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Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2017 perustuu 
varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnalliseen Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirjaan. 
Se on 1.8.2017 alkaen valtakunnallisten perusteiden 
rinnalla helsinkiläisiä varhaiskasvatuksen toimijoita 
velvoittava asiakirja koskien kunnallista suomen- ja 
ruotsinkielistä varhaiskasvatusta sekä yksityisen jär-
jestämää kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta. Se 
kattaa päiväkotitoiminnan, perhepäivähoidon, leikki-
puistojen avoimen toiminnan ja leikkitoiminnan kerhot 
- myös vuorohoidon ja ympärivuorokautisen hoidon. 
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja järjestäjät 
rakentavat yhdessä asuinalueensa lapsiperheiden 
kasvatusyhteisöjä ja verkostoitumista kaupunginosan 
ja koko Helsingin eri toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus on osa Helsingin kasvatus- ja 
koulutusjärjestelmää muodostaen tärkeän vaiheen 
lapsuuden sekä vanhemmuuden sivistys- ja kulttuuri-
polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasva-
tuksesta. Koko kaupunki on kasvatuksen ympäristö, ja 
kaikki sen toimijat rakentavat sivistystä sekä vaikutta-
vat lasten kansalaisoikeuksien toteutumiseen. 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman ja val-
takunnallisten perusteiden uudistuksen taustalla 
ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen 
toimintaympäristön muutokset sekä uuden lapsuus-
tutkimuksen myötä tarkentunut lapsi- ja lapsuuskäsi-
tys: lapsen osallisuuden laajempi ja syvempi tulkinta. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa uutta on 
vahva painotus lapsen osallisuuden vahvistamisesta 
paitsi omassa lapsiryhmässään, myös asuinalueel-
laan, kaupunkilaisena ja kansalaisena. Leikillä on 
tässä keskeinen rooli.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma koostuu 
osittain varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

sisällöstä, perusteiden edellyttämistä paikallisista 
näkökohdista sekä helsinkiläisen varhaiskasvatuk-
sen ominaispiirteitä ja toimintatapoja kuvaavasta 
sisällöstä. Helsinki-Vasu toimii varhaispedagogisen 
toimintamme sekä sitä koskevan kehittämistyön ja 
arvioinnin jäsennyksenä. 

Helsinki-Vasu on laadittu siten, että henkilöstöllä, 
huoltajilla ja lapsilla on ollut mahdollisuus osallis-
tua prosessiin ja vaikuttaa suunnitelman sisältöön. 
Varhaiskasvatusalueiden edustajista muodostuva 
vasuverkosto on toiminut linkkinä ja vastannut 
johdon kanssa varhaiskasvatusalueiden henkilöstön 
osallistumisesta sen muotoutumiseen. Huoltajien 
näkemyksiä kartoitettiin asiakaskyselyn yhteydessä 
ja sen tuloksia käsiteltäessä heillä on ollut mahdol-
lisuus kommentoida tämän asiakirjan luonnoksia. 
Laatimiseen on saatu näkemyksiä ja sisältöä kehit-
tämishankkeista ja työpajoista, joita on järjestetty 
sekä henkilöstölle että johdolle siten, että kaikki var-
haiskasvatuksen muodot ovat tulleet huomioiduiksi.

Huoltajilta kysyttäessä päivittäinen liikkuminen 
ja ulkoilu oli ylivoimaisesti yleisin esille nostettu asia. 
Lisäksi huoltajilta nousivat esiin kasvatushenkilöstön 
sensitiivinen tapa toimia lasten kanssa, tasa-arvo ja 
toisten huomioon ottaminen.

Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain toimin-
tasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa kuvataan, 
miten varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan pe-
dagogisesti toimipisteissä. Suunnitelmaan kirjataan 
toiminnan järjestämisen pedagogiset periaatteet. 
Lapset ja huoltajat ovat mukana toiminnan suunnitte-
lussa ja suunnitelmia muutetaan toiminnassa oppimi-
sen ja uusien ideoiden viriämisen myötä. Toiminnalla 
on paljon kosketuspintaa ajankohtaisiin asioihin, 
oppimisympäristöä hyödyntäen.

Johdanto1

Huoltajien mielestä tärkeää on  
ulkoilu ja päivittäinen liikkuminen,  
kasvatus  henkilöstön sensitiivinen  
tapa toimia lasten kanssa,  
tasa-arvo ja toisten huomioon ottaminen.
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Helsinki ja helsinkiläisyys näkyvät varhaiskasvatus-
suunnitelmassa ja sen toteuttamisessa. Helsinki 
tarjoaa lapsille rikkaan ja monipuolisen oppimisym-
päristön, mahdollisuuksia elämykselliselle toiminnalle 
ja oppimiselle. Toiminnan lähtökohtana ovat lasten 
aiemmat kokemukset ja mielenkiinnon kohteet. 
Helsingissä lapsuus ja lapset saavat kuulua ja näkyä 
kaupunkikuvassa. Yhdessä lasten kanssa raken-
netaan tulevaisuuden kaupunkia, joka on avoin ja 
yhteisöllinen ja jossa erilaisia ja eri taustoista tulevia 
ihmisiä arvostetaan ja kunnioitetaan.

Helsinki rakentuu tiiviistä kaupunkikeskuksesta ja 
sen ympärille muodostuvista asuma-alueista, joiden 
omaleimaisuus on osa lasten kasvuympäristöä ja 
kokemusmaailmaa. Julkisen liikenteen verkostoa 
käyttäen tutustutamme lapsia ja perheitä kaupunkiin 
monipuolisesti rakennetusta kaupunkiympäristöstä 
puistomaisempaan ja päinvastoin - unohtamatta kau-
pungin laajaa kulttuuritarjontaa. 

Tuemme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
toteutumista sekä lasten vuorovaikutusta. Yhdessä 
moninaisten, lasten elämää avartavien ja lapsuutta 
arvostavien kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelu-
jen, ympäristökasvattajien sekä muiden toimijoiden 
kanssa rakennamme lasten kanssa yhteistä, eri 
sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. 
Lapsia tuetaan liittymään osaksi yhteisöjä ja he saa-
vat osallisuuden kokemuksia sekä mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan lähiyhteisöönsä ja sen toimintaan. 
Vahvistamme lasten osallistumista ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia lapsille ominaisin toiminnan tavoin.

Kussakin varhaiskasvatuksen toimintamuodossa 
lasten vertaisryhmä, heidän vanhempansa ja henkilö-
kunta muodostavat kasvatusyhteisön, joka jatkuvasti 
rakentaa yhteistä toimintakulttuuriaan. 

Stadissa on kliffaa  
– sukupolvet, lapsuus  
ja yhteistyö
 

  2.1. Lapsuuden merkitys

2

Vuosittain toimintasuunnitel-
man laadinnan yhteydessä ja 
aina asioiden ajankohtaisina 
ollessa arvioimme:

Onko yhteinen arvoperusta kaikkien 
työntekijöiden tietoisuudessa ja sitoudu-
taanko siihen?

Mitä on tehty alueellisen yhteisöllisyy-
den edistämisessä huoltajien ja muiden 
varhaiskasvatuksen toimintamuotojen 
kanssa? 

Miten kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja 
ympäristötietoisuutta edistävää tarjon-
taa on hyödynnetty?

Miten on onnistuttu säilyttämään lasten 
yhdenvertaisuus ja mahdollisuus olla 
osallisena omana arvokkaana itsenään? 

Ovatko toiminta- ja oppimisympäristöt 
erilaisuutta kunnioittavia ja tasa-arvoa 
edistäviä?
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Strategiaohjelman mukaisesti kaupunki painottaa 
kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmu-
kaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta. 
Rasismia ei Helsingissä suvaita – helsinkiläinen voi 
olla monenlainen ja jokainen on yhdenvertainen. 
Sukupuolten välinen tasa-arvo on kaikkien ihmisten 
perusoikeus ja yhteiskunnallinen perusarvo. 

Helsingin kaksikielisyys on rikkaus. Kielten ja kult-
tuurien elinvoimaa tuetaan tekemällä monipuolisesti 
yhteistyötä. 

Monikulttuurinen Helsinki koostuu erilaisista 
kaupunginosista, joiden ominaispiirteet otetaan huo-
mioon toiminnan järjestämisessä siten, että kaikilla 
helsinkiläisillä on yhtenäiset oppimisen mahdolli-
suudet. Varhaiskasvatuksessa kaupungin arvojen 

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perus-
teissa määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin 
arvoille, jotka on määritelty kaupungin strategiaohjel-
massa.

Lapsuuden itseisarvo

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää 
lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. 
Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden 
itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja ar-
vokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella 
on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi 
ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä 
jäsenenä.

Ihmisenä kasvaminen

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elä-
mäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 
sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö 
tukee lasten kasvua ihmisenä, jota kuvaa pyrkimys 
totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeuden-
mukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa 
arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtau-
tua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon 
sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö 
ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti 
sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. Varhais-
kasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei 
hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään.

Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään 
ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmai-
sun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on 
oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannus-
tavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, 
oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa 
käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta 
omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus 
yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsel-
la on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä 
tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia 
asioita.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan 
demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mah-
dollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimer-
kiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta 
tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. 
Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava 
ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle 
suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu 
edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön 
vuorovaikutuksessa.

Perheiden monimuotoisuus

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen 
monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin 
kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, pe-
rinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä 
hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteet-
tiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi 
voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. 
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetai-
tojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasvatukses-
sa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämänta-
van periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, 
taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. 
Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle sivis-
tykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kes-
tävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle 
ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Helsingin kaupungin arvot

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa määritellyt 
kaupungin arvot, joita myös varhaiskasvatuksessa 
noudatetaan, ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, 
oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudelli-
suus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä 
yrittäjämyönteisyys. 

2.2. Varhaiskasvatuksen arvoperusta  
ja erityispiirteet Helsingissä

2.3. Varhaiskasvatuksen järjestäminen  
ja toimintamuodot Helsingissä

mukainen toiminta tarkoittaa sitä, että lapsilla on 
yhdenvertaiset oikeudet tulla kuulluiksi ja nähdyiksi 
ja ilmaista mielipiteensä. Kaikkien lasten yhdenver-
taisuus toteutuu päivittäisessä toiminnassa. Varhais-
kasvatuksessa tuetaan lasten toimijuutta ja heitä 
autetaan tunnistamaan omia voimavarojaan.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön kuulu-
vat rakennettu ympäristö, luonto, kaupungin harras-
tus- ja kulttuuritarjonta sekä kaupungissa liikkumisen 
mahdollisuudet. Ympäristön moninaisuus ja kestävän 
kehityksen periaatteet huomioidaan toiminnan suun-
nittelussa. Toiminnassa korostetaan yhteisöllisyyttä, 
toimijoiden verkottumista sekä vanhempien osalli-
suutta lapsen varhaiskasvatuksen ja oman asuina-
lueen kehittymisessä.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista 
säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet ohjaavat 
perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on:

edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen 
mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä 
ja hyvinvointia;

tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edis-
tää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen 
tasa-arvon toteuttamista;

toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taitei-
siin ja kulttuuriperintöön perustuvaa moni-
puolista pedagogista toimintaa ja mahdollis-
taa myönteiset oppimiskokemukset;

varmistaa kehittävä, oppimista edistävä,  
terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus-
ympäristö;

turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mah-
dollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 
lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;

antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset  
mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, 
edistää suku puolten tasa-arvoa sekä antaa 
valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä 
kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, 
kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksel-
lista taustaa;

tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja  
järjestää tarkoituksenmukaista tukea var-
haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvit-
taessa monialaisessa yhteistyössä;

kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutus-
taitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryh-
mässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja 
kestävään toimintaan, toisten ihmisten kun-
nioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;

varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja 
saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;

toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhem-
man tai muun huoltajan kanssa lapsen tasa-
painoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen 
vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatus-
työssä.
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Helsingissä varhaiskasvatusta järjestetään päiväko-
deissa, perhepäivähoidossa, leikkipuistojen avoimena 
toimintana sekä leikkitoiminnan kerhoissa. Päiväko-
deissa on mahdollisuus vuorohoitoon ja ympärivuo-
rokautiseen hoitoon tarvetta vastaavasti. Helsingissä 
varhaiskasvatusta annetaan suomen ja ruotsin 
kielellä sekä saamenkielisenä kielipesätoimintana. 
Yksityiset varhaiskasvatuksen palvelut toimivat rin-
nan kunnallisten palvelujen kanssa. Ne tuovat oman 
lisänsä palveluvalikkoon erilaisten pedagogisten tai 
kielipainotusten myötä. Yksityisessä varhaiskasvatuk-
sessa on vaihtoehtoina päiväkoti ja perhepäivähoito. 
Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus valvoa hel-
sinkiläisten yksityisten palveluntuottajien toimintaa ja 
varmistaa, että kaikissa tuotetaan Vasu-perusteiden 
ja varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa.

Päiväkoti 

Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lap-
siryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen 
huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai 
tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoi-
tuksenmukaisia ja niiden muodostamisessa otetaan 
huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien 
enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Helsingissä 
tavoitteena on, että lapsiryhmät muodostetaan siten, 
että jokaisessa ryhmässä on lastentarhanopettaja. 
Päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä toimivista 
vähintään kolmanneksen tulee olla kelpoisia lasten-
tarhanopettajan tehtävään, muilla tulee olla sosiaa-
lihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun lain 8 §:ssä säädetty ammatillinen 
kelpoisuus.

Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on 
laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara. Kun kaik-
kien osaaminen on käytössä, toteutuvat vastuut, teh-
tävät ja ammattiroolit tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merki-
tystä ja samalla lastentarhanopettajan pedagogista 
vastuuta. Lastentarhanopettajalla on kokonaisvastuu 
lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan 
suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumi-
sesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. 
Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja muu varhais-
kasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat 
toimintaa yhdessä.

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa huomioi-
daan lapselle ominaiset tavat toimia. Toiminnan ja 
osallisuuden näkökulmasta myös toimiva vertaisryh-
mä on tärkeä lapsille ja se huomioidaan lapsiryhmiä 
muodostettaessa sekä toimintaa suunniteltaessa.

Päiväkotien pedagogiset ratkaisut, pienryhmätoi-
minta, ulkoilut, retket ja muut yhteiset toimintahetket 
ovat osa päiväkotien toimintakulttuuria, josta sovi-
taan päiväkodissa ja keskustellaan lasten vanhem-
pien kanssa.

Laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus 

Ruotsinkielistä kielikylpyä järjestään suomenkielises-
sä varhaiskasvatuksessa noin kymmenessä päivä-
kodissa eri puolilla kaupunkia. Kotimaisten kielten 
varhainen täydellinen kielikylpy on ohjelma, joka 
alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu perusopetuk-
sen loppuun. 

Varhaiskasvatus toteutetaan pääosin kielikylpy-
kielellä. Lasten äidinkielen tai äidinkielten taitojen 
kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien ja huolta-
jien kanssa. Toiminnassa pyritään siihen, että kukin 
henkilöstöön kuuluva käyttää johdonmukaisesti vain 
yhtä kieltä: joko kielikylpykieltä tai kieltä, jolla varhais-
kasvatus on järjestetty. Lapsia kannustetaan kielikyl-
pykielen käyttöön, mutta heillä tulee olla mahdollisuus 
tulla ymmärretyksi myös äidinkielellään. Tavoitteena 
on valmius siirtyä kielikylpynä toteutettuun esiopetuk-
seen ja edelleen perusopetukseen.

Helsingissä on mahdollista osallistua myös saa-
menkieliseen kielipesätoimintaan. Kielipesätoiminnal-
la tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa toimintaa, jossa 
vahvistetaan lasten tietämystä omasta kulttuuristaan 
ja tarjotaan mahdollisuus oppia perheessä tai suvus-
sa puhuttua uhanalaista vähemmistökieltä tai alku-
peräiskansan kieltä. Kielipesätoiminnan periaatteet 
voivat olla kielikylvyn kaltaisia.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutet-
tavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää 
perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäper-
hepäivähoitona. Perhepäivähoidossa lapsiryhmiä 
muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituk-
senmukaisuuteen. Kodeissa työskentelevät perhe-
päivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. 
Perhepäivähoidon johtaminen tukee perhepäivä-
hoitajien tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja 
toteuttamista.

Hoitajan kotona annettava perhepäivähoito

Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaavat varhaiskasva-
tussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasva-
tussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä vanhempien 
kanssa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle varhais-
kasvatusta pienessä ryhmässä.  Leikki ja kotoiset 
askareet luovat pohjan uuden oppimiseen.

Perhepäivähoitaja tekee yhteistyötä alueen mui-
den perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien 
sekä leikkipuistojen että lähipäiväkotien työntekijöi-
den kanssa. Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii 
päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies 
ohjaa, tukee ja valvoo perhepäivähoitajan hoito- ja 
kasvatustoimintaa.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka 
on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, 
perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasva-
tusalan tutkinnon. Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi 
perhepäivähoitajaa työskentelee kunnan ylläpitä-
missä tiloissa. Lapsiryhmän koko on kahdeksan alle 
kouluikäistä lasta.

Ryhmäperhepäivähoito on alle kouluikäisten las-
ten päivähoitoa pienessä ryhmässä, jossa korostuvat 
kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys. 
Ryhmäperhepäivähoidossa tehdään yhteistyö per-
heiden kanssa mikä luo edellytyksen lapsen hyvin-
voinnille ja oppimiselle. Ryhmäperhepäivähoidossa 
huolehditaan lapsen kokonaisvaltaisesta hoidosta, 
kasvatuksesta ja opetuksesta ja lapsille laaditaan 
yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelma.

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidossa hoitoryhmä muodostuu 
yhden tai useamman perheen neljästä lapsesta. Hoi-
to tapahtuu perheiden kodeissa. Hoitoryhmässä on 
neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi osapäivähoidossa 
voi olla esiopetusikäinen tai koululainen. 

Hoitorenkaan voi muodostaa 1-4 perhettä, ja 
toiminta tapahtuu perheiden kotona pääsääntöises-
ti vuoroviikoin. Perhepäivähoitaja voi toimia myös 
kahden tai kolmen eri perheen kotona lapsia hoitaen. 
Vuoroviikoista sovitaan yhdessä perheiden kanssa.

Leikkipuistotoiminta ja koululaisten  
iltapäivätoiminta

Leikkipuistoissa järjestetään ohjattua ulko- ja sisä-
toimintaa lapsille, lapsiperheille ja varhaisnuorille 
arkisin 7-8 tuntia kello 9.00 -17.00 välisenä aikana.  
Leikkipuistoissa järjestetään koululaisten iltapäi-
vä-  ja loma-aikojen vapaa-ajan toimintaa. Perhetalot 
tarjoavat pääasiassa sisällä tapahtuvaa ryhmätoimin-
taa pikkulapsiperheille kello 9.00-16.00. Kouluissa ja 
niiden lähellä olevissa tiloissa järjestetään perusope-
tuslain mukaista (POL) iltapäivätoimintaa koulujen, 
järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palvelun-
tuottajien toimesta. Leikkipuistojen henkilökuntaa 
ovat ammatillisen koulutuksen saaneet ohjaajat ja 
sosionomi (AMK) -koulutuksen tai vastaavan suoritta-
neet sosiaaliohjaajat. Leikkipuistoyksiköiden esimie-
hinä toimivat johtavat leikkipuiston ohjaajat POL-il-
tapäivätoiminnan esimiehenä ja koordinoijana toimii 
iltapäivätoiminnan palveluvastaava. 

Leikkipuisto on leikki- ja kohtaamispaikka kai-
kenikäisille. Siellä helsinkiläisperheet luovat ensi 
kertaa kontaktin varhaiskasvatukseen vauvaperhe-
toiminnassa. Järjestämme mahdollisuuksia yhteiselle 
keskustelulle ja kuulluksi tulemiselle. Se mahdollistaa 
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turvallisessa ilmapiirissä samassa elämäntilanteessa 
olevien perheiden osallisuuden ja verkostoitumisen.  
Pikkulapsiperheet voivat osallistua ohjattuihin sekä 
vapaisiin leikkeihin, jotka vahvistavat lasten ja aikuis-
ten välistä iloa ja vuorovaikutusta. Lapset ja vanhem-
mat voivat käyttää leikkipuistojen ja perhetalojen 
sisätilojen ja piha-alueiden leluja ja toimintavälineitä 
vapaasti. Keskeistä leikkipuistojen toiminnassa on 
asukkaiden osallisuuden toteutuminen, mikä tarkoit-
taa turvallista ilmapiiriä, vapautta toimia sekä mah-
dollisuutta harjoitella, opetella uusia asioita ja käyttää 
omaa osaamistaan. Hyvä palveluohjaus auttaa 
lapsiperheitä löytämään kaupungin monet hyödylliset 
resurssit.

Leikkipuistot ovat lapsia ja perheitä varten. Niissä 
on mahdollisuus toimia, osallistua ja kokoontua. 
Toiminta-ajan ulkopuolella voivat asukkaat vuokrata 
leikkipuistotiloja edullisesti erilaisiin ei-kaupallisiin 
tapahtumiin ja juhlatilaisuuksiin.

Aamupäivien vapaa-ajan toiminta pikkulasten 
perheille on monipuolista ja helposti lähestyttä-
vää. Kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan, 
leikkimiseen, liikkumiseen, tutkimiseen ja ilmaisuun 
mm. musiikki-, liikunta-, askartelu-, ja satutuokioissa. 
Toiminta on maksutonta eikä pääsääntöisesti vaadi 
etukäteisilmoittautumista. Lapset, perheet ja alueen 
asukkaat ovat tervetulleita oman kiinnostuksen 
mukaan osallistumaan leikkipuiston toimintojen ja 
tapahtumien suunnitteluun sekä toteutukseen.

Koululaisten iltapäivä- ja loma-aikojen toiminta on 
valvottua ja ohjattua lasten vapaa-ajan toimintaa. Se 
mahdollistaa lasten ystävyyssuhteiden rakentamista 
ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ohjattujen sekä 
omaehtoisten leikkien ja pelien tiimellyksessä sekä 
tukee koulutyötä ja koulussa viihtymistä. Iltapäivätoi-
mintaa ja leikkipuistoissa toteutettavaa loma-aikojen 

toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä koulu-
laisten kanssa.  

Kaupunginosien ja helsinkiläisten moninaisuus 
luo pohjan leikkipuistojen rikkaalle, omaleimaiselle 
toiminnalle. Leikkipuistojen toiminta on kielitietoista, 
osaavaa ja sensitiivistä perheiden ja lasten tarpeille. 
Perheille annetaan mahdollisuus yhteiselle keskus-
telulle sekä tunne kuulluksi tulemisesta. Leikkipuis-
tojen kävijöitä kannustetaan osallistumaan yhteiseen 
toimintaan ja luodaan kokemusta ryhmään kuulumi-
sesta. Leikkipuistoissa on mahdollisuus verkostoitua 
ja tavata samassa tilanteessa olevia helsinkiläisiä 
lapsiperheitä. Leikkipuisto on lasten omaehtoisen 
leikin turvallinen paikka ja sieltä leikkireviiri laajenee 
asuinympäristöön. Leikkipuistot toimivat alueella 
aktiivisesti, jotta lasten leikki ja ilo kuuluu ja näkyy 
leikkipuistoissa ja koko kaupungissa. Kävijöitä kan-
nustetaan tekemään lasten toimintaa näkyväksi.

Lasten osallisuus lasten vertaiskulttuuriin ja 
kiinnittyminen leikkipuistoyhteisöön ovat Helsingin yli 
100-vuotisen leikkipuistotoiminnan perusta. Moni-
naisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään 
ja toteutetaan jatkuvasti erilaisia toimintoja ja tapah-
tumia. Tämä luo lapsille mahdollisuuden osallistua ja 
kokea uusia elämyksiä. 

Leikkitoiminnan kerhot luovat kotihoidossa olevien 
lasten perheiden kontakteja toisiinsa ja lapset saavat 
kokemusta leikkiryhmään kuulumisesta. Kerhotoimin-
ta on suunnattu kotihoidossa oleville lapsille kahden 
vuoden iästä maksuttoman esiopetuksen alkamiseen 
saakka. Leikkitoiminnan kerhotoiminta on vaihtoehto 
kunnalliselle päivähoidolle ja yksityisen hoidon tuella 
järjestetylle hoidolle. Kerhot toimivat 2,5-3 tuntia päi-
vässä 1- 4 päivänä viikossa. Leikkitoiminnan kerhoja 
on päiväkodeissa tai leikkipuistoissa. Monet kerhois-
ta painottuvat ulkoiluun ja liikuntaan.

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 
järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 
opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta 
ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 
järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 
toteutetaan monialaisesti.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on 
huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten 
terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimi-
sen edistämiseen. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja 
edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteelli-
suutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan per-
heiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä 
huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset.

Lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset 
jaetaan huoltajien kanssa. Yhteistyön tukena käyte-
tään varhaiskasvatuksen toiminnasta tehtyä doku-
mentaatiota, ja toiminnan ja sisältöjen näkyväksi 
tekeminen on tärkeä osa yhteistyötä. Huoltajan ja 
henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä 
luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
turvaamiselle.

Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymä-
vaiheissa, kuten lapsen aloittaessa varhaiskasvatuk-
sessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, 
lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa esiope-
tuksen. 

Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallis-
tua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön 
tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä 
henkilöstön ja lasten kanssa. Tieto- ja viestintätekno-
logiaa hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. Yhteistyö voi tukea myös huoltajien kes-
kinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoituminen 
ja yhteinen toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on kuvattu ja 
otettu varhaiskasvatusyksiköissä käyttöön yhdessä 
kehitettyjä toiminnallisen osallisuuden malleja, joiden 
tavoitteena on liittää huoltajat osaksi varhaiskas-
vatuksen yhteisöä ja vahvistaa varhaiskasvatuksen 
ammattilaisten ja huoltajien välistä luottamusta. Tär-
keää on myös perheiden keskinäinen yhteisöllisyys, 
joka vaikuttaa myönteisellä tavalla lapsen kokemuk-
seen yhteisöllisestä ja osallisuuden mahdollistavasta 
ilmapiiristä.

Monialainen yhteistyö

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa 
varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä 
lasten tarpeita vastaavasti. Helsingissä keskeisimmät 
yhteistyökumppanit lasten hyvinvoinnin ja kasvun ja 
kehityksen tukemisessa ovat neuvola, lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut sekä lastensuojelu.

Helsingin eri kaupunginosissa monialaista 
yhteistyötä rakennetaan varhaiskasvatuksen eri 
toimintamuotojen ja järjestäjien, muun julkishallin-
non, järjestöjen ja asukasyhteisöjen sekä yritysten 
kanssa.  Helsingissä on luotu ja kehitetään erilaisia 
yhteistyömalleja yliopiston, kulttuurin, liikunnan, ym-
päristökasvatuksen jne. kanssa. Osa malleista koskee 
toiminnan rikastamista, osa lapsen osallisuutta 
yhteiskunnallisena toimijana, osa terveydenhuoltoa ja 
osa lapsiryhmässä mahdollisesti tarvittavia erityisen 
tuen muotoja. 

Helsingin varhaiskasvatus tekee yhteistyötä myös 
neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden 
sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon toimijoiden 
kanssa ja kesken. Neuvolan kanssa toteutetaan 
Hyve4-mallin mukaan neljävuotiaille lapsille laaja 
terveystarkastus perheen, varhaiskasvatuksen ja 
neuvolan yhteistyönä. Se sisältää lapsen varhaiskas-
vatuskeskustelun, lapsen kuulemisen sekä neuvolan 
laajan, neuvolaterveydenhoitajan ja neuvolalääkärin 
suorittaman terveystarkastuksen.

2.4. Yhteistyön periaatteet

Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi 
sekä ilmaista mielipiteensä. Yhdenvertaiset 
oppimisen mahdollisuudet luodaan päivittäi-
sessä toiminnassa.
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2.5. Oppimiskäsitys

Lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaiku-
tuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. 
Oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen lapsesta 
aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti 
uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa 
asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapah-
tuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, 
tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajat-
telu. Lapset oppivat leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia 
työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin 
perustuvassa toiminnassa. Oppimista tapahtuu 
lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään, 
jäljitellessä muiden toimintaa sekä tulkitessaan näitä 
kokemuksiaan vertaisryhmässään.

Vuorovaikutuksen osalta on tärkeää varmistaa 
tasavertaiset kohtaamiset kasvattajien ja lasten 
välillä, lasten kesken sekä koko ryhmän toiminnassa. 
Lapsen osallisuus ja vuorovaikutus suhteessa ver-
taisryhmään mahdollistaa oppimisen ja kokemuksen 
ryhmään kuulumisesta. Varhaiskasvatuksen oppi-
miskäsityksessä korostetaan yhteisön merkitystä 
ja yhteisöllisyyttä, mikä ilmenee esimerkiksi kaverin 
auttamisena ja ryhmässä oppimisena. Henkilöstö 
huolehtii siitä, että lapsi pääsee ryhmän täysivaltai-
seksi jäseneksi. Lapsille on tärkeää kokea yhteisölli-
syyttä ja erilaisten ihmisten kanssa toimimista. 

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana 
on lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiin-
non kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että 
uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin 
valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja 
kulttuuritaustaan. Lapset oppivat parhaiten voi-
dessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. 
Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuh-
teet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus 

yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja 
osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada 
henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, 
tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innos-
taa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada 
onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnas-
taan sekä itsestään oppijana.

Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimi-
selle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa 
tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat 
monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuk-
sessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä 
sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten 
kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnis-
sa. Henkilöstö vaalii pedagogisesti tuettua leikkiä 
havainnoiden ja reagoiden lasten aloitteisiin. Leikin 
laatuun panostetaan ja lapsen leikki-ideoille annetaan 
tilaa. Oppimisympäristöä muokataan yhdessä lasten 
kanssa leikkitarpeiden mukaan. Leikin havainnointi ja 
dokumentointi ovat oleellisia leikin idean kehittelyssä 
lasten kanssa. Toiminnan ja leikin tulee olla lapselle 
iloa tuottavaa.

Helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa kiinnite-
tään erityistä huomiota vuorovaikutuksen laatuun ja 
sisältöön varmistaen sensitiivinen ja lämmin kohtaa-
minen lapsen kanssa. 

Henkilöstön tehtävänä on ruokkia lapsen luontais-
ta uteliaisuutta ja mahdollistaa kokemusten hankki-
minen ja oppiminen moninaisessa ympäristössä sekä 
rakentaa varhaiskasvatuksen arki levollisuutta ja 
toimintaa yhdisteleväksi. Henkilöstö myös vahvistaa 
lapsen itsetuntemusta sekä mahdollistaa toistot ja 
tukee sinnikkyyden kasvamisessa. Lapsella on oltava 
mahdollisuus yrittää ja epäonnistua ja toistojen kaut-
ta oppia uusia asioita.
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Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa ke-
hittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoite-
taan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista 
ja vuorovaikutusta. 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan 
yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten 
luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohja-
ta leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä 
taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee 
olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan 
ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsil-
le vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen 
ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin 
sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, 
leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympä-
ristöissä.

Yhteisesti sovitut toimintatavat auttavat luomaan 
ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan ja 
yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa 
ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on sal-
littua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa 
ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja 
lasten kysymyksiin vastataan.

Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut raken-
netut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen 
oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, 
materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin 
ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luonto-
elämysten ja oppimisen paikkoina.

Alueen varhaiskasvatus on alueen eri toimijoiden 
ja varhaiskasvatuksen eri muotojen kokonaisuus, 
jossa myös leikkipuistoilla ja perhepäivähoidolla on 
merkityksellinen tehtävä yhteisöllisyyden rakenta-
misessa. Lapset liittyvät lähiyhteisöönsä erilaisten 
juhlien, retkien ja traditioiden kautta. Lasten kulttuuri 
tuodaan rohkeasti esiin asuinalueella.  Alueellisen 
yhteistoiminnan runkona on varhaiskasvatuksen eri 
toimintamuodoille yhteinen, lapsillekin tunnistettava 
kaupunginosan toimintakulttuuri. Sellainen lisää las-
ten osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta erityisesti 
siirtymissä kotihoidon ja varhaiskasvatuksen eri 
toimintamuotojen välillä. 

Yksi keskeisimmistä mahdollisuuksista on saada 
lapset, vanhemmat ja kuntalaiset mukaan ja voi-
mavaraksi. Varhaiskasvatus kehittää kuntalaisten 
osallistumisen muotoja yhdessä muun kasvatus- ja 
koulutustoimialan kanssa. Kehittämisen kumppanei-
ta ovat kulttuurin, liikunnan, ympäristökasvatuksen, 
nuorisotyön ja vanhustyön toimijat sekä esimerkiksi 
vapaaehtoistyön verkkoalusta osoitteessa hiiop100.fi.

Vasuperusteissa esille nostetun oppimisen kaik-
kiallisuuden toteuttamiseen tarjoaa Helsinki erinomai-
set mahdollisuudet. Niiden toteutumista turvaamaan 
on tehty ja tehdään erilaisia yhteistyösopimuksia ja 
toimintamalleja alueellisesti ja koko kaupungin tasolla. 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan 
yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristöissä toteute-
taan monenlaista pedagogista toimintaa ja ympäristöt 
muuntuvat tarpeen mukaan. Kulttuurien ja katsomus-
ten moninaisuus, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus 
tehdään näkyväksi. Perinteistä pedagogista toimintaa 
voidaan suunnitella toteutettavaksi myös ulkona. 
Henkilöstö hyödyntää päiväkodin sisätilojen lisäksi ul-
kotilaa sekä lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. 

Metsä, merenranta tai puisto on usein lähellä 
tarjoten monipuolisia leikkimahdollisuuksia. Oppimis-
ympäristöjämme ovat myös julkiset liikennevälineet, 
museot, kirjastot, puistot, metsät ja teatterit. Oppi-
misympäristön moninaisuus ja alueelliset yhteistyö-
verkostot kirjataan toimintasuunnitelmaan. 

Turvallisuus, terveellisyys ja kestävä elämäntapa

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, 
turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskas-
vatuksen yhteisössä liikutaan monipuolisesti sisällä 
ja ulkona sekä vältetään pitkäkestoista istumista. 
Lasten hyvinvointia edistetään antamalla mahdolli-
suus päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä 
tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää 
ravintoa. Toimintakulttuurin kehittämisessä huomi-
oidaan yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä 
ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä 
ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän rakenne 
edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhtei-
sön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turval-
lisuudesta. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä 
tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaa-
mista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tunnis-
tetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti 
ja suunnitelmallisesti. Lasten kanssa opetellaan 
tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavas-
ti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskus-
tellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä 
ratkaisuja. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös 
tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuran-
ta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä 
huolehtiminen. Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja 
sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvalli-
suusasiat hallitsevaa henkilöstöä. Turvallisuudessa 
suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus on keskeinen 
toimintatapa.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, 
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän 
elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja 
toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista luon-
toon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa ediste-
tään välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuut-
ta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä.

2.6. Oppimisympäristö

Mistä tiedämme,  
että olemme onnistuneet?

oppimisympäristöjä on tarkasteltu, 
arvioitu ja muunneltu toimintakauden 
aikana

lapset ovat osallistuneet oppimi s-
ympäristön arvioimiseen ja  
muotoutumiseen

alueen varhaiskasvatuksen, kulttuurin,  
liikunnan ja ympäristön toimijoiden 
kesken on aktiivista, lasten leikkiä ja 
yhteisöihin kiinnittymistä edistävää  
verkostoyhteistyötä
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Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laa-
ja-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. Siihen, miten lapset 
käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat lasten 
omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. 
Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröi-
vän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, 
opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt 
ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat 
ylittävää ja yhdistävää osaamista. Laaja-alaisen 
osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksi-
löinä ja yhteisönsä jäseninä. Osaamisen kehittymi-
nen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatku-
mona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 
esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmi-
en perusteisiin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
otetaan huomioon toimintakulttuurin ja oppimis-
ympäristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, 
opetuksessa ja hoidossa. 

Kuva jäsentää kuinka ryhmän toiminta, projekti tai 
kuten tässä tapauksessa museoretki sisältää laa-
ja-alaista osaamista edistäviä ja oppimisen alueita si-
sältäviä elementtejä eli toiminnan pedagogisen sisällön.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuva-
taan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen 
osa-aluetta:

ajattelu ja oppiminen

kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus  
ja ilmaisu

itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

monilukutaito ja tieto- ja viestintä-
teknologinen osaaminen

osallistuminen ja vaikuttaminen

Ajattelu ja oppiminen

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovai-
kutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa 
ja muodostavat perustan muun osaamisen kehitty-
miselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, 
jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa 
ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan varhais-
kasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea 
lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.

Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuo-
listen ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmet-
telylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla 
tilaa. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää mieli-
kuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan 
ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä 
ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä, tuetaan iän ja 
kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään 
ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan 
onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia. 
Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan 
lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään rat-
kaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan 
ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, 
riittävä fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja 
oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi 
sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia havaitsemaan 
oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä 
vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja kat-
somuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä 
korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä 
kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuu-
luu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näke-
myksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. 
Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja 
ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toi-
mintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus 
erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien 
ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin 
ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kun-
nioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää 
lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovai-
kutus- ja ilmaisutaitojaan.

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, 
kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina lapsil-
le erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja 
katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä koh-

2.7. Laaja-alainen osaaminen

1
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Toiminnan pedagogiset tavoitteet

Esimerkkinä retki museoon.

Prosessitavoitteet

Sisällölliset tavoitteet

Ilmaisun  
monet muodot

Taide ja kulttuuri
Tutkin ja toimin 
ympäristössäni

Havainnoidaan 
lukumääriä  

ympäristössä

Kielten rikas  
maailma

Kokemuksesta 
keskustelu

Mennään  
museoon!

Turvallinen  
liikkuminen  
liikenteessä

Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot

Ryhmän yhteinen 
kokemus

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Monilukutaito,
tieto- ja viestintä -

teknologia

Kuvallisten viestien  
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liikun, kehityn

Lähiliikenteessä 
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Ajattelu ja
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Ihmettely ja 
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Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
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Lapsen kultturisen 
identiteetin  
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OPPIMISEN 
ALUEET
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Lapsen elämänpiirin 
laajeneminen

LAAJA- 
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OSAAMINEN

Eskelinen & Hjelt 2016
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taamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin 
tapoihin. Yhteistyöhön perustuva toiminta luo mah-
dollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaito-
ja eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Lasten 
kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, 
opetellaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista 
sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. 
Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Lapsia tue-
taan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhais-
kasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot 
kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omak-
sua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, 
ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa 
kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia 
tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen 
ympäristöön.

Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen 
asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri 
näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita 
rakentavasti.

Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista it-
seään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identi-
teetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuo-
rovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista 
tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden 
kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä 
ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 
edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän 
vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.

Varhaiskasvatuksessa rohkaistaan lasta tutustu-
maan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilös-
tö rakentaa turvallista ja avointa ilmapiiriä ja kohtaa 
lapset ja perheet kunnioittavasti ja arvostavasti. 
Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 
Luodaan mahdollisuuksia ja ohjataan yhteisiin leikkei-
hin sekä tuetaan yhteistyötä, jossa voi harjoitella vuo-
rovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten 
ihmisten kanssa. Tutustutaan eri kulttuuritaustoista 
peräisin oleviin satuihin, tarinoihin, leikkeihin, juhlape-
rinteisiin ja/tai ruokailutapoihin, mikä edistää kult-
tuureihin tutustumista ja lapsen kulttuuri-identiteetin 

rakentumista. Huomioidaan kulttuurinen moninaisuus 
kaupungissa. Retket, yhteistyö huoltajien kanssa ja 
yhteistyö kulttuurilaitosten kanssa laajentavat päivä-
kodin oppimisympäristöä.

Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot 
ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen 
kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Lapsia 
tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen 
ympäristöön.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuk-
sen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turval-
lisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään 
kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskas-
vatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista 
tulevaisuuteen.

Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tue-
taan. Lapsia autetaan ja heitä kannustetaan pyytämään 
apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan 
erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä 
henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista 
huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti 
ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäris-
töissä sekä lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kans-
sa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita 
kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin 
merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja 
itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun hei-
dän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan 
ja nimeämään tunteita. Lapsia ohjataan myös kunnioit-
tamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.

Helsingissä kasvatushenkilöstö tuntee Varhais-
vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 
2016). Oppimis- ja toimintaympäristöä hyödynnetään 
siten, että lasten monipuolinen liikkuminen mahdollis-
tuu sisällä, ulkona ja luonnossa. Samalla huolehditaan 
siitä, ettei pitkäkestoisia istumista vaativia tilanteita 
synny päivän aikana. 
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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 yhteis-
kunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä 
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät 
lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taito-
jen kehittymistä.

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten 
viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen 
sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen 
perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten 

viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutai-
don perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan 
erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetus-
sa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa 
muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten 
kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito 
ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajat-
telun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään 
asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. 
Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuotta-
maan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa ympäris-
töissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvit-
sevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, 
lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia 
kulttuuripalveluja.

Varhaiskasvattaja digiajassa

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto-  
ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä 
tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin 
välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista do-
kumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, 
liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuot-
tamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä 
itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna 
tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan 
ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. 
Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian 
monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. 

Varhaiskasvatuksessa keskeistä ovat lapsen 
moninaiset roolit mediatoimijana sekä mahdollisuuk-
sien tarjoaminen erilaisten tekstien tuottamiseen ja 
kokemiseen. Lasta ohjataan varhaiskasvatuksessa 
kohti tasapainoista mediasuhdetta, joka muodostuu 
erilaisten mediasisältöjen käyttämisen, käsittelyn ja 
tulkinnan ohella omasta tuottamisesta ja monipuoli-
sesta mediailmaisusta. 

Lasten osallisuutta lisätään tarjoamalla mahdol-
lisuuksia ja välineitä tuoda esiin ideoita, ajatuksia, 
tunteita ja kokemuksia erilaisin ilmaisun keinoin. Pie-
nillä lapsilla kehollisuus, ilmeet, eleet ja kuvat koros-
tuvat ilmaisukeinona puheen rinnalla. Monilukutaitoa 
edistävän pedagogiikan lähtökohtana on lasten oma 
kokemusmaailma, mielenkiinnon kohteet ja toimin-
taympäristö välineineen ja sisältöineen. Toiminnan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään myös 
lasten mediaan liittyviä leikkejä, kokemuksia ja osaa-
mista ja huomioidaan mediamaailman moninaisuus: 
kirjat, kuvat, ohjelmat, pelit ja digitaaliset sisällöt.

Erilaisia tekstejä ja sisältöjä käsitellään moni-
puolisin välinein ja menetelmin huomioiden ryhmän 
kiinnostuksen kohteet sekä oppimisympäristön 
tarjoamat: kuvat, kirjat, lähiympäristö viesteineen ja 
merkkeineen, mediavälineet, tietotekniset laitteet ja 
yhteistyötahot. Helsinki tarjoaa varhaiskasvatukselle 
runsaasti luontevia yhteistyökumppaneita, joiden 
kanssa lasten monilukutaitoa voidaan edistää. Näitä 
ovat esimerkiksi joukkoliikenne, kirjastot, Helsingin 
kulttuurikeskuksen toimipisteet, teatterit, museot ja 
galleriat.

Varhaiskasvatusryhmien olemassa olevia digiväli-
neitä käytetään monipuolisesti yhdessä lasten kanssa 
myös digitaaliseen dokumentointiin. Lapsia kannus-
tetaan omaan tuottamiseen digivälineitä hyödyn-
täen (esim. video- ja valokuvaaminen, äänittäminen, 
leikkikirjoittaminen, piirtäminen ja kuvien käsittely). 
Yhdessä otetuista kuvista ja muusta tuotetusta sisäl-
löstä keskustellaan ja niiden sisältöjä ja merkityksiä 
sanallistetaan lasten kanssa myös perheille. Ryhmien 
välineiden lisäksi hyödynnetään yhteistyötahojen 
tarjoamia tilaisuuksia tutustua teknologiaan esim. 
kirjastot ja Tekniikan museo. 

Tiedonhakua harjoitellaan yhdessä eri teemoihin 
liittyen lasten omakohtaiset kokemukset ja mie-
lenkiinnon kohteet huomioiden. Tiedon luonnetta 
pohditaan yhdessä erilaisten lähteiden etsimisen, 
käyttämisen ja vertailun kautta. Lasten kanssa 
hyödynnetään arjessa esiin nousevia sovelluksia 
ja verkkopalveluita kuten kartta- ja reittipalvelut 
lähiympäristöön tutustuttaessa ja retkiä suunnitel-
taessa.

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten 
viestien ja ympäröivän maailman ymmärtä-
misen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta 
keskeinen perustaito.

Tunnista media-
kulttuurin mahdol-
lisuudet varhais-

kasvatukselle,  
muista myös  
pelisäännöt
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ryhmäsi lasten  

kiinnostuksen koh-
teista, osaamisesta 

ja kokemuksista

Kokeile rohkeasti  
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menetelmiä ja  
välineitä

Ole kiinnos-
tunut ryhmäsi 
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tajana ja jalosta 

osaamistasi

Sanoita ja tee 
koettua ja opit-
tua näkyväksi  
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Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikutta-
minen luovat perustan demokraattiselle ja kestäväl-
le tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa 
ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luot-
tamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten 
oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus 
omaan elämään vaikuttavissa asioissa.  Varhaiskas-
vatuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteu-
tumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen 
tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloittei-
suuteen.

Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatus-
tensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen 
vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen 
taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioi-

Osallisuuden kulmakivet aikuisen toiminnassa:

vat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla 
lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten 
sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. 
Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja 
vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, 
itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaa-
liset taidot muovautuvat.

Toiminnassa pitää huomioida, että jokainen tulee 
kuulluksi ja mielipide huomioiduksi, vaikka yhteistä 
kieltä ei olisikaan. Helsinki tarjoaa paljon tietoa ja 
tukea eri kulttuureiden tuntemukseen ja yhteistoimin-
taan. Esimerkiksi Kulttuurikeskus Caisa ja kirjastot 
ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kieli- ja kulttuuri-
tietoisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä.

Helsingissä lapsia otetaan mukaan kaupunkitason 
suunnitteluun alusta lähtien. Esimerkiksi erilaiset tai-
deprojektit sekä leikkiympäristöjen suunnittelu ovat 
lasten tarpeista ja mielenkiinnon kohteista lähtevää. 

2.8. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskas-
vatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja 
tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden 
toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja 
perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasva-
tussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
man lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. Suunnitel-
maan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle 
toiminnalle. 

Varhaiskasvatussuunnitelma on prosessi

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on prosessi, 
joka alkaa lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja 
päättyy hänen siirtyessään kouluun. Prosessin työs-
tämiseen, havainnointiin, dokumentointiin ja lapsen 
kiinnostuksen kohteiden, oppimisen ja hyvinvointiin 
liittyvien tarpeiden tunnistamiseen osallistuu moniam-
matillisesti koko lapsen kanssa toimiva kasvattajatiimi.  

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa, huolta-
jien kanssa käytävä aloituskeskustelu on osa tutustu-
misvaihetta. Huoltajat kertovat lapsestaan tärkeänä 
pitämiään asioita ja saavat tietoa lapsiryhmästä 
ja sen toiminnasta. Ensimmäisten viikkojen aikana 
lapsen kanssa toimiva henkilöstö tutustuu lapseen, 
havainnoi hänen kiinnostuksen kohteitaan, kaverisuh-
teitaan, haastattelee ja seuraa ryhmässä toimimisen 
ulottuvuuksia.

Henkilöstö kokoaa yhdessä huomioitaan, lapsen 
vahvuuksia sekä vanhemmilta saatuja näkökulmia. 
Lastentarhanopettaja käy Vasu-keskustelun, kirjaa 
vanhempien kanssa sovitut tavoitteet ja kuinka niitä 
voidaan pedagogisesti ottaa huomioon. Samalla 
sovitaan, kuinka huoltajat voivat olla osallisina ryh-
män toiminnassa ja tapahtumissa. Suunnitelmassa 
otetaan huomioon lapsen kielenkehityksen tukeminen 
sekä kehityksen ja oppimisen tuki. 

Koko lapsen kanssa toimiva henkilöstö on tär-
keässä roolissa lapsen hyvinvoinnin edistämisessä, 
tavoitteellisen toiminnan toteuttamisessa sekä huol-
tajien päivittäisessä kohtaamisessa ja keskusteluissa.

Ryhmän toiminnan suunnittelussa otetaan huo-
mioon lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut 
pedagogiset tavoitteet. Toimintaa dokumentoidaan 
ja arvioidaan säännöllisesti varmistaen, että toiminta 
etenee lapsiin keskittyen. Lapsen vasua arvioidaan 
suhteessa tavoitteisiin ja toimintaan. Henkilöstö 
kokoaa lapsen kanssa yhdessä hänelle merkityksel-
lisiä dokumentteja ja töitä. Varhaiskasvatusyksikön 
esimies turvaa kasvattajatiimille työn suunnittelun, 
toteuttamisen ja arvioinnin edellytykset. 

Varhaiskasvatusyksiköissä ja huoltajien kanssa 
sovitaan lapsen ryhmästä toiseen tai varhaiskasva-
tusmuodosta toiseen siirtymisen käytännöt. Perhe-
päivähoidossa suunnitelman laativat perhepäivähoi-
tajat esimiehensä ohjaamana.

Vieraskieliset ja monikieliset lapset

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan 
kielelliset taidot ja valmiudet. Suunnitelmaan kirja-
taan miten:

lapsen huoltajat voivat vahvistaa äidinkieltä 
kotona

lapsen äidinkieli huomioidaan lapsiryhmässä

suomen kielen oppimista edistetään  
tavoitteellisesti lapsen edellytyksistä ja  
tarpeista käsin

Ensimmäisenä
kulmakivenä on
luoda olosuhteet
ja ilmapiiri
osallisuudelle
myönteiseksi

Toisena kulmaki-  
venä on kyky 
kerätä lapsesta 
eri tavoin tietoa 
ja päästä sisälle 
lapsen  
maailmaan

Kolmantena
kulmakivenä on
aikuisen kyky
hyödyntää lapsilta
saatavaa tietoa
pohjaksi yhteiselle
toiminnalle.

Neljäntenä
kulmakivenä on
aikuisen kiinostus
kehittää osal li -
su utta tukevia
toimintatapoja
omassa työssään

(Venninen&Leinonen 2010)

Venninen ja Leinonen 2010
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

TOIMINNAN PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI
havainnointi, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen

ESIOPETUS

Tutustuminen

* Tavoitteiden tarkentaminen

1

Suunnitelman
laadinta *

1 3

Suunnitelman
laadinta *

3

2

Suunnitelman
laadinta *

2

Huomioidaan  
ryhmän toiminnan 

suunnittelussa

Lapsen Vasukeskustelu

Monialainen yhteistyö

Yksilöllinen suunnitelma
tavoitteet toiminnale ja  toimenpiteet 
tavoitteiden  toteuttamiseksi

* Suunnitelman laadinta

Arvioidaan lapsen aiemman Vasun 
toteutumista ja suunnitellaan tulevaa.

Lapsen vahvuudet, kiinnostuksen 
kohteet ja tarpeet.

Valmistautuminen

Henkilöstön havainnot
Lapsen ja huoltajan näkökulmat

VARHAIS - 
KASVATUKSEN  

ALOITUS

Lapsen vasu-ohjeistus, Opetushallitus
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Toimintakulttuuri ja  
 leikin pedagogiikka
 

  3.1.  Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti 
muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 
vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän 
ja varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden tehtävänä 
on luoda edellytykset toimintakulttuurin kehittämisel-
le ja arvioinnille varhaiskasvatuksen eri toimintamuo-
doissa ja yksiköissä.

Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, tiedos-
tamattomat ja joskus myös tahattomat tekijät. Yhtei-
sön kaikki jäsenet vaikuttavat toimintakulttuuriin, joka 
puolestaan vaikuttaa kaikkiin jäseniin riippumatta 
siitä, tunnistetaanko sen merkitys vai ei.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on  
kokonaisuus, joka rakentuu muun muassa:

arvoista ja periaatteista

työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden 
tulkinnasta

oppimisympäristöistä ja työtavoista

yhteistyöstä ja sen eri muodoista

vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä

henkilöstön osaamisesta, ammatillisuudesta 
ja kehittämisotteesta

johtamisrakenteista ja -käytännöistä

toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja arvioinnista

Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapojen tulee 
tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Ne tulee myös 
pystyä perustelemaan pedagogisesti. Henkilöstön 
on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja 
olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka 
omaksuvat varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita 
ja tapoja. Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toi-
mintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten kehi-
tykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 
hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle.

Toimintakulttuuriin vaikuttaa keskeisesti johtami-
nen. Varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtana 
on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistä-
minen. Tähän päästään, kun työyhteisö on sitoutunut 
yhdessä toteuttamaan varhaiskasvatussuunnitelmaa, 
yksikön toimintasuunnitelmaa ja siihen perustuvia 
käytäntöjä. Kasvatus- ja opetustoimintaa kehitetään, 
toteutetaan ja arvioidaan. Johtajan ja työyhteisön 
vuorovaikutus, sovitut toimintatavat ja niiden kehit-
täminen perustehtävien suunnassa auttavat onnis-
tumaan kasvatustyössä. Toimintakulttuurin kehittä-
minen edellyttää pedagogiikan johtamista, joka on 
varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja 
suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittämis-
tä. Se sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan 
edellytykset henkilöstön hyville työolosuhteille, am-
matillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyntämiselle 
ja kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu 
henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuorovai-
kutus huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön 
jäsenet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat yhteistyö-
tä. Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutuk-
seen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö 
tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii 
ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhteisössä puututaan 
ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden 
ratkaisemiseen.

3

1

8

2

3

4

5

6

7
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Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat 
periaatteet

Helsingissä toimintakulttuuriin vaikuttavien tekijöiden 
tiedostaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen 
ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen toteuttamista. 
Toimipisteen toimintakulttuuria ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä kuten kasvattajien toimintatapoja ja toiminnan 
organisointia, käydään läpi säännöllisesti ja suunnitel-
mallisesti. Lasten näkökulma on aina ensisijainen ja 
toimintatapojen tulee olla sellaisia, että ne mahdollista-
vat kiireettömyyden, asioihin syventymisen ja keskey-
tyksettömän leikin. Henkilöstön läsnäolo on välttämä-
töntä, jotta toimintaa voidaan syventää, ja jotta lapsilla 
on mahdollisuus sitoutua pitkäkestoiseen leikkiin ja 
muuhun toimintaan. Yhteisön toimintakulttuuri muut-
tuu jatkuvasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. 
Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvope-
rustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toiminta-
kulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen 
piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä 
osa toimintakulttuurin kehittämistä. Jatkuvan kehit-
tämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää 
oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, 
tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida 
niitä. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko 
yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi. 
Lapsen etu on kaiken kehittämisen lähtökohta.

Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria 
luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. 
Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti 
kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakult-
tuuria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi 
yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. 

Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja 
toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä ja luotam-
me toistemme osaamiseen. Yhteisiä työkäytäntöjä 
tehdään näkyväksi ja niitä havainnoidaan ja arvioi-
daan säännöllisesti. Lapset ja huoltajat ovat mukana 
toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa. 
Henkilöstön kanssa pidetään yllä keskustelua, joka 
liittyy toimintakulttuurin tunnistamiseen, kehittämi-
seen ja arviointiin. Keskustelussa otetaan esiin kaikki 
pedagogiikka mikä leikkiin sisältyy ja mitä havainnoin-
nin kautta on huomioitu.

Oppiva yhteisö

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa 
lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. 
Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohkeasti 
jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia 
toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja 
kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa 
ja hyödyntää vahvuuksiaan. Oppivassa yhteisössä 
arvostetaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. 
Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja sin-
nikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä 
tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat 
yhteisöä.

Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon 
ja osaamisen jakamiseen ja samalla ammatilliseen 
kehittymiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja 
tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi 
sekä huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu 
palaute edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edis-
tää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuk-
sesta saadun tiedon hyödyntäminen.

3.2. Leikin pedagogiikka

3.3. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnus-
tetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimi-
selle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä 
ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimis-
ympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus 
kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Yhteisössä 
kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituk-
sen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki 
saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille 
ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. 
Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskit-
tyminen leikkiin.

Lasten leikit heijastavat aina sitä yhteiskuntaa, 
jossa elämme tai lapset elävät. Henkilöstön on oltava 
perillä lasten leikkien sisällöstä ja teemoista. Leikkien 
havainnointi tuottaa arvokasta tietoa lapsen kasvus-

ta, kehityksestä ja oppimisesta ja leikkien kautta on 
mahdollista päästä sisälle lasten maailmaan ja lasten 
mielenkiinnon kohteisiin. Leikeistä nousevat teemat 
toimivat pohjana yhteisen toiminnan suunnittelulle.

Leikki mahdollistaa lasten keskinäisen vuorovai-
kutuksen toteutumisen. Henkilöstön tehtävänä on 
rikastaa leikkiä ja varmistaa kaikkien lasten osalli-
suuden toteutuminen vertaisryhmässä. Toiset lapset 
tarvitsevat enemmän tukea leikkiin kiinnittymisessä 
ja vuorovaikutuksessa kuin toiset, ja henkilöstön 
sensitiivisyys lasten tarpeille on keskeistä oppimisen 
ja kasvun mahdollistavan toiminnan turvaamisessa.

Leikki on myös keskeinen ilmaisukanava lasten 
tunteille ja tärkeä hyvinvoinnin lähde. Varhaiskasva-
tuksen rakenteet on suunniteltava niin, että ne mah-
dollistavat pitkäkestoisen ja sitoutuneen leikin.

Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään 
osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kai-
kessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien 
aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. 
Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapo-
jen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten 
ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja 
valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. 
Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaa-
minen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi 
tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen 
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 
vahvistaa osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on 
tärkeä osa kasvatusyhteisöä.

Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi 
yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä teki-
jöistä. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. 

Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, 
että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asen-
teista keskustellaan työyhteisössä. Lisäksi tulee pohtia 
miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, 
vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen 
liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja 
toimintatavoissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön 
mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten 
mukaisesti välittyvät lapsille. Varhaiskasvatus on suku-
puolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia teke-
mään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön 
liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja 
ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten 
keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä 
puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. 
Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tue-
taan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.
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Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja 
monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninai-
suus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, 
että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon 
ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuk-
sessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista 
kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja 
ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellis-
ta monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä 
tietoa toisista kulttuureista ja erilaisista katsomuk-
sista sekä taitoa nähdä ja ymmärtää asioita monesta 
näkökulmasta ja asettua toisen asemaan. Erilaisista 
ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakenta-
vasti ja luodaan myös uusia tapoja toimia yhdessä. 
Samalla edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merki-
tyksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuoro-
vaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien 
rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. 
Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten 
kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. 
Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille 
kielellisiä malleja ja kiinnittää huomiota omaan kielen-
käyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään 
kieltä monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat 
huomioidaan ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuk-
sia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.

Lasten osallisuuden takaamiseksi tulee varmis-
taa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla 
ymmärretyksi ja ymmärtää ympäristönsä tapahtumia. 

3.4. Kulttuurinen moninaisuus  
ja kielitietoisuus

Lapsen omaa äidinkieltä arvostetaan ja sen käyttö 
mahdollistetaan suomen/ruotsin kielen oppimisen 
rinnalla.

Helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa tehdään 
Helsinki ja kaupungin moninaisuus tutuksi lapsille ja 
luodaan yhdessä oppimisympäristö, missä moninai-
suus on voimavara ja vahvistetaan kulttuurien välisiä 
yhteneväisyyksiä ja positiivista ilmapiiriä. Varhaiskas-
vatuksen henkilöstön tulee käydä avointa ja rakenta-
vaa keskustelua suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, 
laajemmin moninaisen kulttuurin merkityksestä ja 
siitä, mitä on olla helsinkiläinen. 

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan sellainen 
vuorovaikutusilmapiiri, missä jokaisen lapsen on 
turvallista ilmaista omat mielipiteensä ja jokaisen yk-
silön kulttuuria arvostetaan. Erilaisuutta arvostetaan 
ja siitä keskustellaan lasten kanssa positiivisessa 
hengessä. Huoltajien asiantuntijuutta oman kulttuu-
rin asioissa arvostetaan ja hyödynnetään. Huoltajien 
kanssa keskustellaan heidän kulttuurinsa ominais-
piirteistä ja hyödyntämisestä lapsiryhmän toiminnas-
sa tai oppimisympäristössä. 

Helsingissä on runsaasti eri kieli- ja kulttuuritaus-
toja, ja henkilöstö tutustuu aktiivisesti ympäristön 
moninaisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Henkilöstöllä tulee olla hyvät valmiudet aktiivisesti ha-
kea tietoa ja kehittää toimintaansa, ja heille tarjotaan 
täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Ammatillisuus on 
olennaisen tärkeää moninaisuuteen liittyviä kysymyk-
siä pohdittaessa.

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan sellainen 
vuorovaikutusilmapiiri, missä jokaisen lapsen 
on turvallista ilmaista omat mielipiteensä ja 
jokaisen yksilön kulttuuria arvostetaan.
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Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen peda-
gogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. 
Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn 
pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttami-
sessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saa-
da monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. 
Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toi-
sistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepii-
rejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon 
kohteiden ja osaamisen mukaisesti. Oppimisen alueet 
on ryhmitelty esiopetussuunnitelman perusteiden 
mukaisesti viideksi kokonaisuudeksi:

Kielten rikas maailma

Ilmaisun monet muodot

Minä ja meidän yhteisömme

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

Eheytetty pedagoginen toiminta mahdollistaa asioi-
den ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutki-
misen. Lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymykset 
ovat toiminnan keskeinen lähtökohta. Aihepiirit voivat 
nousta esimerkiksi leikeistä, saduista, retkistä tai 
spontaaneista vuorovaikutustilanteista lasten ja 
henkilöstön kesken tai lasten keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa. Tapa, jolla oppimisen alueiden tavoitteita 
käsitellään, vaihtelee valittujen aihepiirien, tilanteiden 
ja lasten oppimisen mukaan. Henkilöstön tehtävänä 
on varmistaa, että pedagoginen toiminta edistää 
eri-ikäisten lasten kehitystä ja oppimista.

3.5. Oppimisen alueet

Oppimisen alueet

1

2

3

4

5 Kielten rikas
maailma

Kielelliset taidot 
ja valmiudet

Kielelliset 
identiteetit

Eettinen 
ajattelu

Katsomus-
kasvatus

Lähiyhteisön
menneisyys,
nykyisyys ja
tulevaisuus

Mediakasvatus

Liikkuminen

Ruokakasvatus

Terveys ja  
turvallisuus

Teknologia-
kasvatus

Ympäristö-
kasvatus

Matemaattinen
ajattelu

Kehollinen
 

Sanallinen

Kuvallinen

Musiikillinen

Minä ja meidän
yhteisömme

Kasvan, liikun  
ja kehityn

Tutkin ja toimin
ympäristössäni

Ilmaisun monet
muodot

Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteu-
tettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, 
vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelle-
taan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaa-
misen mukaisesti.
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Kielten rikas maailma
 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kie-
lellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identi-
teettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vah-
vistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, 
teksteihin ja kulttuureihin.  Kehittyvät kielelliset taidot 
avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdolli-
suuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. 
Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja 
asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kans-
sa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä 
kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen 
kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa.  

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta 
lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, 
että heidän aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. 
Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten 
non-verbaaleihin viesteihin on keskeistä. Vuorovai-
kutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla 
lapsia kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön 
kanssa.

Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan 
runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmu-
kainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen 
tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. Erilaisissa 
varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa 
ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esinei-
tä ja tukiviittomia.

Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen 
käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilan-
teissa. Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön 
vahvistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan kertomis-
ta, selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläyty-
minen, huumorin käyttö sekä hyvien tapojen opettelu 
vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Tutustuminen 
erilaisiin teksteihin tukee kielen käyttötaitojen ke-
hittymistä ja auttaa lapsia havaitsemaan puhutun ja 
kirjoitetun kielen eroja.

Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun hei-
dän kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa laajenee. 
Henkilöstön tehtävä on tukea tietoisesti tätä kehitys-
tä. Kielellisen muistin kehittymistä tukevat esimer-
kiksi lorujen ja laululeikkien käyttö. Kielellä leikittely, 
nimeäminen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen 

Kielten rikas maailma

edistävät lasten kielellisen muistin ja sanavarannon 
kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen sekä 
tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia 
sanojen ja tekstien merkityksiä ja opetella uusia kä-
sitteitä asiayhteyksissä.

Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja 
vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan mo-
nipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan 
tarinoita ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. 
Lasten kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä do-
kumentoidaan. Monilukutaitoa tukevassa varhaiskas-
vatuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa 
visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä 
sekä tekstejä.

Kasvuympäristönä Helsinki tarjoaa mahdollisuuk-
sia tutustua luontevasti eri kieliin, kulttuureihin ja 
katsomuksiin. Helsingissä kieleen ja kulttuurin liittyvien 
näkökohtien katsotaan koskevan jokaista varhaiskas-
vatukseen osallistuvaa lasta. Helsingissä pidetään 
tärkeänä, että kaikkien lasten osallisuus ryhmän toi-
mintaan ja leikkeihin mahdollistuu yhteisen kielen väli-
tyksellä sekä suomen/ ruotsin kielen oppimisen kautta. 
Henkilöstö huolehtii siitä, että esimerkiksi leikeissä 
käytettävä kieli ei sulje ketään ulkopuolelle. Yhteinen 
kieli on osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävä tekijä.  

Suomen kielen ohella toiminnassa järjestetään 
mahdollisuuksia oppia ja käyttää lapsiryhmässä 
edustettuina olevia kieliä. Lasten kulttuuriset ja 
katsomukselliset taustat nivotaan osaksi oppimisen 
alueita. Lapsen äidinkielen kehityksestä vastaavat 
lapsen vanhemmat. Kielellisten taitojen ja valmiuksien 
tukemiseen laaditaan tarvittaessa huoltajien kans-
sa suunnitelma osana lapsen vasua. Lapsiryhmien 
toiminnassa hyödynnetään Ota koppi! -ohjelmaa, 
kielitietoisia ja toiminnallisia menetelmiä.  

Helsingissä huolehditaan siitä, että lasten suomi 
toisena kielenä -opetukseen on olemassa osaamista 
ja toimivat rakenteet. Lapsen vasta kehittymässä 
olevaa suomen kieleltä tuetaan varhaiskasvatuksen 
pedagogisin menetelmin. Lasten kielen kehitystä vah-
vistetaan tavoitteellisesti kaikilla keskeisillä kielellis-
ten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla.

Kaupunginkirjastot sopivat oman lähialueensa 
varhaiskasvatuksen toimipisteiden kanssa lapsille 
lukemisen ja taiteellisiin tarinointimuotoihin liittyvistä 
yhteistyökäytännöistä ja niiden kehittämisestä kult-
tuurityön Helsingin mallin hengessä - myös kaikkein 
pienimpien lasten osalta. Kirjastot tukevat Satudiplo-
min avulla suomen ja monen muun kielisiä vanhempia 
ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä tarinoinnissa, 
järjestävät draamallisia satutuokioita, pehmoeläinten 
yöpymisiä kirjastossa ja paljon muuta. Yhteistyöhön 
Teatterimuseon sekä Helsingin monien teattereiden, 
sirkusten ja tanssiteattereiden kanssa sisältyy paljon 
taianomaisia mahdollisuuksia leikki-ilojen rikastutta-
miselle. 

Ilmaisun monet muodot

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti 
tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen 
ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa 
heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten 
ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja 
ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen. Taiteel-
linen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten 
oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä 
minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää 
ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot 
kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat 
merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. 
Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös 
lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuu-
riperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin 
tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös 
monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen 
osa-alueilla.

Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, 
erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiym-
päristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisym-
päristöjen esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat 
monipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä 
ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutus-
tuttaessa.

KEHITTYVÄT KIELELLISET IDENTITEETIT

Vuoro-  
vaikutus- 

 taidot

Puheen
tuottamisen

taidot

Kielellinen
muisti ja

sanavaranto

Kielen
ymmärtämisen

taidot

Kielen
käyttötaidot

Kieli-  
tietoisuus
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Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennal-
ta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja oppimisen pro-
sesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri 
vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumentointi. Jokaisen 
lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yhteisille 
luoville prosesseille annetaan riittävästi aikaa ja tilaa. 
Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityis-
osaamisen hyödyntäminen rikastuttaa taidekasvatusta.

Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoit-
teena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä 
vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. 
Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja 
ääniympäristön havainnointiin.

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten 
suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen kult-
tuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus 
nauttia kuvien tekemisestä sekä saada esteettisiä 
elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä. 

Suunnittelutaitoja, luovaa ongelmaratkaisua, 
rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta 
harjoitellaan käsityöllisen toiminnan kuten muovailun, 
rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla. 

Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmai-
suun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin. 
Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat 
lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja 
keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Las-
ten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan 
ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä. 

Museot ja galleriat ovat myös varhaiskasvatusikäi-
sille tärkeitä taiteen kokemisen ja oman tuottamisen 
sekä leikin ja leikillisten kohtaamisten paikkoja. Muse-
opedagogien kanssa on varhaiskasvatuksen henkilös-
töllä mahdollista suunnitella lyhyempiä tai pidempiä 
yhteistyöprojekteja. Osana kulttuurityön Helsingin 
mallia kehitetään taiteilijoiden työskentelyjaksoja 
varhaiskasvatuksessa. Eri alojen taiteilijat tekevät 
taidetta yhdessä lasten kanssa, tukevat sen kautta 
heidän leikkejään ja samalla tutustuttavat henkilö-
kuntaa erilaisiin taiteen työmenetelmiin. Kansallisen 
audiovisuaalisen keskuksen ja kirjastojen kanssa var-
haiskasvatuksen henkilöstö järjestää lapsille mahdol-
lisuuksia tutustua elokuvaan ja sen tekemiseen.

Minä ja meidän yhteisömme

Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan var-
haiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perintei-
den, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi 
lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toi-
mia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten 
valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta 
ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähesty-
tään eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön 
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä 
median näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää 
monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvatai-
detta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä 
vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. 
Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee 
erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovai-
kutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen 
liittyvää laaja-alaista osaamista (luku 2.7).

Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan 
pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä 
tai lapsia askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat 
voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän 
erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, 
surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä käsitellään 
lasten kanssa niin, että he voivat tuntea olonsa turval-
liseksi ja hyväksytyksi. Lasten kanssa pohditaan myös 
ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita.

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa 
yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä 
läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskon-
nottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rin-
nalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta 
ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea 
lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteet-
tien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin 
katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin.

Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä 
huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuk-
sia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasva-
tus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaami-
seen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun 
ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 
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kokemuksista keskustelu, tarinat, laulut ja leikinlasku 
edistävät kasvatusyhteisön rakentumista.

Monipuolisen liikkumisen näkökulma innostaa 
lapsia kokemaan liikunnan iloa sisällä ja ulkona, 
kaikkina vuodenaikoina, ohjatusti ja omaehtoisesti, 
vaihtelevilla kuormitustasoilla. Ryhmässä liikkuminen 
rakentaa lasten itsetuntoa sekä vuorovaikutus- ja 
itsesäätelytaitoja, kehontuntemusta ja -hallintaa. 

Henkilöstön tehtävä on suunnitella päivän raken-
ne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt niin, 
että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta 
eri tilanteissa. Liikuntavälineet ovat lasten käytettä-
vissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. 
Varhaiskasvatuksessa paneudutaan huolella moni-
puolisen liikunnan muotoihin, välineisiin ja paikkoihin. 
Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä 
asioita kohtaamalla erilaisia riskejä aikuisen valvon-
nassa päivittäisissä tilanteissa. Näin käsitellään myös 
lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumi-
seen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Tavoitteena on tukea 
lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia 
pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilai-
sissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

 ”Ilo kasvaa liikkuen” ja liikkuva koulu -periaattei-
den mukaisesti kehitetään toimintatapoja ja raken-
netaan yhdessä Helsingin liikuntatoimijoiden kanssa 
lapsiperheille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia.

Helsingissä perheiden kulttuuriset ja katsomuk-
selliset taustat nähdään lapsen kasvun, kehityksen ja 
oppimisen voimavaroina. Huoltajien kanssa keskustel-
laan perheiden kulttuurista ja katsomuksista sekä mi-
ten ne voidaan huomioida lapsiryhmän toiminnassa. 

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tule-
vaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiin-
toa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden 
rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan lasten kasvuym-
päristöjen moninaisuutta.

Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä men-
neisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon 
lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, 
lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi 
voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta 
heidän omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen 
aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovan-
hempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla.

Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lasten 
kanssa heitä askarruttavia tai kiinnostavia ajankohtaisia 
asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös lähiyhteisön 
moninaisuutta sitä kunnioittaen. Tarkastelun kohteena 
ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden 
moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ymmär-
tämään, että ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.

Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää 
pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa 
suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuu-
den pohdinta voi liittyä esimerkiksi tulevan vuodenajan 
leikkien tai oman oppimisympäristön suunnitteluun. 
Lasten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevai-
suuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia 
kiinnostavien ammattien kautta. Lastentarhamuseon 
Aikamatkalla-hanke sekä Helsingin kaupunginmuseon 
sekä Kansallismuseon museopedagoginen toiminta 
ovat tässä avainyhteistyökumppaneita. 

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen 
tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia 
aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten 
kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median 
tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäris-
töissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen 
todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. 
Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriit-
tisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuul-
lisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. 
Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten 
kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtä-
mällä tai draaman keinoin.

Lasten mediakulttuuri näkyy varhaiskasvatukses-
sa osana lasten leikkejä ja päiväkodin toimintaa. 

Lasten tärkeät mediakokemukset kohdataan ar-
vostavasti ja myönteisesti. Mediakokemuksista ja nii-
hin liittyvistä tunteista ja ajatuksista keskustellaan ja 
niitä käsitellään monipuolisesti yhdessä lasten kans-
sa. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten mediaympä-
ristöön tutustumista sekä omaa sisällöntuottamista 
esimerkiksi leikkisuunnittelun, taiteellisen luomisen, 

ympäristön tutkimisen ja tarinoinnin keinoin. Mediasi-
sältöjen tuottamista ja siihen liittyvää vastuullisuutta 
harjoitellaan rikkaassa mediaympäristössä ja moni-
puolisin välinein. Toiminnassa pedagogiset tavoitteet 
ohjaavat digitaalisiin välineisiin tutustumista.  Lasten 
kuulemisen ja osallisuuden edistäminen edellyttävät 
avoimuutta ja herkkyyttä sekä lapsilta tulevien aloit-
teiden tunnistamista ja huomioimista. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Varhaiskasvatuksen matemaattinen näkökulma tukee 
lasten kehittyviä valmiuksia havainnoida, jäsentää ja 
ymmärtää ympäristöään sekä syy- ja seuraussuhteita. 
Varhaiskasvatus tarjoaa oivaltamisen ja oppimisen 
iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lap-
sille. Heitä innostetaan kiinnittämään huomiota päivit-
täisissä tilanteissa ilmenevään matematiikkaan sekä 
pohtimaan ja kuvailemaan havaintojaan esimerkiksi 
kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. Heille 
tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja aset-
taa järjestykseen asioita ja esineitä - löytää ja tuottaa 
säännönmukaisuuksia. Lukukäsitteen muotoutumista 
tuetaan esimerkiksi valmistettaessa lasten kanssa 
materiaaleja leikkeihin. Kokeillaan mittaamista, käyte-
tään sijainti- ja suhdekäsitteitä. Tilan ja tasojen hah-
mottamista harjoitetaan esimerkiksi liikuntaleikeissä, 
piirtäen tai eri välineiden avulla. Lapsia kannustetaan 
tutkimaan kappaleita ja niiden geometrisia muotoja 
järjestämällä mahdollisuuksia rakenteluun, askarte-
luun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi 
vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla.

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukselliseen 
näkökulmaan kuuluu kolme ulottuvuutta: oppiminen 
ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimimi-
nen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu 
ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimis- 
ja leikkiympäristöjä. Lapsi oppii nauttimaan ympä-
ristöstä siinä retkeiltäessä ja sitä tutkiessa. Hänen 
emotionaalinen ja esteettinen ympäristösuhteensa 
vahvistuu, kun rakennettu kaupunki tarinoineen teh-
dään tutuksi ja kun heitä innostetaan havainnoimaan 
luonnon ilmiöitä eri aistein ja eri vuodenaikoina. 

Ympäristökasvatusta tekevät tahot ovat sopineet 
Helsingin ympäristötietoisuuden yhteistyösuunnitel-
masta tavoitteena yhteisiä resursseja tehokkaammin 
hyödyntävä ja yhä vaikuttavampi työ kaiken ikäisten 
kuntalaisten kanssa. Varhaiskasvatuspalvelujen 
ekotukihenkilöt edistävät verkostoyhteistyötä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan sisällä. Ympäristö-
kasvatus on samalla osa toimialan ympäristöjohtami-
sen kokonaisuutta energiansäästön, jätteen määrän 
vähentämisen ja lajittelun sekä hankintojen ja liikku-
misen ympäristövaikutuksista huolehtimisen ohella. 

Varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksellinen 
näkökulma tutustuttaa lapsia tutkivaan ja kokei-
levaan työtapaan, havainnoimaan teknologiaa ja 
keksimään omia luovia ratkaisuja. Heitä rohkaistaan 

tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vas-
tauksia, tekemään päätelmiä ja toteuttamaan omia 
ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista 
sekä kokeillen eri laitteiden toimintaperiaatteita. Kier-
rätyskeskus on tässä tärkeä yhteistyökumppani.

Kasvan, liikun ja kehityn

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy 
liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja tur-
vallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen 
tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvoin-
tia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle 
elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppi-
misen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja 
arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.

Ruokakasvatuksen näkökulma edistää myönteis-
tä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukee 
monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia 
ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, 
riittävään syömiseen ilman painostusta. Päivittäiset 
ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä 
opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yh-
dessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutki-
malla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonä-
köön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin mm. 
Sapere-menetelmää käyttäen. Ruoasta ja erilaisista 

Kuinka onnistumme tässä? 

Havainnoimme ja osallistumme lasten 
leikkiin, saamme tietoa lasten keski-
näisestä vuorovaikutuksesta, heidän 
kiinnostuksen kohteistaan ja element-
tejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin 
sisältöihin. 

Osaamme perustella toimintamme 
pedagogisen sisällön.

Varmistamme, että toimintamme  
perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa- 
arvon periaatteille.

Toimintamme vastaa laaja-alaisen  
osaamisen tavoitteita sisältäen moni-
puolisesti kaikki oppimisen eri alueet.
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Kehityksen ja  
oppimisen tuki

Lasten tukeminen toteutuu ensisijaisesti lähipäiväko-
dissa varhaiskasvatuksen perustoiminnan yhteydessä.  

Varhaiskasvatus järjestetään integroidussa eri-
tyisryhmässä tai erityisryhmässä silloin, kun lapsen 
tuen tarve on mittavaa tai siitä on hänelle kehitykselli-
sesti enemmän hyötyä.

Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä op-
piseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tuki koostuu 
yksilöllisistä, yhteisöllisistä sekä oppimisympäristöön 
liittyvistä ratkaisuista.

Tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon 
varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa 
esiopetuksen. Tuki sisältää lapsen kehitykseen, oppi-
misen tukeen ja hyvinvointiin liittyvät vastuut, työn-
jaon, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistavan ja 
arvioinnin.

Yhteistyö  

Tuen tarpeen havainnointi, tuen suunnittelu ja 
toteuttaminen sekä arviointi tehdään yhteistyössä 
huoltajien ja tarvittaessa muiden lapsia ja perheitä 
koskevien palvelujen kanssa.

Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti 
huoltajien suostumuksella lapsen edun ensisijaisuus 
huomioon ottaen. Lapselle annetaan tarvitsemaansa 
kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, 
vaikka huoltajat eivät sitoutuisikaan yhteistyöhön.   

Varhaiskasvatus erikoissairaanhoidossa varmis-
tetaan tapauskohtaisesti keskinäisellä yhteistyöllä.

Huoltajille annetaan ajoissa tietoa vuotta säädet-
tyä aiemmin ja myöhemmin perusopetuksen aloitta-
misesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden toteutta-
miseen liittyvistä asioista.  

Tuen toteuttaminen:
Pedagogiset järjestelyt 

 suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen

 ryhmien joustava muuntelu

 oppimisympäristöjen muokkaaminen

selkeä päiväjärjestys

päivittäisten toimintojen rytmittäminen

kiertävän erityislastentarhanopettajan  
konsultoiva tuki

lapsikohtainen ohjaaminen

Rakenteelliset järjestelyt:
 

erityislastentarhanopettajan tuki

erityisavustajan tuki

 avusteinen ryhmä 

tehostettu varhaiskasvatuksellinen tuki

integroitu erityisryhmä 

erityisryhmä

Tulkitsemis- ja avustamispalvelut

apuvälineet

tieto- ja viestintäteknologian käyttö

kommunikaation tukeminen (kuvat, viittomat)

4
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Toiminnan tavoitteiden saavuttamista, annetun tuen 
toteutumista sekä vaikuttavuutta arvioidaan säännöl-
lisesti ja suunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan. 

Lapsen vasu-lomakkeeseen kirjataan: 

Pedagogiset ratkaisut: oppimisympäristö, 
pedagogiset järjestelyt ja työtavat

Rakenteellinen tuki: Varhaiskasvatuksen 
aluepäällikön hyväksymä lapsen kasvun ja 
kehityksen edistämiseksi suunnattu resurssi

Yhteistyö ja palvelut: mm. vastuut, yhteistyö 
huoltajan ja sote-asiantuntijoiden kanssa, 
kuljetukset

Tuen seuranta ja arviointi: Tavoitteiden  
toteutumisen seuranta:

Tukitoimien vaikutusten arviointi sekä  
arviointiajankohdat: Suunnitelmaan kirja-
taan, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat 
päättyneet.

Sovitut ja kirjatut asiat integroidaan ryhmän  
pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toimintaan.

Kun pelkkä pedagoginen tuki ei riitä, lapsen hoito- 
ja kasvatushenkilökunta, huoltajat ja mahdollisesti 
lasta tutkinut/hoitanut taho laativat esityksen raken-
teellisesta tuesta. Kiertävä erityislastentarhanopetta-
ja (kelto) arvioi tarvittaessa lapsen tuen tarvetta.

Esityksessä kuvataan lapsen saama pedagoginen 
tuki ja perustelut rakenteelliselle tuelle. Ensimmäisel-
lä kerralla esityksen liitteenä tulee olla jonkin varhais-
kasvatuksen ulkopuolisen tahon lausunto tms. lapsen 
tarvitsemasta rakenteellisesta tuesta. 

Kun päiväkotiin otetaan lapsi, joka on erityisen 
hoidon tai kasvatuksen tarpeessa, on hänestä han-
kittava alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan 
lausunto. (Päivähoitoasetus 2§). Kiertävä erityis-
lastentarhanopettaja esittelee ja koordinoi varhais-
kasvatusalueen rakenteellisten tukien esitykset 
varhaiskasvatuksen aluepäällikölle, joka vastaa tuen 
kohdentamisesta korkeintaan toimikaudeksi kerral-
laan. Tuen vaikuttavuutta tulee arvioida vähintään 
kerran toimikaudessa. 

Jos lapsi tarvitsee edelleen/jatkossa rakenteel-
lista tukea, kiertävät erityislastentarhanopettajat 
voivat pedagogiseen arvioonsa perustuen esitellä 
rakenteellista (= erityistä) tukea lapselle ilman uutta/
päivitettyä lausuntoa.  

Kiertävä erityislastentarhanopettaja huolehtii 
monialaisen yhteistyön toimivuudesta varhaiskas-
vatusalueella ja konsultoi henkilöstöä ja huoltajia 
poikkeavan koulun aloituksen ja pidennetyn oppivel-
vollisuuden asioissa.  

Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoi-
den antama ohjaus ja konsultaatio.

Kun pelkkä pedagoginen tuki ei riitä, lapsen 
hoito- ja kasvatushenkilökunta, huoltajat ja 
mahdollinen muu lasta hoitanut asiantuntija-
taho laativat esityksen rakenteellisesta tuesta.
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Dokumentit, viestintä,  
arviointi ja kehittäminen
 

  5.1. Pedagoginen dokumentointi

Dokumentoinnilla tarkoitetaan todellisen tapah-
tuman, ilmiön, idean tai rakenteen tallentamista ja 
sanoittamista. Dokumentti tallettaa muistiin, auttaa 
hahmottamaan kokonaisuuksia, näkemään kehitystä 
sekä suunnittelemaan ja arvioimaan tavoitteita ja toi-
mintaa. Dokumentointi antaa myös mahdollisuuksia 
tutkia omaa toimintaa, nähdä ja kuulla uudelleen mitä 
tapahtui sekä ymmärtää tapahtumia ja prosesseja.

Pedagoginen dokumentointi on keskeinen 
työmenetelmä varhaiskasvatuksen lapsilähtöises-
sä suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Suunnitelmallisen dokumentoinnin 
tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yk-
sittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita 
sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovai-
kutuksen luonnetta.

Dokumentointi on jatkuva prosessi, jossa ha-
vainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen 
tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toi-
minnasta ja mahdollistavat myös lasten ja huoltajien 
osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja 
kehittämiseen. 

Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten 
elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajat-
telusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän 
toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. 
Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, 
piirrosten tai henkilöstön havaintojen, avulla voidaan 
yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään 
ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, 
kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi 
pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toimin-
nan suunnittelun perusta.

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, 
että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ym-
märtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän hen-
kilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta. 
Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa 
varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin 
avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään 

esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toimin-
nan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen muok-
kaamisessa jatkuvasti lasten kiinnostusta ja tarpeita 
vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on 
osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Suun-
nitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan 
myös lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarpeiden 
arvioinnissa.

Lasten oppimisen näkyväksi tekeminen ja lasten 
oppimiaan oppimisen taitojen vahvistaminen sekä 
lasten itsearviointitaitojen kehittäminen ovat yksi 
pedagogisen dokumentoinnin tehtävistä. Dokument-
teihin on tärkeää palata jälkeenpäin ja tunnistaa 
yhdessä koetun erilaisia merkityksiä. 

Dokumentoinnin päämääriä ovat lisäksi toiminnan 
tekeminen läpinäkyväksi, vaikuttavuuden lisääminen, 
perheiden osallistaminen, yhteisöllisyyden lisääminen 
ja toiminnan kehittäminen. Toiminnan läpinäkyvyyden 
ja perheiden osallistamisen kannalta jatkuva tiedotta-
minen ja pedagogisten tavoitteiden kuvaaminen ovat 
keskeisiä.

Dokumentoinnissa keskeistä on, että se voidaan 
käyttää lapsen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. 

Erilaisia tapoja dokumentoida 

Dokumentointia voidaan tehdä hyvin monella tavalla 
ja monenlaisilla menetelmillä. Keskeisiä dokumen-
tointimenetelmiä ovat kirjatut ja muuten tallennetut 
havainnot ja keskustelut, haastattelut, toiminnan ja 
leikkien kuvaaminen ja sanoittaminen, portfoliot ja 
kasvunkansiot, kuvat, äänitallenteet, videot, itse teh-
dyt lehdet, mediaesitykset ja projektiesittelyt.

Dokumentoinnissa ja toiminnasta viestimisessä 
otetaan huomioon myös vanhempien ja lasten toiveet 
sekä yksikössä yhteisesti sovitut asiat. Suunnitellusta 
ja toteutuneesta toiminnasta sekä pedagogisista ta-
voitteista, sisällöistä, menetelmistä ja toteutuneesta 
toiminnasta viestitään säännöllisesti sovittuja kanavia 
hyödyntäen.
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5.2. Pedagogisen toiminnan  
arviointi ja kehittäminen

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhais-
kasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen 
ja oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan 
arvioinnin on oltava systemaattista ja säännöllistä ja 
sitä pitää tehdä niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin. 
Arvioin nin tulee perustua dokumentoituihin tosiasioi-
hin ja arviointia tulee tehdä suhteessa varhaiskas-
vatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen 
toimintasuunnitelmaan. Oleellista on arvioida kasvat-
tajayhteisön toimintaa sekä lasten kasvun, kehityksen 
ja oppimisen edellytysten toteutumista. Arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota siihen, toteutuiko suunniteltu 
toiminta ja oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja 
varhaiskasvatussuunnitelman ja muiden suunnitelmien 
mukaista.

Arviointia tehdään ennen kaikkea suhteessa 
Vasussa esitettyihin tavoitteisiin sekä niihin tavoit-
teisiin, joita toimipisteen toimintasuunnitelmassa 
sekä muussa suunnittelussa toiminnalle asetetaan.

Suunnittelun, arvioinnin ja  
jatkuvan kehittämisen periaate

Arviointi on systemaattista  
ja jatkuvaa.

Pedagoginen dokumentointi  
ja havainnointi ovat  
arvioinnin pohjana.

Arviointi perustuu niille  
tavoitteille, joita Vasussa  
toiminnalle asetetaan.

Arvioinnissa huomioidaan  
toiminta suunnitelma ja  
lapsen vasu.

Lapset ja huoltajat saavat  
osallistua arviointiin.

Kehittäminen

Suunnittelu

Pedagoginen
toiminta

DokumentointiArviointi

Henkilöstön tavoitteellinen ja suunnitelmallinen 
itsearviointi on keskeisessä asemassa varhaiskas-
vatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 
Arvioinnin kohteena voi olla muun muassa henkilös-
tön vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva 
ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai 
oppimisympäristöt.

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat 
tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja hen-
kilöstön toiminnan itsearviointia.  Myös esimerkiksi 
perustietolomakkeet, tilastointi, palautteiden ke-
rääminen, kyselyt, palautteet ja muut arvioinnit ovat 
tärkeää dokumentaatiota, jota voidaan hyödyntää 
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Arviointiin osallistuvat lapset, heidän vanhempan-
sa, henkilöstö ja johto organisaation kaikilla tasoilla. 
Monipuoliset arvioinnin tavat mahdollistavat saadun 
tiedon hyödyntämisen toiminnan ja toimintatapojen 
kehittämisessä. 

Varhaiskasvatuksen  
arvioinnin tasot Helsingissä

Helsingin varhais-
kasvatussuunnitelma

• Varhaiskasvatuslaki
• Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet  2016 (Opetushallitus)

Toimipistekohtainen  
toimintasuunnitelma

• Laaditaan vuosittain yksikkö- tai 
toimipistetasolla
• Arviointi

Lapsen  
varhaiskasvatus-
suunnitelma

• Lapsen ja vanhempien 
osallisuuden prosessit
• Suunnitelmallinen, tavoitteellinen  
kasvatus, opetus ja hoito
• Arviointi
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