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1. Työtämme ohjaavat yhteiset arvot 

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017 – 2021.  

1.1. Vasuperusteissa määritellyt arvot: 

• Lapsuuden itseisarvo 

• Ihmisenä kasvaminen 

• Lapsen oikeudet 

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus 

• Perheiden monimuotoisuus 

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa 

1.2. Toimipisteen painotukset:  

Pedagogisia painotusalueita Poijussa ovat musiikki- ja liikuntakasvatuksen ohella terveellinen 
ruokavalio ja tunteiden nimeäminen. Painotamme myös hyviä ja toisia kunnioittavia tapoja sekä 
omista ja toisten tavaroista huolehtimista. Meille tärkeää ovat myös hyvät ystävyyssuhteet ja 
opetamme lapsia ratkaisemaan ongelmatilanteita mm. kuvakorteilla. Lisäksi harjoittelemme 
kuuntelemaan oppimista ja kuullun ymmärtämistä. 
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2. Yksikön toimintakulHuurin kuvaus 

• Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten 
kehitykselle, oppimiselle, osallisuudella, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle 
elämäntavalle. 

• Toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yhteisö, joka kannustaa vuorovaikutukseen. 
Arvostamme leikkiä ja tuemme sen kehittymistä. 

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyvät toiminnassamme joka päivä. Lapset otetaan 
mukaan muun muassa suunnittelemaan oman pienryhmässä toimintaa. Kaikki ryhmät saavat 
vuorotellen valita ruokalistalle oman suosikkiruokansa. Kaikkia lapsia kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Heille annetaan mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan ja 
saada tukea heille tarpeellisissa asioissa. 

• Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus ovat luonnollinen osa päiväkotiin arkea, koska 
osa lapsista on monikielisiä ja he tulevat eri kulttuureista. Arjessa arvostamme ja 
hyödynnämme Suomen kulttuuriperintöämme ja kansalliskieliä, mutta myös ympäristön 
kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Päiväkodissa 
ymmärretään kielen tärkeä merkitys oppimisessa, koska sen avulla rakennetaan lapsen 
identiteettiä ja edistetään sosiaalistumista omassa ryhmässä. 

• Kehittämiskohteemme tänä vuonna ovat liikunta sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu.  

3. Toimintakaudella 2020 – 2021 käytössä olevat kiusaamista ennalta ehkäisevät ja kaveritaitoja 
(vuorovaikutus, empaNa- ja tunnetaidot) vahvistavat toimintamallit 
 
Harjoi*elemme päivi*äin toisten kunnioi*amista sekä tunteiden tunnistamista sekä nimeämistä. 
Käytössä on erilaisia tunne-/6lannekor*eja joiden avulla esim ris6riita6lanteita käydään lasten 
kanssa yhdessä läpi. 
Henkilöstö näy*ää esimerkkiä vuorovaikutus6lanteissa ja näy*ää lapsille omalla toiminnallaan 
oikeanlaisia tapoja toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Kasva*aja kuuntelee herkällä korvalla lasten leikkejä ja osallistuu niihin ohjeistaen ja tukien 
tarvi*aessa. 
Harjoi*elemme ris6riita6lanteiden ratkaisua myös draaman ja ilmaisun muodossa. 
Meillä on käytössä kiusaamisen estämisen malliohejeistus. 

4. Laaja-alainen osaaminen 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen 
muodostuu 6etojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoi*aa myös 
kykyä käy*ää 6etoja ja taitoja sekä toimia 6lanteen edelly*ämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen alueet 
(aja*elu ja oppiminen, kul*uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huoleh6minen ja arjen 
taidot, monilukutaito ja 6eto- ja vies6ntäteknologinen osaaminen, osallistuminen ja vaiku*aminen) on 
kuva*u ka*avas6 Helsingin Vasussa (s. 14 – 19). 

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen pedagogiset periaa*eet ja kirjataan 
toimenpiteet tavoi*eiden saavu*amiseksi.  
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Toimintakauden 2020 -2021 pedagogiset periaa*eet:  

• Ajattelu ja oppiminen: Liikumme, laulamme, luemme ja loruttelemme paljon. Keskustelemme 
ja annamme lapsille mahdollisuuden omiin ajatuksiin. Lapsi oppii parhaiten 
vuorovaikutuksessa leikin ja toiminnan kautta. Aikuinen osallistuu tarvittaessa leikkiin tai 
toimii taustalla sanoittaen tilanteita. Oppimista tapahtuu kaikkialla, koko päivän ja eri 
paikoissa. 

• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen ovat 
meidän perusarvojamme, joita harjoitellaan päivittäin. Sosiaalisiin taitoihin ja 
vuorovaikutukseen liittyvät mm. toisten huomioon ottaminen, tunteiden nimeäminen ja 
osoittaminen sekä avun pyytäminen. Otamme mm. ryhmissä käyttöön erilaisia 
tunnemittareita ja keinoja harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua. 

• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa ovat 
meille tärkeitä asioita. Harjoittelemme päivittäin itsestä huolehtimista ja arjen taitoja (mm. 
terveellinen ravitsemus, wc-hygienia, levon merkitys, pukeminen, riisuminen, omista 
tavaroista huolehtiminen). 

• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: Monilukutaitoa kehitämme 
yhdessä perheiden kanssa. Meillä lapset saavat tuottaa tekstiä saduttamalla, kertomalla 
tarinaa kuvakorteista, kuuntelemalla musiikkia ja tarinoita sekä laulamalla itse. Käymme 
mahdollisuuksien mukaan näyttelyissä, konserteissa ja kirjastossa. 

• Osallistuminen ja vaikuttaminen: Jokainen lapsi saa osallistua oman ikäryhmänsä toimintaan. 
Lapsen osallisuus toteutuu keskustelujen ja oman mielipiteen esittämisen kautta. Lapsilla on 
vaikutusmahdollisuus osassa toimintaa ja omaan itseen kohdistuvissa asioissa (esimerkiksi 
pienryhmän toiminnan suunnittelussa soveltuvin osin). 

5. Oppimisen alueet 

Oppimisen alueet kuvaavat pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoi*eita ja sisältöjä. Ne eivät ole erikseen 
toteute*avia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten 
mielenkiinnonkohteiden ja valmiuksien mukaises6. Oppimisen alueet (kielten rikas maailma, ilmaisun 
monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun, ja kehityn) on 
kuva*u ka*avas6 Helsingin Vasussa (s. 28 – 34).  

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen pedagogiset periaa*eet ja kirjataan 
toimenpiteet tavoi*eiden saavu*amiseksi. 

Toimintakauden 2020 – 2021 pedagogiset periaa*eet: 

• Oppimisen eri osa-alueita ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja 
meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. 

• Tänä vuonna olemme valinneet oppimisen alueista kehittämisen kohteeksi kohdan "Kasvan, 
liikun ja kehityn" päiväkotimme ideologian mukaisesti 

• Tätä tulemme toteuttamaan päivittäin liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyvien toimintojen avulla. Haluamme omalla toiminnallemme luoda pohjan 
lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle.  

• Liikuntaa toteutetaan arjessa päivittäin sekä sisällä että ulkona, ohjatusti 
liikuntasuunnitelmien mukaan sekä vapaasti liikkuen. 

• Ruokakasvatusta toteutetaan päivittäin aistien avulla monipuoliseen ja terveelliseen ruokaan 
tutustuen. 

• Terveyteen liittyvistä arvoista ja valinnoista keskustellaan lasten kanssa. Kaikissa ryhmissä 
tarjotaan mahdollisuus riittävään lepoon. 

  
   Yksityinen varhaiskasvatus 2020 – 2021   4



• Turvallisuuden näkökulmasta lapsia opetetaan liikkumaan ja toimimaan turvallisesti niin 
ulkona (käytämme turvaliivejä, noudatamme liikenteessä erityistä turvallisuutta) kuin sisällä 
(keskustelemme yhteisistä säännöistä, jotka tukevat turvallisia tapoja toimia). 

6. Lapsen varhaiskasvatuksen aloiHaminen 

• Vasoissa on päiväkodin kaksitoista nuorinta lasta. Laamojen ikäjakauma on noin 2-5-vuotiaat. 
Guanakoissa ovat päiväkodin esikoululaiset ja vanhimmat viisivuotiaat. Alpakat on 
satelliittiryhmä, jossa lapset ovat iältään 1-5-vuotiaita. 

6.1. Tutustuminen  

Lapsi voi vanhemman kanssa käydä tutustumassa päiväko6in ja ryhmäänsä ennen   
hoitosopimuksen voimassaoloa perheen tarpeen mukaan.  
Aloi*aessa varhaiskasvatuksen perhe voi tarpeensa ja mahdollisuuksiensa mukaan aloi*aa pehmeällä 
laskulla, päivää pikkuhiljaa pidentäen.  
Perheen kanssa käydään aloituskeskustelu he6 aloituksen yhteydessä tai mahdollisuuksien mukaan 
tutustumisjakson aikana, jonka pohjalta suunnitellaan mahdollisimman lempeä varhaiskasvatuksen 
aloitus. 

6.2. Siirtyminen toiseen ryhmään 
 
Kaikissa ryhmissä on yhteiset arjen tavat ja käytänteet, jotka helpo*avat sekä loma-aikojen 
toimintaa e*ä ryhmästä toiseen siirtymistä. Kun lapsi vaihtaa ryhmää päiväkodin sisällä, 
henkilökunta huoleh6i tarvi*avan 6edon siirtymisestä lapsen mukana. Siirtymä6lanteessa voidaan 
aloi*aa pehmeällä laskulla eli jäädään aamusta joksikin aikaa leikkimään uuteen ryhmään. Uudessa 
ryhmässä viete*yä aikaa pidennetään vähitellen päivi*äin lapselle sopivalla vauhdilla. 

6.3. Lapsen vasuprosessi 

Lapsen aloituksesta n. kolmen kuukauden päästä pidetään ensimmäinen vasu-keskustelu. Siinä 
laaditaan ensimmäiset yksilölliset pedagogiset tavoi*eet. 
Vasut päivitetään vuosi*ain marraskuun loppuun mennessä. Tarvi*aessa useammin lapsen tarpeista 
riippuen.  
Kaikkien neljä vuo*a täy*ävien lasten perheiden kanssa käydään Hyve-mallin mukainen keskustelu. 
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7. ViesNntä ja yhteistyö 

7.1. Vies6nnän toteu*aminen yksikössä 

• Viestintä toimii keskustellen, päiväkodin kotisivujen, ryhmätiloissa olevien fyysisten ilmoitustaulujen, 
Facebook-sivun, Juulia-järjestelmän sekä erilaisten viestintäsovellusten kautta.  

• Vanhemmille lähetetään kuukausiraportti ryhmän toiminnasta  
• Vanhempien ideat ja ajatukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ryhmien toiminnan 

suunnittelussa 
• Monialainen yhteistyö 
• Monialaista yhteistyötä tehdään neuvolan, lastensuojelun, koulun ja seurakunnan sekä muiden 

vastaavien tahojen kanssa. 

7.2. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajille järjestetään yhteinen vanhempainilta (jos korona6lanne siihen antaa mahdollisuuden) sekä 
vasu- ja hyve4-keskustelut lapsen ikä huomioiden.  

7.3. Toiminnan dokumentoin6 ja arvioin6 yhdessä lasten ja huoltajien kanssa 

Toimintaa valokuvataan ja tehdään vanhemmille näkyväksi kuukausi*ain lähe*evän rapor6n muodossa. 
Toimintaa kuvaavat valokuvat ovat päivi*äin vanhemmille nähtävissä Facebook sivuillamme. 
Kuuntelemme lasten arvioita toiminnasta ja perheiden kanssa keskustellaan vasukeskusteluissa  ja 
tarvi*aessa muutenkin hyvin avoimes6. 

8. Pedagoginen dokumentoinN 

Pedagogisen dokumentoinnin tavoi*eena on, e*ä henkilöstö oppii tuntemaan yksi*äistä lasta, 
ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonne*a. 
Lasten 6edot ja taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyviksi pedagogisen dokumentoinnin 
myötä ja ovat toiminnan suunni*elun perusta. Suunnitelmallista pedagogista dokumentoin6a tarvitaan 
lapsen oppimisen ja taitojen näkyväksi tekemiseen sekä kehityksen ja oppimisen tuen arvioin6in. 

Miten toimipisteessä toteutetaan pedagogista dokumentoin6a toimintakaudella 2020 – 2021:  

• Toiminnan pedagogisuus näkyy jatkuvasti arjessa: vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä 
vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö sekä oppimisympäristöt 

• Pedagogista arviointia tapahtuu jatkuvasti havainnoiden lapsia ja heidän toimintaansa syksyllä 
tehtyjen vasujen pohjalta. 

• Työntekijät arvioivat omaa toimintaansa päivittäin (tarvittaessa myös työyhteisön ja omistajien 
kanssa) ja muuttavat sitä tarvittaessa paremmin toimintaan sopivaksi. 

• Tiimipalavereissa ja keskusteluissa vanhempien kanssa arvioidaan ryhmien toimintaa. 
• Kasvattajayhteisön toimintaa arvioidaan varhaiskasvatuksen opettajien pedagogisista 

palavereissa kuukausittain. 
• Keväällä toimintaa arvioidaan laajemmin (vuorovaikutus alaisten kanssa, ryhmissä vallitseva 

ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö sekä oppimisympäristöt). 
• Päiväkodin johtaja/omistajat johtavat koko arviointiprosessia ja huolehtivat, että arviointia 

tapahtuu ja että toiminta ja sisällöt ovat suunnitelmien mukaisia. 
• Kaikki suunnitelmat ja ohjeistukset dokumentoidaan mappeihin tai pilvipalveluihin. 
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9. ArvioinN ja kehiHäminen 

Varhaiskasvatuslaki velvoi*aa arvioimaan ja kehi*ämään varhaiskasvatuksen laatua. Varhaiskasvatuksen 
laadun arvioinnin perusteiden ja suositusten laa6misesta vastaa Kansallinen koulutuksen arvioin6keskus 
(Karvi). Varhaiskasvatuksen laadun arvioin6 perustuu Karvin julkaisemaan Varhaiskasvatuksen laadun 
arvioinnin perusteet ja suositukset –asiakirjaan.  Arvioinnin tarkoituksena on toiminnan laadun 
kehi*äminen. Arvioin6a toteutetaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman, toimipisteiden 
toimintasuunnitelman ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tavoi*eiden pohjalta. 

Varhaiskasvatuksen arvioinN toimintakaudella 2020 – 2021 

TAVOITE 1: Liikunnan ja toiminnan ilon löytyminen kaikille ulkona sekä ulkoilun ja liikunnan lisääminen 
en6sestään 

Laadun indikaaHorit  

Liikkuminen on monipuolista, kannustavaa ja innostavaa 

Henkilöstö huomioi, e*ä ryhmässä on erilaisia liikkuvia lapsia ja tarjoaa kaikille jotain 

Kaikki toiminta on pedagogises6 suunniteltua ja toteutetaan lähinnä ulkona 

ArvioinNkriteerit 

Osallistuvatko kaikki? 

Mitä kaikkea tarjotaan ulkona toteute*avaksi? 

Kuinka lasten osallisuus huomioidaan, kun toiminta tapahtuu ulkona? 

Miten ulkona toteutuu vasu-kokonaisuus? 

ArvioinNtyökalu 

Mitataan kuukausi*ain  

kaikki osallistuu / osa ei osallistu 

Olivatko lapset innostuneita kyllä/vähän/ei 

Kuunnel6inko lasten ehdotuksia kyllä/ vähän/ ei 

Monta erilaista pedagogista toimintaa tarjosimme ulkona: vastaus numeroina 
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TAVOITE 2: kielellisen Netoisuuden, tarinoinnin, sadutuksen lisääminen ulkotoiminassa 

Laadun IndikaaHorit  

Henkilöstö lukee paljon kirjoja lapsille  

Kirjoja tarjotaan lapsille katso*aviksi ja lue*aviksi 

Tuetaan lasten omaa tarinoin6a ja ilmaisua 

Henkilöstö käy*ää rikasta kieltä päivi*äin 

ArvioinNkriteerit  

Kuinka usein kirjoja on lue*u ja minkälaisessa yhteydessä? 

Miten ja missä 6lanteessa lasten oma kirjojen katselu/lukeminen onnistuu ulkona? 

Saavatko lapset tarinoida omia tarinoita ja sadutuksia? 

Miten sadutukset ja tarinat ja lasten oma ilmaisu toteutuvat? 

ArvioinNtyökalu 

Kirjataan ylös kuukausi*ain:  

Lue*ujen kirjojen määrä. 

Kuinka monta lasten omaa tarinaa on kirja*u / videoitu 

Osallistuuko kaikki tarinoin6in? Kyllä / ei  

Otefinko kirjoja ulos? Kyllä / ei   

  
   Yksityinen varhaiskasvatus 2020 – 2021   8


