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Työtämme ohjaavat arvot ja toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 
vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten 
kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle. 

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

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

Arvot näkyvät toiminnassamme mm. seuraavasti:

Varhaiskasvatusyksikkömme on leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö.
Aikuiset rohkaisevat ja kannustavat lapsia osallisuuteen. Syli on aina avoin. Meillä on aikaa kohdata ja kuunnella jokaista lasta 
yksilönä. Siten tuemme lapsia heidän identiteettinsä sekä itsetuntonsa kehittymisessä. Kehumme ja annamme johdonmukaista 
palautetta kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Puhumme toisillemme kohteliaasti.
Suunnittelemme yhdessä lasten kanssa toimintaa, jokaisen mielipide huomioidaan, kysyen tai havainnoiden. Näin lapset 
kokevat olevansa tasavertaisia yhteisön jäseniä. Meillä kaikki lapset ovat yhdenvertaisia myös kielestä ja kulttuurista 
riippumatta. Kuulluksi, nähdyksi, ja ymmärretyksi tultuamme olemme olemassa myös muille.

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


Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö 
tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja 
henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa.

Leikkiminen on lapselle ominainen tapa toimia, oppia, tutustua ympäristöön sekä hankkia tietoa. Leikillä on tärkeä merkitys 
sosiaalisten taitojen kehittymisessä ja siksi harjoittelemme yhdessä vuorovaikutustaitoja, sääntöjä ja toisten huomioon ottamista. 

Olemme kiinnostuneita lasten leikistä, koska sitä kautta ymmärrämme lasten ajatusmaailmaa. Seuraamalla lasten leikkiä osoitamme 
heille myös, että heidän toimintansa on arvokasta. Aikuisen tehtävä lasten leikkiessä voi vaihdella sivusta havainnoimisesta 
aktiiviseen leikkiin. Usein aikuisenkin mielikuvitus pääsee valloilleen ja hän heittäytyy rooliin ja leikkiin täysillä. 

Annamme mahdollisuuksia lasten yhteisleikkiin, myös eri-ikäisten lasten kesken, kokoamalla lapset yhteen ja auttamalla alkuun. 
Rohkaisemme lapsia vertaissuhteiden syntymisessä. Aikuinen on aina lasten saatavilla. Erimielisyydet käsitellään heti ja kiusaamista 
ei sallita. Annamme jokaiselle myös tilaa keskittyä halutessaan omaan leikkiin. 

Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin sisällä ja ulkona ja kannustamme kokeilemaan uusia taitoja leikin mukana. Metsät 
ja puistot ovat mainioita paikkoja ohjattuun (mm. toiminnan siirtäminen luontoon) ja vapaaseen leikkiin. Leikin välineiksi riittävät 
luonnonmateriaalit.  

Lapset saavat itse valita leikkinsä. Järjestämme leikkipaikat turvallisiksi ja mielikuvitukselle tilaa antaviksi (esim. majojen rakentelut, 
kotileikit, autoleikit, roolileikit). Havainnoimme leikin kulkua ja annamme mahdollisuuksien mukaan leikin jatkua vaikka koko päivän. 
Annamme leikin myös kuulua ja näkyä. Eri-ikäisille lapsille sopivat leikkivälineet järjestetään niin, että ne ovat helposti lasten 
saatavilla. Leikki-ideat ja hahmot kulkeutuvat mediasta päivähoitoon. Olemme kiinnostuneita lasten mielenkiinnon kohteista.

Positiivinen, turvallinen ja salliva ilmapiiri mahdollistaa antoisat leikit!

3



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatuksessa ryhmien rakenteet määritellään lasten iän, kehitystason, kaverisuhteiden ja muiden tarpeiden perusteella. 
Muodostamme eri tavoilla toimivia pienryhmiä, jotka perustuvat lasten tarpeisiin, toiveisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja oppimisen 
tukemiseen.

Ennen päivähoidon alkua perheiden kanssa käydään aloituskeskustelu. Lapsi tutustuu uuteen hoitopaikkaansa yhdessä vanhempiensa 
kanssa. Jotta lapsi saa pehmeän laskun päivähoitoon, hoitopäivän pituus sovitaan yleensä lyhemmäksi.

Yhteistyöllä luodaan parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja perusturvallisuudelle. Yhteistyöllä ja tähän tärkeään vaiheeseen 
panostamalla teemme päivähoidon aloituksesta lapsen ja perheen kannalta parhaan mahdollisen. Hyvä päivähoidon alku kannattelee 
lasta koko päivähoidossa oloajan.

Kun lapsen hoito on kestänyt pari kuukautta, pidetään vanhempien kanssa lapsen vasu-keskustelu. Siinä käydään läpi lapsesta tehdyt
havainnot  ja vanhempien sekä lapsen toiveet. Keskustelussa kirjataan yhdessä sovitut tavoitteet ja toimenpiteet pedagogiselle toiminnalle.

Ennen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista havainnoidaan lapsen mielenkiinnon kohteita, ryhmässä toimimista, 
vuorovaikutustilanteita ja leikkiä. Ikätason mukaan lasta haastatellaan ja selvitetään näin hänen mielenkiinnon kohteitaan. 
Lapsen vasukeskustelu pidetään yhdessä huoltajien kanssa ja siinä annetaan heille mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön ja 
painopistealueisiin. Kun tavoitteet on asetettu, ne kirjataan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa.

Toimintaa arvioidaan erilaisten dokumenttien (lasten haastattelut ja itsearvioinnit, lasten kansiot, valokuvat, videointi) pohjalta ja käydään
lyhyt arviointikeskustelu huoltajien kanssa. Arviointikeskustelun pääsisältö kirjataan.

Lapsen siirtyessä pois perhepäivähoidosta, käymme hyvissä ajoin keskusteluja sekä lapsen että vanhempien kanssa tulevasta
siirtymisestä. Tällä varmistamme, että lapsi voi siirtyä luottavaisin mielin uuteen elämänvaiheeseen. Huoltajien on tärkeä käydä asiaa 
läpi lapsen kanssa kotona. Lapsi pääsee tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä ryhmätiloihin yhdessä huoltajiensa kanssa. 
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Oppimisympäristö
-oppimisympäristönä koko kaupunki

Ajattelemme, että oppimista tapahtuu kaikkialla ja arjen kaikissa 
tilanteissa.

Sisätilat muuntuvat tarpeen mukaan, esim. leikki- ja puuhatila on 
päiväunien ajan lepotilana. Lapset saavat esim. käyttää patjoja, 
peittoja, tyynyjä, verhoja majaleikeissä ja tuoleja junaleikeissä. 

Ulkoilemme monipuolisesti lähileikkipuistoissa, metsissä ja 
urheilukentillä. Otamme osaa myös leikkipuistojen toimintaan kuten 
laulu-, liikunta- ja askarteluhetkiin. 

Alueen ryhmäperhepäivähoito ja kotona tapahtuva perhepäivähoito 
tekevät yhteistyötä, myös päiväkoti Ellan kanssa. Käymme 
teattereissa ja retkillä. Pirtissä ja perhepäivähoidossa juhlitaan 
omat joulu-ja kevätjuhlat.

Käymme kirjastossa ja lainaamme ikätasoon sopivia kirjoja, joita 
luemme ja katselemme yhdessä. 

Julkista liikennettä hyödynnämme pitkien matkojen siirtymisissä ja 
lähiympäristössä kuljemme kävellen, samalla opimme liikkumaan 
turvallisesti kaupunkiympäristössä. 
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Ilmaisun monet muodot
Tehtävänämme on tavoitteellisesti tukea musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä. Tarjoamme lapsille elämyksiä
ja kokemuksia tutustuttamalla heidät eri taiteen aloihin ja kulttuuriperintöön. Innostamme lapsia itseilmaisuun rohkaisemalla ja mallia 
näyttäen heittäytymällä esim. eri rooleihin.

Tarjoamme lapsille valmiuksia musiikilliseen ilmaisuun mm. laulamalla, loruilemalla ja riimittelemällä rytmittäen sekä kuuntelu- ja 
liikuntaleikeillä. Tutustutamme heitä eri soittimiin. Soitamme myös kehosoittimilla ja annamme tilaa mielikuvitukselle luoda musiikkia ja 
ääniä eri tavoin ja välinein. Yhdessä tehty ja lapsen itse tekemä musiikki antaa onnistumisen iloa.

Lapsilla on mahdollisuus piirtää päivittäin oma-aloitteisesti ajatuksiaan tai näkemäänsä. Annamme lasten kokeilla ohjatusti eri 
työskentelytapoja esim. maalaamista lattialla maaten, seisten ja eri välineitä käyttäen. Lapset saavat kokemusta työskentelystä, jossa oma 
luovuus ja kädenjälki tulee näkyväksi. Keskustelemme syntyneestä ja laitamme työt esille ”näyttelyyn”. Annamme lasten itse valokuvata sekä 
videoida omia mielenkiinnon kohteitaan.

Tuemme lapsen suullisen ja kehollisen ilmaisun vahvistumista esim. draamakasvatuksella (mm. pöytäteatteri, lasten omat esitykset, roolileikit 
roolivaatteineen) ja tanssilla, jotka antavat keinoja mm. tunteiden näkyväksi tekemiseen (aistit, tunnetila, mielikuva). Käymme myös 
teattereissa, konserteissa ja näyttelyissä, jotka ovat osittain lasta osallistavia.
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Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, 
asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä 
tavalla. Tuemme lasten ajattelun ja oppimisen taitoja sekä lasten uteliaisuutta kokeilla uusia asioita ja oppia turvallisesti ”yritys-erehdys" -
menetelmän kautta. 
Vastaamme aktiivisesti lapsia askarruttaviin kysymyksiin ja haemme lisätietoa yhdessä lasten kanssa ympärillä olevista median eri 
muodoista. 
Aikuiset osaavat tulkita kehonkieltä ja tukea siten pienen lapsen kommunikointia, vaikka sanoja ei vielä olisi.
Haluamme olla turvallisia aikuisia, jotta lapsilla on rohkeutta pyytää apua esim. oltuaan hieman "luvattomilla teillä" kokeilemassa 
rajojaan.
Autamme lapsia tunteiden tunnistamisessa ja sanoittamisessa, esimerkiksi musiikin ja kuvien avulla.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: vahvistamme lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja.

• Teemme paljon retkiä, mikä tarjoaa hyvän tilaisuuden opetella turvallisuuteen liittyviä taitoja liikenteessä ja asuinympäristössämme. 
Havainnoimme ympäristöä, ympärillä tapahtuvaa ja keskustelemme turvallisesta liikkumisesta. Pohdimme mm. vuodenaikojen 
vaihtelun myötä tulevia muutoksia kulkureiteillämme. Turvallisuutta tuovat myös lasten huomioliivit. Retkeillessämme lähimetsissä 
tutkimme luontoa ja opettelemme pitämään huolta ympäristöstä. Emme roskaa ja annamme eläinten kulkea rauhassa. 

• Tarjoamme lapsille terveellistä ja monipuolista ruokaa. Maistelemme uusia makuja sekä tutustumme erilaisiin koostumuksiin. 
Iloitsemme yhteisestä ruokailuhetkestä, harjoittelemme keskustelutaitoja sekä ohjaamme lapsia omatoimiseen ruokailuun. 

• Päivän aikana annamme päiväunien lisäksi mahdollisuuksia rauhoittumiseen ja lepoon esim. kuvakirjoja katsellen tai 
hiljaisuutta/musiikkia/satuja kuunnellen.

• Opetamme lapset huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta, kuten pesemään kädet ennen ruokailua ja aina wc-käynnin jälkeen.
• Lajittelemme lasten kanssa roskat omiin jäteastioihin sekä kierrätämme materiaaleja lasten omaehtoiseen tai ohjattuun askarteluun.
• Harjoittelemme tunnistamaan omat vaatteet ja laittamaan ne käytön jälkeen omille paikoilleen naulakkoon.
• Opetamme lapsia keräämään lelut paikoilleen leikkien päättyessä ja kannustamme lapsia yhteistyöhön siivottaessa porukalla. 

Lisäksi lapsen ikätason mukaan harjoittelemme esim. sängyn petaamista tai maitolasista kaatuneen maidon pyyhkimistä.
• Keskustelemme lasten kanssa hyvien kaveri- ja ihmissuhteiden, ruokailun, levon ja liikkumisen merkityksestä hyvinvoinnille ja 

terveydelle.
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Lasten ja huoltajien osallisuus, viestintä ja vaikuttaminen

Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa 
asioissa.

Annamme lasten valita itse leikkinsä ja kaverinsa emmekä oleta sukupuolen vaikuttavan valintoihin. Emme keskeytä leikkiä turhaan. 
Lasten toiveita kuullaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi taiteillaan lasten mielikuvituksen ohjaamana, retkeillään lasten 
toivomissa kohteissa. Ohjaamme myös tiedonhakua kotiin, jolloin vanhemmat pääsevät vastaamaan päivän aikana esiin nousseisiin 
kysymyksiin.

Yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä ja jokapäiväistä:
• Keskustelemme aamuisin ja iltapäivisin lasten kuulumisista ja kerromme, miten hoitopäivä on sujunut.
• Aloitus-, lapsen vasu-, HYVE 4v.-keskusteluissa huoltajat ja lapsi tulevat kuulluksi.
• Tiedotamme vanhempia tekstiviestein ja sähköpostitse. Myös paperiset tiedotteet ovat käytössä vanhempien toivomuksesta.
• Huoltajat pääsevät mukaan toimintaamme esim. toiminnallisiin juhliin ja tapahtumiin.
• Olemme kiinnostuneita kuulemaan vanhempien uusia ideoita osallisuuteen liittyen ja toteutamme niitä parhaamme mukaan.

Teemme yhteistyötä:
• Leikkipuistojen
• Päiväkotien
• Lastenneuvolan
• Kirjaston
• Kiertävän erityislastentarhanopettajan 
• Puheterapeutin
• Fysioterapeutin kanssa
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Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa

• Tavoitteena:
• Henkilöstön digiosaamisen lisääminen ja osaamisen jakaminen
• Digivälineiden käytön lisääminen arjessa niin, että se tukee lasten kehitystä ja oppimista sekä motivaatiota oppimiseen
• Lasten ja aikuisten yhteisen dokumentoinnin ja arvioinnin lisääminen

• Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
• Jaetaan digiosaamista alueen yhteisissä foorumeissa ja huolehditaan siitä, että uusi osaaminen jaetaan omaan yksikköön
• Jaetaan tietotaitoa yksikön sisällä henkilökunnan kokouksissa ja mahdollistetaan koulutuksissa käynti
• Valitaan digitalisaation vastuuhenkilöt yksikköihin
• Jaetaan hyviä käytänteitä ja materiaalia alueella (digikansio)
• Pidetään digivälineet ja teknologia saatavilla
• Käytetään digilaitteita/teknologiaa monipuolisesti eri tilanteissa 
• Kannustetaan lapsia käyttämään teknologiaa apuna arjen eri tilanteissa ja oman toiminnan dokumentoinnissa
• Arvioidaan digitoiminnan tavoitteita ja hyödynnetään suunnittelussa

• Kyselimme ns. ovensuukyselyllä huoltajien mielipiteitä digitalisaation odotuksista ja mahdollisuuksista perhepäivähoidossa. 
• Esille tuli mm. digilaitteiden hyödyntäminen yhdessä oppimisessa ja tiedon haussa, digivälineisiin tutustuminen ja käytön opettelu. 
• Vanhemmat toivovat, ettei laitteista tule itsetarkoitusta vaan apuväline. Tulevaisuudessa toivottiin voivan kommunikoida myös sähköisen 
• viestinnän välineen (kuten esim. Wilma) kautta.
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Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten 
kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arvioinnin on oltava 
systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin. Arvioinnin 
tulee perustua dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee tehdä suhteessa 
varhaiskasvatus- suunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan.

Käymme perheen kanssa aloituskeskustelun, minkä jälkeen kohtaamme vanhemmat päivittäin 
ja arvioimme kunkin päivän kulkua. Vuosittain käymme yhdessä vanhempien kanssa lapsen 
varhaiskasvatuskeskustelun, jossa arvioimme, oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja 
varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista. 
Keskustelemme lasten kanssa päivittäin. Keskusteluissa lapset tuovat esille kokemuksiaan ja 
arvioivat toiminnan onnistumista. Muutamme toimintaa lasten ajatusten ja ideoiden pohjalta.
Dokumentoimme toimintaamme valokuvin ja tekstein. Sadutamme ja haastattelemme lapsia ja 
kokoamme kasvunkansioihin valokuvia ja kädentöitä. 
Käymme vuosittain kehityskeskustelun perhepäivähoidon esimiehen kanssa. Tiimien toimintaa 
arvioimme työilloissa ja kehittämispäivillä. Huomioimme asiakaspalautteet ja kehitämme 
työtämme saamamme palautteen pohjalta.

Kehittämisen kohteet 
Lisäämme digivälineiden käyttöä toiminnassamme. Jaamme vahvuuksiamme ja opimme 
toisiltamme. Osallistumme yhteiseen digi-työpajaan päiväkoti Ellassa. 
Arvioimme henkilökohtaisia koulutustarpeitamme ja hakeudumme täydennyskoulutuksiin.
Toimintakaudella 2018-2019 ryhmäperhepäiväkoti Pirtti on mukana Kehittävä palaute 
varhaiskasvatuksessa-tutkimushankkeessa. Hanke on osa Helsingin varhaiskasvatuksen 
arviointi- ja kehittämistyötä.  
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