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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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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

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


Toiminnan lähtökohtana ovat
• Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan tutustuminen
• Vanhemmille Vasusta vauhtiin-kysely sekä vanhempainillassa ryhmätyöt, mitä 

odotuksia ja toiveita
• Lasten havainnointi
• Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
• Leikki ja Osallisuus
• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)

Uuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen käymme aloituskeskustelun, jossa vanhemmat
saavat kertoa lapsesta, vahvuuksista ja tavoista toimia kotona.

Kun lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa kaksi kuukautta, käymme perheen kanssa vasu-
keskustelun ja teemme lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman. 
Kun ryhmän vasut on tehty, tehdään ryhmävasu, joka on toiminnan pohjana kuluvana toimintakautena. 

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman sekä 
Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan perusteisiin (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017) 
Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista 
saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Vasun 
perusteisiin. 
Lasten vasuja arvioidaan jatkuvasti ja niiden toteutumista seurataan vanhempien kanssa käytävissä 
arviointikeskusteluissa.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista 
edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. 
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, 
välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 
vuorovaikutusta. Perhepäivähoidossa oppimisympäristönä on 
perhepäivähoitajan koti tai ryhmäperhepäiväkoti sekä lähiympäristö.  
Lisäksi käytämme mahdollisuuksiemme mukaan kaupungin 
kulttuuripalveluja.



Digitalisaation tupa-tavoite 
varhaiskasvatuksessa

Alueen digitavoite:

• Järjestetään työpajat, joissa tavoitteena on digitalisaation osaamisen 
jakaminen

• Varhaiskasvatusalueella järjestetään digi-messut keväällä 2019

Näin meidän yksikössä:

• Panostetaan lasten kanssa kuvaamiseen. Hyödynnetään välineitä 
oppimisen tukena lasten mielenkiinnon kohteet huomioiden.
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Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen

” Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja 
perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa 
osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät 
lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
tukea näiden taitojen kehittymistä.”

Näin meidän yksikössä :

Lasten kanssa tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin tieto- ja 
viestintäteknologisiin laitteisiin esim. sovelluksiin ja peleihin.
Opetellaan käyttämään laitteita erilaisiin tarkoituksiin. 
Käytössä mm. tabletit ja kamerat.

Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan 
mediamaailman moninaisuus: kirjat, mainokset, kuvat, pelit 
ja muut digitaaliset sisällöt. 
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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 



Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

Näin meidän yksikössä:

Lapsille leikki on luontainen tapa oppia.

Perhepäivähoidossa pienten ryhmien ansiosta pystytään 
reagoimaan herkästi lasten aloitteisiin, 
jolloin kaikkien lasten toiveet ja mielenkiinnonkohteet 
tulee huomioiduksi.

Aikuisella on aikaa olla mukana ja havainnoida leikkiä 
sekä lasten välistä vuorovaikutusta. 
Tarpeen mukaan aikuinen varmistaa kaikkien lasten 
osallisuuden vertaisryhmässä.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo
Näin meidän yksikössä :

Tunne ja kokemus kuulumisesta johonkin on ratkaisevaa lapsen identiteetin kehityksen 
kannalta.

Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus on pohjana lapsen osallisuudelle.

Perhepäivähoidossa lasten ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan 
ja otetaan huomioon sekä toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa.

Jokaisella perheellä tulee olla mahdollisuus tuntea olevansa tärkeä osa 
kasvatusyhteisöä, 
esim. vasu-, yms. keskusteluiden käyminen sekä vanhempainiltoihin ja yhteisiin 
tapahtumiin osallistuminen.
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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. 



Ajattelu ja oppiminen

”Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja 
muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, 
jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan 
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.” 

Näin meidän yksikössä :

Pienessä ryhmässä lapset ja aikuiset oppivat tuntemaan toisensa 
hyvin ja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa.
Lasten kiinnostuksen kohteet sekä ikä- ja kehitystasot huomioidaan 
toiminnassa, esimerkkinä jumpat, muskarit, kerhot ja kädentaidot.
Leikki on lapsille ominainen tapa oppia jossa on mahdollisuus käyttää 
mielikuvitusta ja luovuutta 
sekä yhdessä kokeilla ideoita.
Tuetaan lapsen kielenkehitystä, esim. sanoittaminen, nimeäminen, 
kuvatuki, eleet, ilmeet, lapsen kanssa keskusteleminen, yhdessä 
leikkiminen.
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Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

”Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa 
sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito 
kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. ”

Näin meidän yksikössä :

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. 
Erilaisuudesta puhutaan, 
lasten kysymyksiä pohditaan yhdessä, jotta opitaan ymmärtämään ja 
kunnioittamaan toisia.

Aikuinen toimii omalla esimerkillään mallina lapsille. Lapsia ohjataan 
ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin mm.
ruokailutilanteissa sekä ristiriitatilanteissa.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
”Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten 
hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa 
tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen”

Näin meidän yksikössä :

Lapsia opetetaan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten yksityisyyttä, esim. WC-
käynneillä ja leikkitilanteissa.
Lasten kanssa käsitellään päivälevon, ruokailun, ulkoilun sekä rajojen tarkoitusta.
Pienessä ryhmässä on aikaa harjoitella esim. pukeutumista sekä ottaa huomioon eri kehitystasot 
arjen taidoissa. Lapsia kehutaan ja kannustetaan tarvittaessa pyytämään apua. 
Lasta kannustetaan vähitellen ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.

Lasten kanssa opetellaan nimeämään ja tiedostamaan tunteita, jolloin lapsen tunnetaidot 
vahvistuvat. 
Lapsen itsetuntoa rakennetaan kaikissa tilanteissa joka päivä, jonka vuoksi aikuisen rooli on 
merkittävä,  huomioiden omat ilmeet ja eleet sekä kuinka lapselle ja lapsen aikana puhutaan.
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Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus 
• Päivittäiset keskustelut, sähköposti- ym. viestit, facebook, blogi
• Huoltajat voivat osallistua toimintasuunnitelman tekoon: 
aktiivinen osallistuminen vanhempainiltoihin, varhaiskasvatus- ym. keskusteluihin, 
sekä yhteisiin tapahtumiin

Monialainen yhteistyö
• Yksikkömme yhteistyökumppaneita:
neuvola, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), suomi toisena kielenä 
lastentarhanopettaja (S2-lto), leikkipuistot, päiväkodit, kirjastot, kirkko
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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 pitää tehdä 
niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin. Arvioinnin tulee 
perustua dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee 
tehdä suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin 
sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 



Pedagoginen dokumentointi

Perhepäivähoitajien itsearviointi on oleellista toiminnan arvioinnissa. On tärkeää 
pohtia yhdessä, miten on onnistuttu ja miksi ja mitä pitäisi tehdä toisin. Yhteinen 
toiminnan analysointi ja oman työn tutkiminen kehittävät työkäytäntöjä. 

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös kuulemalla vanhempia ja erityisesti lapsia, 
jotka antavat välitöntä palautetta toiminnasta. Heidän tyytyväisyytensä ja 
viihtymisensä näkyvät arjen toiminnassa. Kodin ja perhepäiväkodin yhteiseksi 
tavoitteeksi asetetaan lapsen kasvun tukeminen. Arviointi perustuu niihin tavoitteisiin, 
jotka vasu-keskustelussa on asetettu lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
tukemiseksi.
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Arviointi
Arviointitapoja perhepäivähoidossa 

• vasujen tekeminen/päivitys vähintään kerran vuodessa
• vanhempainillat
• vanhempien mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun/arviointiin
• asiakastyytyväisyyskyselyt
• lapsilta välitön palaute toiminnasta
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