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1 JOHDANTO

Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalueella nousi esiin tarve yhteisen suunnitelman
tekemiseen sillä useiden päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmissa on paljon
vanhentunutta tietoa. Alueen varhaiskasvatussuunnitelma koskee 0-5-vuotiaita lapsia,
esiopetusikäisillä noudatetaan yksiköissä esiopetussuunnitelman perusteita. Alueen yhteinen
varhaiskasvatussuunnitelma on voimassa kunnes Helsingin vasun perusteet uudistuvat ja ne otetaan
yksiköissä käyttöön.

Tämän suunnitelman työstämisessä on huomioitu Helsingin vasu 2013, Helsingin esiopetuksen
opetussuunnitelman 2016 luonnosversio sekä varhaiskasvatusviraston painopistealueet vuodelle
2016.

Opetushallitus päättää uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen
varhaiskasvatuslain mukaisesti. Opetushallitus valmistelee ja laatii varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet siten, että niiden mukaan laaditut paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön
1.8.2017 alkaen. Tavoitteena on, että valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat
valmiina lokakuun 2016 lopussa.

2 ARVOT
Jakomäki-Puistola-Suutarila alueen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu Helsingin kaupungin
arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Kaupungin arvoja ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus,
oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen
sekä yrittäjämyönteisyys.
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/strategiaohjelma/
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/
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Kaupungin eettisiä periaatteita ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, yhdenvertainen kohtelu sekä
avoimuus.
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/strategiaohjelma/eettisetperiaatteet

3 TOIMINTA-AJATUS
Jakomäki-Puistola-Suutarila alueen varhaiskasvatussuunnitelman toiminta-ajatuksena on tarjota
monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita helsinkiläisille lapsiperheille
kasvatuskumppanuuden hengessä.

4 ALUEEN ERITYISPIIRTEET
Helsinki on jaettu 13 varhaiskasvatusalueeseen. Jakomäki-Puistola-Suutarila
varhaiskasvatusalueesta vastaa alueen päällikkö Eeva Tiihonen. Päivähoitoyksiköitä johtavat
päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat. Alueella tarjottavia palveluita ovat päiväkodeissa
osa- ja kokopäivähoito, esiopetus, iltahoito, perhepäivähoito ja kerhotoiminta.
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/paivahoito-jakoulutus/paivahoito/paivakotihoito/varhaiskasvatusalueet/koillinen/

Toimintaympäristömme tarjoaa lapsille monipuoliset ulkoilu- ja liikkumismahdollisuudet; metsät,
urheilu- ja leikkipuistot. Alueellamme puhutaan kotikielenä yli 40 eri kieltä esimerkiksi venäjä,
somali, viro, englanti, arabia, kurdi, kiina ja vietnam. Henkilöstömme on innostunut ja sitoutunut
toteuttamaan monimuotoista ja laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa.
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5 OSALLISUUS
5.1 Lasten osallisuus
Osallisuuden tunne syntyy aidossa sensitiivisessä vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kesken.
Tärkeää on, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään. Lasta tulee kuulla ja arvostaa omana itsenään.
Aikuinen mahdollistaa sekä tukee lapsen osallistumista erilaisten pienryhmätoimintojen avulla.
Arjen toiminnassa ja oppimisympäristön muokkaamisessa pyritään ottamaan huomioon lasten
toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Lasten ideoille ja ajatuksille annetaan tilaa ja mahdollisuus.

5.2 Vanhempien osallisuus ja kasvatuskumppanuus
Vanhempien osallisuus toteutuu kasvatuskumppanuutena. Kasvatuskumppanuus on henkilöstön ja
vanhempien välinen vuorovaikutuksellinen suhde. Sen tavoitteena on löytää kodin ja päivähoidon
yhteiset kasvatusperiaatteet sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Kasvatuskumppanuuteen kuuluu
lapsen jatkuva havainnointi ja kehityksen arviointi. Tärkeää on, että lapsi voi hyvin ja saa
tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksessa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
lapsen päivään. Kommentit, toiveet ja ehdotukset huomioidaan varhaiskasvatuskeskusteluissa ja
päivittäisessä toiminnassa.

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua alueen
varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen mm. seuraavilla tavoilla:


Lapsen varhaiskasvatukselliset keskustelut (aloituskeskustelu, varhaiskasvatussuunnitelma
”Vasu”, Hyve4)



Toiminnalliset ja osallistavat vanhempainillat



Jakomäki-Puistola-Suutarila alueen asukasfoorumit 2 kertaa vuodessa ajankohtaisista
asioista



Vanhempaintoimikunnat



Varhaiskasvatusviraston asiakaskyselyt vuosittain



Loma-aikojen palaute



Mahdollisuus antaa palautetta pääkaupunkiseudun palvelukartta sivuilla
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6 LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA JA OPPIA

LEIKKIMINEN

TUTKIMINEN

LIIKKUMINEN

TAITEELLINEN KOKEMINEN
JA ILMAISEMINEN

Lapsi oppii toiminnallisesti ja kokonaisvaltaisesti leikkien, liikkuen, kokien ja tutkien. Toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan:


sosiaaliset ja ryhmässä oppimisen taidot



kieli ja vuorovaikutus



matemaattiset taidot



liikkuminen ja motoriset taidot



ympäristö ja lähiluonto



esteettisyys, eettisyys ja katsomuksellisuus



päivittäiset taidot ja omatoimisuus



ajattelu ja muisti

6

7 LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKEMINEN
Monipuolinen lapsiryhmän toiminta tukee jokaisen lapsen yksilöllisiä taitoja ja valmiuksia. Lapsen
varhaiskasvatuksellinen tukeminen perustuu henkilöstön hyvään ammattitaitoon ja pedagogisen
toiminnan suunnitteluun.
Lapsen tuen tarpeen arviointi tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatukselliset
tukitoimet ovat päivähoidon omaa toimintaa, eivät erillinen palvelu. Kyseessä ovat pedagogiset ja
kasvatukselliset keinot, joilla ympäristöä ja toimintaa muokataan vastaamaan paremmin lapsen
tarpeita.
Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalueella noudatetaan varhaiskasvatusviraston
toimintatapaa lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisessa.
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/lapsentukeminen-varhaiskasvatuksessa/
http://helmi/vaka/paivahoito/lapsentukeminen/sivut/default.aspx

LAPSEN YLEINEN TUKEMINEN
Monipuolinen lapsiryhmän toiminta
* huomioidaan lapsen yksilölliset taidot
ja valmiudet
Lapsen tuen tarve
ARVIOIDAAN vuosittain
yhdessä vanhempien
kanssa.

* toimintaympäristön pedagogiset
järjestelyt
* pienryhmätoiminta, kuvien käyttö
toiminnassa ym. pedagogiset
toimintatavat

Lapsi saa tarvittavan
rakenteellisen tukitoimen:
integroitu erityisryhmä,
erityislastentarhanopettajan tuki
avusteinen ryhmä, tehostettu
varhaiskasvatuksellinen tuki

Tarvittaessa TEHDÄÄN
esitys erityisen tuen
tarpeesta, jonka
vanhemmat lukevat ja
allekirjoittavat.

Vanhemmat /
kasvatushenkilöstö
HAVAITSEE tuen
tarpeen.

KESKUSTELLAAN vanhempien
kanssa ja aloitetaan
varhaiskasvatukselliset
tukitoimet. SOVITAAN yhdessä
mihin keskitytään, miten
seurataan ja mitä arvioidaan.

Perhe OHJATAAN lasten
neuvolan kautta
jatkoarviointiin.

JOS VARHAISKASVATUKSELLINEN TUKI EI RIITÄ...
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8 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatusalueellamme asuu eri kieli- ja kulttuuritaustaisia perheitä. Tuemme lasten
vuorovaikutustaitoja ja suomen kielen oppimista päivittäisissä toiminnoissa sekä lasten leikeissä.
Tuemme myös yksilöllisesti jokaisen lapsen kielellistä kehitystä. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyy lapsen kaksikielisyyden suunnitelma, joka tehdään kaikille
lapsille, joiden kotikieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame tai viittomakieli. Lapsen kielen kehitystä
seurataan ja tuetaan kuuntelemisen, ymmärtämisen, puhumisen, sanaston sekä kielen rakenteen
osalta.

Vanhempien tehtävänä on tukea ja vahvistaa lapsen oman äidinkielen kehittymistä. Päivähoidossa
arvostamme perheiden erilaisia kielellisiä ja kulttuurisia taustoja. Perheillä ja lapsilla on
mahdollisuus tuoda omia kulttuuriperinteitä lasten kanssa tehtävään toimintaan. Haluamme ohjata
lapsia ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta.
http://www.otakoppi-ohjelma.fi/

9 LAPSEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Turvallinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö edistää lapsen hyvinvointia.
Henkilöstöllä on vastuu lapsen turvallisesta toimintaympäristöstä. Lapsella tulee olla mahdollisuus
riittävään lepoon, terveelliseen ravintoon sekä ulkoiluun.

Lapsen hyvinvointia edistävät mm.


pysyvät ihmissuhteet



lämmin ilmapiiri



turvalliset ulko- ja sisätilat



ammattitaitoinen henkilökunta



luottamuksellinen ja hyvä vuorovaikutus vanhempien kanssa
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Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen merkitsee myös sitä, ettei kenenkään tarvitse kokea
kiusaamista. Lapsiyhteisössä kiusaamisen merkkeihin on reagoitava nopeasti ja tarkasti.
Kiusaaminen ja kiusaamisen ehkäiseminen on aina koko yhteisön asia vaikka kiusaamisen kokemus
onkin hyvin henkilökohtainen. Kiusaaminen pitää myös pystyä
tunnistamaan, kaikki nahistelu, töniminen tai tappeleminenkaan ei ole kiusaamista.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävänä on selvittää tilanne kaikkien asian osallisten kanssa.
(Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2005.)

10 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN

Muut yhteistyötahot
esim. vanhusten
palvelutalot

Vanhemmat

Varhainen tuki
Neuvola
Perheneuvola
Lastensuojelu

Kiertävä
erityislastentarhanopettaja
(kelto)

Alueen päiväkodit ja
perhepäivähoito,
leikkipuistot, koulut ja
yksityinen päivähoito

Perheverkostotapaamiset
Pienperheyhdistys Punahilkka
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Seurakunta

Suomi toisena kielenä
lastentarhanopettaja (S2- lto)

Kirjasto
Liikuntavirasto
Kiasma
muut kulttuuripalvelut

Alueen asukkaat
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11 ARVIOINTI- JA DOKUMENTOINTIKÄYTÄNNÖT

Lapsen kasvua ja kehitystä arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskusteluissa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) sekä Hyve 4 malli ovat tärkeimmät dokumentoinnin ja
arvioinnin työvälineet. Hyve 4 sisältää lapsen haastattelun, jonka vanhemmat tekevät yhdessä
lapsen kanssa. http://www.hel.fi/static/sote/perheentuki/pdf/Hyve-esite.pdf
Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon vanhempien ja lasten palaute.

Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa tapahtuvaa toimintaa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan
henkilöstön yhteisissä viikkopalavereissa ja kehittämispäivillä säännöllisesti.
Tiimit suunnittelevat sekä arvioivat omaa toimintaansa viikoittain ja tarvittaessa suunnitelmia
uusitaan ja päivitetään. Toiminnan dokumentoinnissa alueen jokaisella yksiköllä on omat käytännöt
esimerkiksi kasvunkansiot, viikkokirjeet, reissuvihot, valokuvien käyttö, digikehykset yms.

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet ja tulokset käsitellään yhdessä
vanhempien kanssa.

