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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

13.11.2019

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

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
Lapsuuden itseisarvo

Tavoite: Nähdään, kuullaan ja otetaan huomioon muuttuva lapsi aina uudelleen omana itsenään ja annetaan
mahdollisuus muutokseen ja kehitykseen

• Miten? Havainnoidaan lapsia säännöllisesti ja kirjataan havainnot ylös, jotta huomataan muutos ja
kasvu. Lapsen vasun tavoitteet arvioidaan keväällä vasuvartissa vanhempien kanssa ja kirjataan ylös,
jolloin huomataan muutos.

Ihmisenä kasvaminen
Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Tavoite: Mahdollistetaan kaikki toiminta kaikille sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta.
• Miten?: Henkilöstö tunnistaa omia stereotyyppisiä ajatusmalleja ja toimintatapoja ja pystyy sitä kautta

kyseenalaistamaan käytäntöjä. Käsitellään aihetta henkilöstön palavereissa ja sovitaan yhteisiä
käytänteitä toimintatapojen muuttamiseksi. Ohjataan lapsia tasapuolisesti kaikkiin leikkeihin ja
leikkimään sukupuolesta tai muista ominaisuuksista huolimatta.

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


Perheiden monimuotoisuus
Tavoite: Kaikki perheet tulevat tasa-arvoisesti nähdyksi ja kuulluksi, jolloin lapsi kokee itsensä ja perheensä
arvokkaaksi.

• Miten? Jokainen työntekijä kohtaa jokaisen perheen ennakkoluulottomasti ja yhdenvertaisesti. Annetaan
yhteistyön syntymiselle aikaa ja yritetään sinnikkäästi muodostaa toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Tavoite: Tuodaan ekologinen ja taloudellinen toimintatapa ryhmän arkeen

• Jokaisessa ryhmässä käsitellään kierrättämistä lasten kanssa toiminnallisesti lukuvuoden aikana ja
ryhmissä kierrätetään erilaiset jätteet mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tavaroiden ja esineiden
arvostamista nostetaan esille aikuisten antaman esimerkin kautta sekä huolehtimalla yhdessä peleistä ja
leluista ja korjaamalla yhdessä hajonneita leluja.
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Sakarinmäen toimintakulttuurissa näkyy osallisuus,
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Ammattitaitoisen henkilökunnan aidolla läsnäololla ja välittämisellä
luodaan viihtyisä ja turvallinen, muita kunnioittava ilmapiiri ja
ympäristö. Kasvattajilla on yhteiset toimintatavat. Turvallisessa
ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua.

Lapset kohdataan arvostavasti, heidät kuullaan ja heidän
aloitteisiinsa vastataan. Jokainen lapsi saa päivän aikana kokea
olevansa aikuiselle tärkeä omana itsenään ja tuoda esiin omia
vahvuuksiaan. Lasten tuen tarpeet huomioidaan toiminnan
suunnittelussa ja lapsia tuetaan kaikissa arjen tilanteissa.

Kiireettömyys, lämmin ja positiivinen ilmapiiri ovat tärkeitä meille
Sakarinmäessä. Hyvällä tilanteiden, toimintojen ja
toimintaympäristön suunnittelulla sekä organisoinnilla edesautamme
kiireettömyyttä erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa.



Sakarinmäessä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona päivittäin.

Toiminta suunnitellaan niin, että lapsille ei tule pitkäkestoista istumista.

Päivän aikana kaikissa ryhmissä on lepotuokio/ rauhoittumishetki satuja tai musiikkia kuunnellen.

Meillä on tarjolla monipuolista ja terveellistä ravintoa. Ruokailuhetket ovat tärkeitä.

Päiväkodissa harjoitellaan hyviä ruokapöytätapoja. Kannustamme lasta aina maistelemaan erilaisia makuja.
Maidon, leivän ja jälkiruuan saa aina, vaikka ei pääruokaa olisikaan syönyt tai maistanut.

Harjoittelemme myös hiljaista keskustelua vierustoverin ja oman pöytäseurueen kesken.

Lasta lohdutetaan aina esim. ottamalla syliin tai olemalla vieressä kun hän sitä tarvitsee.

Toteutamme joustavasti vakaata päivärytmiä ja päivänkululla on selkeä rakenne. Säännölliset rutiinit ja
ennakoitavuus ovat lapselle tärkeitä asioita. Kuvia käytetään runsaasti apuna.



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Tutustuminen

Päiväkodinjohtaja keskustelee jo päivähoidon hakuvaiheessa perheen kanssa ja antaa ennakkotietoa päivähoidon
aloituksesta. Ryhmän kasvatushenkilö ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii aloitukseen ja tutustumiseen liittyviä
asioita. Päivähoidon alkaessa aluksi on 1-2 viikon tutustumisjakso, jonka aikana käydään aloituskeskustelu.

Siirtyminen toiseen ryhmään
Lasten siirtyessä ryhmästä toiseen lapsille ja vanhemmille järjestetään tilaisuus tutustua tulevaan ryhmään.
Kuulemme lapsia ja vanhempia ennen lapsen siirtymistä. Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lasten
kaverisuhteet ja niiden säilyminen ryhmiä suunnitellessa. Opettajat huolehtivat tiedonvaihdosta ryhmästä toiseen.

Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa
Jokaiselle lapselle on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma 2kk sisällä varhaiskasvatuksen aloittamisesta.
Perheille on annettu Lapsen vasu -tiedote ennen keskustelua.
Ryhmän henkilöstö havainnoi, kartoittaa sekä dokumentoi jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia
ennen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelua.
Vasukeskustelun pohjalta on kirjattu muutama keskeinen lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvä konkreettinen
tavoite varhaiskasvatukselle.
Lasten vasuun kirjatut pedagogiset tavoitteet huomioidaan ja niitä käytetään ryhmän toiminnan suunnittelun
pohjana.
Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään yhdessä lapsen, huoltajien ja henkilökunnan kanssa aina tarpeen mukaan
ja vähintään kerran vuodessa.
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Oppimisympäristö

Oppimisen pohjana on turvallinen oppimisympäristö, jossa jokainen kokee olevansa turvassa.
• Miten? Huolehdimme positiivisesta vuorovaikutuksesta kaikkien välillä. Ristiriidat selvitetään käyttäen Verso –

vertaissovittelua, jossa kaikki osapuolet tulevat kuulluksi. Lasten kanssa harjoitellaan tunne- ja kaveritaitoja
toiminnallisesti. Lisäksi noudatamme tekemäämme kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmaa.

Sakarinmäessä tilat tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen,
leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon.  Lapset saavat itse vaikuttaa tarjolla oleviin leikkeihin ja
välineisiin sekä ryhmien järjestelyihin esimerkiksi kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Käytämme toiminnassamme viikoittain ympäröiviä metsiä. Lisäksi käymme julkista liikennettä hyödyntäen retkillä
leikkipuistoissa, kirjastoissa sekä muissa tilaisuuksissa lasten iän mukaisesti.
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Sakarinmäen oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja
vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Oppimisympäristöissä

huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet. Tilat ovat muunneltavissa ja leikkiin houkuttelevia



Toimintakauden 2019 -2020 yhteiset tavoitteet:

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja

työnteon ympäristönä (vähintään 2vko kestävä teema) keväällä 2020
• Miten? Tutustumme ja tutkimme lapsiryhmien kanssa ikätason mukaisesti leikkipuistoja kaupungin alueella.

Tutustumme leikkipuistoihin monipuolisesti mm. kirjallisuuden ja digivälineiden kautta sekä käymme myös
paikan päällä leikkipuistossa/-puistoissa. Puistoissa tutkimme ja dokumentoimme puistojen ominaisuuksia mm.
piirtämällä, kuvaamalla, tilastoimalla puistojen välineistöä, arvioimalla puiston hauskuutta tai käytännöllisyyttä.
Lisäksi puistokäynnin jälkeen voidaan esimerkiksi suunnitella oma unelmien puisto ja piirtää tai rakentaa se ja
myös sadutusta voidaan käyttää käsittelyssä. Jokainen ryhmä suunnittelee ryhmän toiminnan lasten ikätasosta
ja kiinnostuksesta lähtien ryhmälle sopivaksi.

• Toteutuksen jälkeen arvioimme toimintaa ja tunnistamme vahvuudet sekä kehittämiskohteet.
• Projekteista järjestetään yhteisnäyttely lapsille ja vanhemmille.

Toimimme sensitiivisesti, havaiten lasten aloitteet. Vastaamme aloitteisiin lapsen osallisuutta
ja toimijuutta tukevalla
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja
toimijuutta tukevia toimintatapoja

Henkilöstö luo mallin,
joka tukee lasten

osallisuutta ja tekee
sen näkyväksi

huoltajille

Lasten kanssa keskustellaan
säännöllisesti toteutuneesta

toiminnasta ja arvioidaan
osallisuuden toteutumista

Henkilöstö
kohtaa lapsen

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan
aikuisen sensitiivistä

työotetta
tarkoituksenmukaisia

menetelmiä hyödyntäen
(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoite ja menetelmät on kirjattu
jokaisen yksikön

toimintasuunnitelmaan
(31.10.2019)

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus,
joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen

läsnäolon

Työyhteisössä
keskustellaan

yhteinen käsitys
sensitiivisyydestä

Mitä
tehdään?

Miten
tehdään?

Tavoite

Dokumentointi

Arviointi
Vare Jory 19.6.2019



Oppimisympäristönä Helsinki



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

Lapsilla on päivittäin aikaa, rauhaa ja tilaa leikkiä.
Houkuttelevat leikkiympäristöt, jossa leikkitavarat ovat saatavilla.
Leikkivälineet ja toimintatilat ovat koko talon yhteisessä käytössä
yhteisesti sovittujen sopimusten mukaan.
Leikki saa näkyä ja kuulua.
Leikeissä harjoitellaan jakamista, keskittymistä, toisten
huomioimista ja tunteiden hallintaa sekä ilmaisua. Leikki tuottaa iloa
ja on tärkein oppimisen väline.
Lasten itse valitsemat ja ohjatut leikit vuorottelevat. Autamme lasta
leikkien ideoinnissa, sanoitamme leikkiä sekä kannustamme
pitkäkestoiseen leikkiin.
Leikkivää aikuista ei saa häiritä.
Edistämme lasten ystävyyssuhteiden syntymistä rohkaisemalla
lapsia leikkimään yhdessä ja harjoittelemalla kaveritaitoja erilaisin
pedagogisin menetelmin. Kts. kaavio seuraavassa diassa.
Havainnoimme, arvioimme ja dokumentoimme valokuvin ja
haastatteluin lasten leikkiä.
Järjestämme koko talon yhteisen leikkipäivän neljä kertaa
lukuvuodessa.
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Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma
Kirjat, lorut, laululeikit,
keskustelut, tarinat

Minä ja meidän yhteisömme
Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys

tulevaisuus
-media

- Eettinen kasvatus menneisyys,
hiyhteisön

kkkkkkkkmenneisyyden,
pnykyisyyden ja

tulevaisuuppden sekä
median näkökulmista.

menneisyyden,

IIlmaisun monet muodot
-Musiikillista, kuvallista, sanallista

ja kehollista ilmaisua
- muovailu, rakentelu, ompelu

Laulut,

ttttkkKasvan, liikun ja
kehityn

- Liikumme monipuolisesti
- Toimimme turvallisesti

- Terveelliset ruokatottumukset

Osana arkea, aihepiireittäin sekä
eheytettyinä kokonaisuuksina

Tutkin ja toimin
ympäristössäni
- Säänölliset retket

lähiympäristöön



Toimintakauden 2019-2020 Sakarinmäen
kehittämiskohde:

Oppimisen alueet:  Kielten rikas maailma
Tavoite: Tuoda kielen merkitystä näkyväksi toiminnassa ja innostaa lapsia kirjojen ja
kirjallisuuden pariin sekä kielen luovaan käyttöön.

• Miten?
• Jokaisessa ryhmässä luetaan ääneen lapsille päivittäin.
• Käytetään monipuolisesti ja monipuolista lastenkirjallisuutta toiminnassa.
• Ryhmissä on saatavilla kuvakirjoja lasten käyttöön jatkuvasti.
• Käytämme kirjastoa aktiivisesti lasten kanssa.

• Lisäksi käytämme mm. seuraavia toimintatapoja: arjen sanoittaminen, rikas kielenkäyttö ja lapsen puheen
rikastuttaminen ja lasten toiminnan sanoittaminen, selkopuhe, kuvatuki, laulut, lorut, suujumppa, arvuuttelut, pelit,
satujen elävöittäminen ja käsitteleminen mm. draaman keinoin toiminnallisesti, saduttaminen, lapsen
vuorovaikutusaloitteisiin vastaaminen sekä kiinnostus lapsen osaamiin muihin kieliin ja niihin tutustuminen.
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Laaja-alaisen osaamisen alueet toiminnassamme

13.11.2019 Etunimi Sukunimi

Ajattelu ja oppiminen
Lapsilla on aikaa ihmetellä ja tutkia.
Päivittäisissä keskustelutuokioissa lasta rohkaistaan kysymään
ja pohdiskelemaan asioita sekä muodostamaan omia mielipiteitä.
Kannustamme lapsia löytämään itse ratkaisuja erilaisiin
tilanteisiin. Iloitsemme yhdessä toistemme onnistumisista.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen ovat perusarvoja,  joita
käytetään päivittäin. Eri maiden kulttuureihin tutustutaan esim.
satujen, tarinoiden, leikkien ja juhlaperinteiden avulla. Käytössämme
on monikulttuurinen juhlavuosikalenteri. Puhumme arvostaen eri
kulttuureista ja kielistä. Suomalaiseen kulttuuriperintöön, erityisesti
juhlaperinteisiin liittyvät tavat, laulut ja leikit ovat meille tärkeitä.



i

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä
tuetaan, kannustamalla, kehumalla ja yhdessä
opettelemalla. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia
taitoja kuten pukeutumista, ruokailua ja omista
tavaroista huolehtimista. Ohjataan vastuulliseen ja
turvalliseen toimintaan eri ympäristöissä esim.
lähiluonnossa ja liikenteessä
Harjoitellaan tunteiden ilmaisua ja itsesäätelyä.
nimeämällä tunteita sekä auttamalla lapsia
havaitsemaan ja tiedostamaan tunnetiloja.
Käytämme apuna tunnetaitoihin liittyvää materiaalia
esim. kuvakortteja.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen
Henkilökunta käyttää lasten kanssa 100 Oivallusta
mediareppuun materiaalia. Monilukutaitoon sisältyy
kuvanlukutaito-, numeerinen lukutaito - ,
medialukutaito ja peruslukutaito.

Päiväkodin tabletteja käytetään monipuolisesti
kuvaamiseen, videopätkien tekemiseen, tiedon
etsimiseen ja oppimispelien pelaamiseen.
Tutkimme lasten kanssa ympäristössämme olevia
kuvia ja merkkejä.

Osallistuminen ja vaikuttaminen
Jokaisella lapsella on oma lapsiryhmä mihin kuulua.
Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman ryhmän
toimintaan. Kuuntelemme ja arvostamme kaikkien
ajatuksia ja mielipiteitä. Kasvattajien ja lasten
yhteiset sopimukset esim. ryhmän säännöt sovitaan
yhdessä.
Sakarinmäessä lasten osallisuuden muotoina
mm. lasten kokoukset, toivepäivät, kyselyt ja
äänestykset.



okumentointi, arviointi ja kehittäminen:

Miten dokumentoimme? Havainnoimalla lapsia ja havainnot kirjaamalla, kuvaamalla
toimintaa, lapsia ja vanhempia kuulemalla.
Teemme toimintaa näkyväksi julkaisemalla kuvia esimerkiksi Instagramissa ja
Facebookissa.
Havaintojen pohjalta suunnittelemme, kehitämme ja arvioimme toimintaamme.

• Havaintojen pohjalta teemme lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen
suunnitelmaan toiminnan tavoitteet.

• Havaintojen pohjalta teemme ryhmän pedagogisen suunnitelman.



Käytämme tiimipalavereissa valmista tiimipalaveripohjaa, jonka kautta arvioimme omaa
toimintaamme sekä tiimin toimintaa.

• Arvioimme jatkuvasti vuorovaikutusta lasten kanssa, ryhmässä vallitsevaa ilmapiiriä, pedagogisia työtapoja,
toiminnan sisältöä sekä oppimisympäristöä.

• Annamme positiivista ja korjaavaa palautetta toiminnasta.
• Muokkaamme toimintaa tilanteen mukaan havaintojemme perusteella jopa toiminnan sisällä.

Ryhmän pedagoginen suunnitelma perustuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmista ja/tai lapsen
esiopetuksen suunnitelmista sekä yksikön toimintasuunnitelmasta nouseviin kehityksen kohteisiin,
jotka muokataan ryhmän tarpeita vastaavaksi.

• Arvioimme ryhmän pedagogisen suunnitelman toteutumista vähintään kerran kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat koko päiväkodin toimintaa yhteisissä palavereissa
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -teoksen ohjeiden mukaisesti.
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Yhteistyö ja viestintä

Huoltajat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan
Vanhempainiltoja/hakukahveja järjestetään syksyisin ja muuten tarvittaessa.
Päivittäisten keskusteluiden lisäksi viestimme kuulumisista ja tiedotamme toiminnastamme muun
muassa viikoittaisten sähköpostiviestien, tekstiviestien ja ilmoitustaulujen tiedotusten välityksellä.
Ryhmät käyttävät myös Instagramia ja Facebookia toiminnan näkyväksi tekemiseksi.

Monialaista yhteistyötä teemme
Kiertävä varhaiskasvatuksenerityisopettajan ja S2-opettajan
Neuvolan ja perheneuvolan
•Lastensuojelun
•Puhe-ja toimintaterapeuttien kanssa

Teemme tiivistä yhteistyötä
Sakarinmäen koulun ja Sakarinmäen lastenkirjaston kanssa
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