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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyille
arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyt arvot:
Lapsuuden itseisarvo
Ihmisenä kasvaminen
Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Perheiden monimuotoisuus
Terveellinen ja kestävä elämäntapa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen aloittaminen

Kun perhe saa tiedon päivähoito-tai esiopetuspaikasta, ottavat
he yhteyttä päiväkotiin.

Sovimme ajan tutustumisjaksolle ja aloituskeskustelulle, jossa
käymme läpi lapsen ja perheen taustaa sekä päivähoitoon
liittyviä asioita.

Tutustumisjaksolla lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä
päiväkotimme arkeen, toimintaamme, henkilökuntaan ja muihin
lapsiin. Jakson kesto riippuu lapsen iästä ja tarpeista ja se
sovitaan yhdessä henkilökunnan sekä huoltajien kanssa.

Kahden kuukauden kuluessa päivähoidon tai esiopetuksen
alkamisesta laadimme lapselle henkilökohtaisen vasun (lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma) tai leopsin (lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelma) yhdessä huoltajien kanssa. Päivitämme ja
arvioimme lapselle tehtyä suunnitelmaa vuosittain.



äytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus,
jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia
oppimityönteon ympäristönä.

• Toimintavuoden 2019-20 sitovana tavoitteena toteutamme ryhmissä laaja-alaisen
ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, joka perustuu lasten kiinnostuksen kohteille. Huomioimme
toteutuksessa kaupungin tarjoamat mahdollisuudet, esimerkiksi museot ja kirjastot. Eri
oppimisen alueet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet näkyvät ilmiön toteutuksessa.

• Esimerkiksi Korkeasaaren ollessa ilmiönä näkyy lasten osallisuus ja vaikuttaminen lasten päätöksenä mihin eläimiin
tutustutaan. Osallistamme myös vanhempia pienillä kotitehtävillä.

• Oppimisympäristömme laajenee ikäkauden mukaan päiväkodin pihalta koko Helsinkiin.

• Muokkaamme oppimisympäristöämme jatkuvasti ryhmän lasten mukaan leikin ja
omatoimisuuden tukemiseksi. Tiloja käytetään leikkeihin yli ryhmärajojen.

• Lapset suunnittelevat ja osallistuvat oman leikin ja toiminnan ideointiin, esim. käyttämällä
leikinvalintataulua tai kaveripurkkia.

• Näemme päiväkoti- ja esiopetuspäivän kaikki hetket oppimistilanteina alkaen vaatteiden
pukemisesta muurahaisten tutkimiseen pihalla tai yhteiseen musiikkihetkeen.

• Etsimme jatkuvasti uusia keinoja käyttää digitalisaatiota lasten osallistamiseksi päivittäin.
Toteutumista arvioidaan toimintakauden aikana.



Lapsen vasu ja leops toiminnan suunnittelussa

Havainnoimme jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä. Ryhmän varhaiskasvatuksenopettajat ja-
lastenhoitajat kokoavat havainnot tulevan keskustelun pohjaksi.

Ennen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen oppimissuunnitelman tekemistä, annamme
vanhemmille etukäteen täytettäväksi yksikkömme laatiman lomakkeen vasu keskustelun pohjaksi ja
esiopetusikäisille oman valmiin lomakepohjan.

Keskusteluun osallistuvat lapsen huoltaja/huoltajat sekä ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja.
Sovitusti myös lapsi itse. Lapsi osallistuu vasun laatimiseen ikätasonsa mukaisesti, esimerkiksi
haastattelun avulla.

Havaintojen ja keskustelujen pohjalta kirjaamme suunnitelmiin tavoitteet toiminnallemme.

Vuosittain teemme ryhmälle toimintasuunnitelman, joka perustuu lasten vasuista ja leopseista
nousseille tavoitteille.



• Kasvattajana arvioimme omaa toimintaamme leikkipedagogina. Havainnoimme ja
huomioimme lapsia sekä yksilöinä että vuorovaikutuksessa muihin. Ohjaamme, sanoitamme
ja rikastutamme lasten leikkejä sekä sisällä että ulkona.

• Tartumme lasten leikkiteemoihin ja sallimme niiden kasvattamisen pitkäkestoisiksi
leikkiprojekteiksi, jotka voivat toimia tutkittavien ilmiöiden pohjana.

• Dokumentoimme leikkejä valokuvaten ja videoiden sekä kirjaten havaintoja. Lapset
osallistuvat oman toiminnan dokumentointiin ikätasonsa mukaisesti esimerkiksi kuvaamalla
rakentamansa legokaupungin.

”Meillä on kiireetön ja
vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri,
jossa lapsi tulee kohdatuksi omana
itsenään.”

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri



Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Haastattelemme ja havainnoimme lapsia kiinnostusten ja
mielipiteiden kartoittamiseksi.

Lasten kokouksissa ja ryhmäkeskusteluissa pohdimme ryhmää
koskevia asioita ja huolehdimme kaikkien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista -> kaikkia rohkaistaan ilmaisemaan
itseään omalla tavallaan

Otamme lapset mukaan kaikkeen arjen toimintaan ja heitä
kannustetaan omatoimisuuteen.

Toiminnassamme tuemme lasten vuorovaikutustaitoja, leikkejä
erilaisuuden sietämistä ja ehkäisemme kiusaamista sekä
luomme sukupuolisensitiivistä toimintamallia.
Ø Käytämme kaikissa taloissamme kaveripurkkia: Purkista

arvomme leikkiparit tai -ryhmät. Meidän kasvattajien tehtävä
on innostaa ja auttaa lapsia löytämään iloa niistäkin leikeistä
ja kavereista, joita lapsi ei itse luontaisesti valitse.

.



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Juhlimme yhdessä kalenterivuoden mukaisia juhlia

tutustuen erilaisiin kulttuuriperinteisiin.

• Haluamme rohkaista vanhempia tuomaan omaa
perhekulttuuriaan esille esim. tapojen, juhlaperinteiden,
kirjainten tai tervehdysten kautta.

• Me kasvattajina käytämme rikasta suomen kieltä
vuorovaikutuksessa.

• Arvostamme myös muita kulttuureja ja saamme
jokaisen lapsen tuntemaan ylpeyttä omasta
kulttuuristaan ja äidinkielestään.



Sensitiivinen vuorovaikutus
Toimintavuoden 2019-20 sitova tavoite.

Henkilökuntamme on sitoutunut toimimaan ammatillisesti ja sensitiivisesti. Meillä kasvattaja on
lasta kunnioittava ja rohkaiseva, lämmin, turvallinen ja rajat asettava.

Kiinnitämme omassa vuorovaikutuksessamme huomiota hyväksyvään läsnäoloon.

Rakennamme luottamuksellista suhdetta lapsiin ja perheisiin kuuntelemalla heidän
mielipiteitään ja ottamalla itse vaikeatkin asiat esiin tarvittaessa.

Yksikössämme on tehty vuorovaikutussopimus, joka luo hyvän ilmapiirin koko työympäristöön.

Dokumentoimme arjessa omaa vuorovaikutustamme lasten kanssa videokuvaamalla.

Arvioimme vuorovaikutustamme videon, lomakkeiden ja toimintakauden lopussa vanhemmille
lähetettävän kyselylomakkeen vastausten avulla.



Ajattelu ja oppiminen

Näemme kaikki arjen tilanteet ajattelun ja oppimisen tilanteina, esim. pukiessa lapsi kohtaa
ongelmanratkaisua, uudelleen yrittämistä, vuorovaikutusta toisten kanssa ja arviointia pohtiessaan varusteita.

Kannustamme lapsia sinnikkyyteen, annamme heille yrittämisestä myönteistä palautetta ja huomaamme
yhdessä pienetkin onnistumiset.

SINNIKKYYS
Erään yksikkömme päiväkodin kaikki lapset yrittävät
kiivetä samaan puuhun pienestä asti. Yhteisö kannustaa
ja lukuisat yritykset palkitaan yleensä varhaiskasvatuksen
viimeisinä vuosina, kun he viimein onnistuvat kiipeämään
puuhun.

KEHITYKSEN ARVIOINTI
Esikoululaiset piirsivät syksyllä omakuvat, jotka laitettiin
seinälle. Talvella he piirsivät uudet kuvat, jotka asetettiin
syksyllä piirrettyjen viereen. Kuvat herättivät lasten kesken
aktiivista keskustelua ja arviointia siitä, kuinka paljon
ryhmäläiset olivat kehittyneet piirtämisessä puolen vuoden
aikana.

Arvostamme lasten leikkiä ja keskinäistä vuorovaikutusta
merkittävinä ajattelun ja oppimisen kehittäjinä. Annamme
keskustelulle aikaa ja tuemme sen etenemistä kysymyksin sekä
kannustamme perusteluun, erilaisten näkökulmien esittämiseen ja
pohtimiseen.

Huoltajille suunnatun kyselyn vastausten perusteella laaja-alaisen
oppimisen alueista merkittävimmäksi tavoitteeksi nousi
toimintavuodelle 2019-20 ajattelu ja oppiminen.

Otamme kiinni tilaisuuksista ihmetellä ja oivaltaa yhdessä, esim. päivittäisessä
ulkoilussa ja retkillä lapset tekevät havaintoja, jotka voidaan ottaa laajempaan
tarkasteluun.



Yhteistyö ja viestintä

Kannustamme huoltajia osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja päiväkodin toimintaan.
Päivittäiset kohtaamiset, vasu- ja leops-keskustelut, vanhempainillat ja kyselyt ovat esimerkkejä
vaikutusmahdollisuuksista.

Viikkokirjeissä avaamme toimintaamme ja sen pohjalla olevaa varhaiskasvatuksen
pedagogiikkaa. Viikkokirjeissämme näkyy myös lapsen näkökulma ja osallisuus.

Vanhempaintoimikunta toimii kaikissa yksikön taloissa. Vanhempaintoimikunta osallistuu mm.
retkien, juhlien ja tapahtumien järjestämiseen.

Teemme yhteistyötä esimerkiksi kirjaston, lähikoulun, seurakunnan ja neuvolan kanssa.



Pedagoginen dokumentointi ja arviointi

Yksikön toimintasuunnitelmaa, ryhmävasua ja lapsen vasuun tai leopsiin kirjattuja tavoitteita
arvioimme vuosittain toimikauden kuluessa.

Ryhmässä toteutettavia ilmiöitä dokumentoidaan eri tavoin koko sen prosessin ajan lasten kanssa,
kuten portfolion avulla. Käytämme dokumentoinnin tuotoksia arvioinnin pohjana ja otamme lapset
mukaan arviointiin.

Arvioinnin välineenä käytämme lapselle laadittujen suunnitelmien tavoitteiden toteutumista ja
pedagogista dokumentointia. Osallistamme myös huoltajia yhteiseen keskusteluun.

Pohdimme toimintamme sisältöä, pedagogiikkaamme ja oppimisympäristöämme viikoittain
palavereissa ja arjen keskusteluissa. Arvioimme myös miten lasten osallisuus toteutuu ryhmien
toiminnassa.

Lähtökohtana dokumentoinnissa ja arvioinnissamme on myönteisyys ja lapsen sekä hänen
toimintansa arvostaminen sellaisenaan.


