tässä tavoitellaan aktiivisen ja yhteistoimin-
takykyisen ihmisen kasvattamista niin, että lapsi oppii tunnistamaan itsensä yksilönä ja kykenee yhteistoimintaan muiden
kanssa. Se on oman identiteetin rakentamista, omaksi itseksi kasvamista.

Ihminen kasvaa omaksi itsekseen vuorovaikutussuhteiden moniulotteisessa verkostossa. Tämä kehityskulku alkaa jo lapsen
kotona. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen eri toiminnoissa syntyy lisää yhteisöllisiä kokemuksia ja lapsi saa eri rooleissaan
käsityksen omasta arvostaan. Parhaimmillaan lapselle rakentuu ajan mittaan tasapainoinen, realistinen ja itsensä hyväksyvä
minäkuva. Silloin lapsi ja nuori kehittää aikuistuessaan osaavuutta, pystyvyyttä ja vastuullisuutta sisäiseksi voimavarakseen.
Tällaiset identiteetin rakennuspuut mahdollistavat vastuunoton lähimmäisistä ja ympäristöstä sekä luottamuksen tulevai-
suuteen.

Opetuksen tavoitteena on edistää lapsen oppimaan oppimista ja kehittää lasten ongelmanratkaisukykyä. Oppimisen mene-
telmien ja välineiden hallinnan kehittymiseen tarvitaan tietoista opetusta ja harjoitusta, joka liitetään lasten jokapäiväiseen
toimintaan. Sisältöalueiden sisältöjen omaksuminen edellyttää usein oppimista tukevaa ja ohjaavaa opettamista ja ja oppi-
misen edellytyksenä olevien prosessien virittelyä. Siinä rakennetaan elinikäisen oppimisen valmiuksia.

Omaan kotiseutuun ja elinympäristöön tutustumiseen ja sen ominaispiirteiden oppimiseen suunnitellaan toimintaa, joka
auttaa lapsia kiinnittymään suomalaiseen kulttuuriperintöön. Samalla he oppivat kokemaan Helsingin kotikaupungikseen.
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1.4. Varhaiskasvatuksen toiminnan vuorovaikutuksellisuus, lapsiläheisyys

Helsingissä kutsumme varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksellisuutta lapsiläheisyydeksi. Siihen kuuluvat lasten osallisuus
ja kasvattajien aktiivinen vuorovaikutus lasten kanssa. Lasten osallisuus merkitsee, että lapsilla on aito mahdollisuus tulla
kuulluksi itseään ja omaa toimintaansa koskevissa asioissa ja toiminnan suunnittelussa, että lapset ovat mukana kasva-
tuksellisen yhteisön toiminnassa ja ratkaisuissa. Osallisuuteen kuuluu myös, että yhteisön kommunikaatiotyyli tukee lasten
mahdollisuuksia rakentavaan vuorovaikutukseen toistensa ja kasvattajien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa lasten toiminta on huomion keskipisteessä. Leikkiminen on lasten ensisijaisin ja lapsilähtöisin toimin-
nan tapa. Leikkimiseen kuuluu usein myös liikkumista ja tutkimista ja leikkimisellä on usein keskeinen osuus myös lasten
taiteellisessa toiminnassa.

Lapset tuottavat omassa toiminnassaan itselleen ja oman oppimisensa kannalta tärkeää sisältöä. Samalla lapset käyttävät
hyväkseen aikuisten virittämät mahdollisuudet, esimerkiksi tarinat, tehtävät ja tutkimukset. Niiden kautta lasten mielikuvitus
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kehittyy ja he saavat leikkiessään ja muuten toimiessaan harjoitusta, uusia ideoita ja kokemuksia sekä oppivat uusia asioita
ja oppivat oppimaan.

Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen tarkoituksena on saada aikaan hedelmällinen ja mielekäs vuorovai-
kutus aikuisten suunnittelun ja lasten oman suunnittelun ja toiminnan välille. Siitä kehkeytyy lasten toimintaa, johon kasvat-
tajien suunnittelulla ja ohjauksella saatetaan tietoisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteiden mukaista sisältöä.

Lasten omat ehdotukset ja käsitykset otetaan vuorovaikutteisesti huomioon toiminnan ja sen suunnittelun edetessä. Kun
kasvattajat havainnoivat ja dokumentoivat lasten toimintaa ja sen tuloksia, he saavat tärkeää tietoa oman toimintansa vai-
kutuksesta. Siihen perustuen kasvattajat muuttavat omaa toimintaansa niin, että se parhaiten edistää lasten tavoitteellista
toimintaa.

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa lapset toimivat erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Vuorovaikutuksessa vahvistetaan
lasten kykyä liittyä omaan yhteisöönsä autonomisena yksilönä. Lasten toiminnan kokonaisvaltaisesta luonteesta johtuen,
lapset oppivat koko ajan myös muita kuin kasvattajien suunnittelemia asioita. Pysyäkseen selvillä tämän myötäoppimisen
vaikutuksista, kasvattajien tulee havainnoida ja dokumentoida lasten toimintaa ja sen tuloksia ja vaikutuksia.
Dokumentoinnin merkitys on toiminnan ja sen sisällön näkyväksi tekemisessä. Tärkeää on dokumentoida lasten toiminnan
prosesseja, keskinäisiä neuvotteluja, keskusteluja ja kommentteja ja oivalluksen ilmauksia ja niistä johtuvia muutoksia lasten
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toiminnassa ja sen tuloksissa. Tätä aineistoa tarkastelemalla ja siitä nousevia merkityksiä arvioimalla kasvattajat kehittävät
omaa toimintaansa.

1.5. Esiopetus

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se on kiinteässä yhteydessä varhaiskasvatuksen perusprosesseihin. Esiopetusta
määrittävät Esiopetussuunnitelman perusteet (2000), ja Helsingissä noudatetaan Helsingin esiopetuksen opetussuunnitel-
maa (2005). Esiopetuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä opetusviraston kanssa.

Sosiaalitoimen johtosäännön mukaan lasten päivähoitojaoston tehtävänä on vahvistaa esiopetuksen opetussuunnitelmat.
Koska esiopetus sisältyy varhaiskasvatussuunnitelmaan, suomenkielisen esiopetuksen osalta päiväkodin varhaiskasvatus-
suunnitelman esiopetuksen osuuden vahvistaa lasten päivähoitojaosto.

Phva/kt/sj

Helsingin esiopetus perustuu sille käsitykselle, että lapsi on aktiivinen toimija. Hän on samanaikaisesti itsenäinen yksilö ja
erilaisten yhteisöjen jäsen. Hän oppii vuorovaikutteisissa prosesseissa toisten lasten, vanhempien, kasvattajien ja muiden
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aikuisten kanssa. Lapsen opettaminen esiopetuksessa tapahtuu usein arkielämän tilanteissa ja lasten leikkien yhteydessä.

Oppimisympäristön laatuun kiinnitetään jatkuvaa arvioivaa huomiota koko varhaiskasvatuksen alueella ja erityisesti esiope-
tuksessa. Sillä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksen tekijänä. Oppimisympäristö tukee monipuolisesti lasten toiminnan,
erityisesti leikkimisen mahdollisuuksia.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan jatkumon luomista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja alkuope-
tukseen. Se merkitsee, että esiopetusta ei pidetä jyrkästi muusta varhaiskasvatuksesta poikkeavana toimintana. Voidaan
myös ajatella, että sisältöalueiden tavoitteita sovelletaan yksilöllisesti kunkin lapsen toiminnan ohjauksessa lapsen iän ja
kehityksen mukaan. Esiopetuksenomainen toiminta tulee lapsen elämään vähitellen niillä alueilla, joihin hänellä tuntuisi
olevan jäsentyneemmän oppimisen motivaatiota.

Esiopetusta suunniteltaessa on huomattava, että leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen ja tutkimi-
nen ovat myös esiopetusikäisille lapsille ominaisia ja luontaisia toiminnantapoja. Esiopetuksessa sisältöalueiden tavoitteet
ovat aikaisempaa varhaiskasvatusta tarkemmin määriteltyjä. Sisältöalueiden tavoitteet ohjaavat esiopetuksen sisällön ja
toimintatapojen suunnittelua voimakkaammin kuin sitä edeltävässä varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen sisältöalueilla on
tietoinen kytkentä perusopetuksen oppiaineisiin.
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2. Kasvatuskumppanuus

Lasten hyvän kasvun edellytysten turvaamisen lähtökohtana on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen kasvatus-
kumppanuus ja päivähoidon henkilöstön hyvä ammatillinen varhaiskasvatusosaaminen.

Kasvatuskumppanuus merkitsee hyvää yhteyttä varhaiskasvatuksen henkilöstön, lasten ja vanhempien välillä. Se on perheen
sisäisen asiantuntemuksen ja henkilöstön ammatillisen asiantuntemuksen kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Kohtaaminen vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä monipuolista osaamista, vuorovaikutustaitoja ammatillisen näkemyksen
esiintuomiseen ja vanhempien kokemuksen kuunteluun ja ymmärtämiseen. Yhdessä kiteytetty näkemys lapsen varhaiskas-
vatuksen pääpiirteistä kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (luku 2.1.).

Vanhempien osallisuus alkaa kasvatuskumppanuutta tukevassa asiakasohjauksessa, ja osallisuus vahvistuu lapsen omaa
varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja lapsen varhaiskasvatusta toteutettaessa.
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2.1. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaksisuuntaisena prosessina. Aluksi lasten vanhemmat saavat tilaisuuden
tutustua hoitopaikkaan ja sen henkilöstöön. Samalla vanhemmat kertovat lastensa tavoista ja tottumuksista ja persoonal-
lisuuden piirteistä sellaisia asioita, jotka helpottavat päivähoidon aloittamista ja varhaiskasvatuksen toteuttamista. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon myös lasten omat käsitykset ja toiveet. Näihin asiakasnäkökulmiin
yhdistetään henkilöstön ammatillinen näkökulma. Eri näkökulmien yhdistämisestä syntyy jaettu käsitys lapselle tarkoituk-
senmukaisimmasta varhaiskasvatuksesta, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Dokumentoivaa arviointia hyödynnetään myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa vanhempien kanssa. Lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelma todentuu vuorovaikutuksellisena prosessina koko lapsen päivähoitoajan. Siihen kuuluvat
myös suunnitelmat lapsen tukemisesta. Lakisääteinen kuntoutussuunnitelma toteutuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
tässä osuudessa.
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2.2. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Kaikki lapset tarvitsevat tukea jossain elämänsä ja kehityksensä
vaiheessa. Lapsen tukemisen suunnitelmat kirjataan yhteistyössä vanhempien kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Joskus lapsi tarvitsee tukea kaksikielisyyteen kasvamisessa tai lahjakkuuden kehittämiseen, toisinaan tuen tarve havaitaan
akuuttina ongelmana, kehityksen hitautena tai oppimisen vaikeutena. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen
tarpeisiin. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä moniammatillisesti esimerkiksi neuvolan kanssa.

Suurin osa lasten tukemisesta toteutuu varhaiskasvatuksen perustoiminnan yhteydessä. Varhainen tuki voidaan tarvittaessa
järjestää varhaiskasvatuksellisin tukitoimin. Se merkitsee yleensä tehostettua paneutumista lapsen yksilöllisiin erityispiirteisiin
ja tukea tarvitsevan lapsen toimintaympäristön järjestelyihin.

Tietyissä tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä rakenteellisista tukitoimista.
Niitä ovat esim. hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten suhdeluvun muuttaminen, erityislastentarhanopettajan sijoittaminen
lapsiryhmiin, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, integroitu erityisryhmä tai erityisryhmä ja erityisavustajan palvelut.

Erityistä tukea järjestettäessä Helsingin päivähoidossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Tuki järjestetään päivähoidon lähipalveluissa
Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa päivähoitopalvelut pääsääntöisesti omalla asuinalueellaan
omien ikätovereidensa kanssa, missä hän saisi palvelun ilman erityisyyttään tai vammaansa.

2. Erityisryhmä lapsen edun sitä vaatiessa
Hoito järjestetään erityisryhmässä silloin, kun lapsen erityisen tuen tarve on mittavaa tai siitä on
hänelle kehityksellisesti enemmän hyötyä kuin peruspäivähoidosta.

3. Perheiden osallisuus
Kodin ja arjen merkitys hyödynnetään lapsen kuntoutumisessa. Vanhemmat osallistuvat lapsen
kuntoutussuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin.

4. Erityisen tuen yksilöllinen luonne
Lapsen erityisen tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja järjestetään tarvittavat tukitoimet ja
yhteistyö perheneuvolan, lastensuojelun ja muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää kolmella tasolla. Tukeminen voi olla luonteeltaan yleistä varhais-
kasvatuksellista tukemista, toiminnan eriyttämistä, mukauttamista, struktuurin räätälöintiä jne.
Tarvittaessa tukemista voidaan tehostaa ryhmäkoon pienentämisellä, erityispedagogisen asiantuntemuksen lisäämisellä
lapsiryhmässä, avustajapalveluilla yms.

Erityisen tukemisen tasolla järjestetään lapselle erityispedagogista tukea esim. erityis- tai integroidussa erityisryhmässä ja
sen ohella varhaiskasvatukseen liittyviä muita tukipalveluja.
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3. Varhaiskasvatuksen laatu Helsingissä

Varhaiskasvatuksen laadun varmistaminen merkitsee prosessien toimivuudesta huolehtimista. Hoidon, kasvatuksen ja
opetuksen kokonaisuuden ja kasvatuskumppanuuden rinnalla varhaiskasvatuksen laatua varmistetaan jatkuvalla varhais-
kasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisellä.

Helsingissä se merkitsee, että pyritään ensisijaisesti laajentamaan ja syventämään varhaiskasvatuksen henkilöstön osaa-
mista muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Näin uusien palvelutarpeiden syntyminen tai toimintaympäristön muutokset eivät
johda automaattisesti uuden erityishenkilöstön rekrytointiin vaan perushenkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään uusien
osaamistarpeiden mukaisesti. Osaamisen tasoa ja laatua selvitetään erilaisilla kohdennetuilla arvioinneilla. Lisä- ja täyden-
nyskoulutusta järjestetään suunnitelmallisesti arviointitulosten perusteella.

Tärkeimpänä yhteistyökumppanina osaamisen kehittämisen prosesseissa on sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskuk-
sen kehittämispalvelu.
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3.1 Arviointi

Varhaiskasvatuksen hallinnon, rakenteiden ja resurssien arvioinnin lisäksi toiminnan sisällön arviointi on tulossa yhä tär-
keämmäksi arvioinnin kohteeksi. Siinä pyritään ymmärtämään lasten ja kasvattajien toiminnan merkityksiä ja niiden suh-
detta laadullisiin odotuksiin. Tämänkaltainen arviointiote edellyttää jatkuvaa toiminnan dokumentointia ja sen perusteella
tehtävää arviointia. Dokumentoinnilla toiminta ja sen sisällöt tulevat näkyviksi ja sen perusteella varhaiskasvatuksen laatua
on mahdollista parantaa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitetään yhä enemmän vanhempien ja lapsen osallisuutta painottavaksi arvioinnin
prosessiksi.

Päiväkoti ja perhepäivähoito ovat organisaatioita, ihmisten työpaikkoja. Organisaatioilta edellytetään tarkoituksenmukaisuutta
perustehtävän toteuttamisessa ja tehokkuutta toiminnassaan. Tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden nimissä toiminta
jäsennetään ja organisoidaan niin, että rakenteet kannattelevat toimintaa, asiat ovat ennakoitavissa ja pysyvät järjestyksessä
ja että päivien kulku on hallittavissa kaikilla toiminnan tasoilla.

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa toiminnan jäsentely ja organisoiminen palvelee perustehtävää, lapsen hyvän kasvun
edellytysten turvaamista. Päivähoidon toimipisteissä arvioidaan oman toiminnan onnistumista, johtamismenettelyjä ja omien
arvojen pätevyyttä. Samalla kehitetään omaa toimintaa ja sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta.

dokumentoinnin prosesseina. Arviointia tehdään myös asiakaskyselyjen avulla ja toimintaa parannetaan erilaisina kehittä-
mishankkeina.
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