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Lukijalle
Kukoistavat lapset ovat tavoitteemme – tervetuloa terveyttä edistävään päivä
kotiimme! 
Terveyttä edistävissä päiväkodeissamme lasten terveys ja elämänlaatu ovat ensisijalla. 
Pyrimme yhdessä luomaan hyvät olosuhteet lapsen kannalta mielekkäälle, hallittaval-
le sekä ymmärrettävälle toiminnalle. Kokonaisvaltainen näkemys terveydestä muovaa 
päiväkodin arkea. 

Meillä lapsi saa aktiivisen, turvallisen ja virikkeellisen päivän, jossa leikki on keskiössä.  
Kohtaamme toisiamme avoimesti ja sensitiivisesti, mikä vahvistaa lasten sosioe-
motionaalista terveyttä ja hyvinvointia. Pedagogit arvostavat jokaista lasta sellaisena 
kuin hän on ja toimivat itse kaikissa tilanteissa lapsen tukena ja hyvänä roolimallina. 
Oppimisympäristömme on suunniteltu siten, että ne edistävät lasten monipuolista 
kehitystä terveellisissä ja turvallisissa puitteissa. Ne inspiroivat luovuuteen, leikkiin ja 
oppimiseen.

Päiväkoti on paikka, jossa lasten tulisi kokea olonsa turvalliseksi ja itsensä osallisiksi. 
Lapset saavat kehittää terveellisiä elämäntapoja ja edistää kokonaisvaltaista hyvin-
vointiaan läsnäolevien ja tarkkaavaisten aikuisten tuella. Arvostamme perheiden 
osallistumista päiväkodin toimintaan.  
Kun lapsi on saanut paikan varhaiskasvatuksessa, perhe, lapsi ja kasvattajat saavat 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Tarjoamme lapselle pehmeän aloituksen ja tu-
tustumisen varhaiskasvatukseen, johon voi kuulua omahoitajan ja yksikönjohtajan 
vierailu lapsen kotiin.

Toimintamme painopisteisiin lukeutuu lasten kielitaidon rikastuttaminen sekä yh-
teistyövalmiuksien vahvistaminen. Liikumme monipuolisesti sekä sisällä että ulkona 
ja huolehdimme ympäristöstämme. Tarjoamme monipuolista ja ravitsevaa ruokaa, 
josta saa energiaa päivän touhuihin. Mahdollisuuksien mukaan toimintaamme sisäl-
tyy sukupolvien välisiä tapaamisia vanhusten ja lasten yhteisten hetkien ja tuokioiden 
muodossa.

Folkhälsanin toiminta päiväkodeissa ja esiopetuksessa perustuu varhaiskasvatus- ja 
perusopetuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin sekä YK:n yleis sopimukseen lapsen oikeuksista.

Vaikuttaako tämä ihanteelliselta paikalta perheellesi? Tutustu päiväkoteihimme 
osoitteessa www.folkhalsan.fi/fi/paivakodit. 

Käsikirja
Käsikirja on koottu Folkhälsanin toimintansa kehittämisessä käyttämän eurooppa-
laisen ns. EFQM-mallin (European Foundation for Quality Management) mukaisesti. 
EFQM on laadunvarmistusjärjestelmä, jota Folkhälsan on käyttänyt vuodesta 2010.

Kirja on jaettu kolmeen osaan:

Osa I Mitä Folkhälsan edustaa
 Yleiskatsaus Folkhälsanin organisaatioon, toimintaideaan, arvoihin ja visioon  
 sekä Folkhälsanin toiminnan suuntaviivoihin (toimintakäytännöt).

Osa II Folkhälsanin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsikirja 
 Käsikirja, joka sisältää Folkhälsanin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleiset 

periaatteet. Käsikirja havainnollistaa Folkhälsanin lähestymistapoja ja laatu-
tavoitteita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, ja se toimii huoltajien 
tietokanavana ja kasvattajien oppaana. 

Osa III Toiminta yksiköissämme
 Tähän kukin yksikkö lisää toiminnan kannalta merkityksellistä materiaalia.
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Osa II
Folkhälsanin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsikirja
Folkhälsan tuottaa nykyään kattavasti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja sekä  
koulutustoimintaa, jossa varhaiskasvatus ja esiopetus ovat tärkeässä asemassa.

Toimintaa kehitetään järjestelmällisellä työllä, jossa eri toimintojen käsikirjat  
tukevat päivittäistä työtä. 

Tässä käsikirjassa esitellään yhteiset, kattavat arvot ja tavoitteet sekä varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan keskeinen sisältö koko Folkhälsanissa.

Folkhälsanin kasvattajien lähtökohtana on työskennellä terveys keskiössä,  
nähdä mahdollisuuksia ja hyödyntää resursseja.

Folkhälsanin päiväkoteja on näillä paikkakunnilla:  

Lieto
Turku

Parainen
Kaarina

EspooKirkkonummi

Hyvinkää
Järvenpää

Kerava
Vantaa

Kouvola

Lahti

Närpiö

Vaasa

SUOMI
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1 Arvot, tavoitteet ja toiminnan 
suunnittelu – lähtökohdat 
ja ohjeet Folkhälsanin 
päiväkotien toiminnalle

1.1 Toiminnan perusteet
Mikä on terveyttä edistävä päiväkoti?
Päiväkoti, joka toimii jäsennellyn terveys- ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta, on ter-
veyttä edistävä. Sekä oppimis- että työympäristö edistävät terveyttä ja elämänlaatua. 
Toimintaa läpäisee terveyttä edistävä ajattelutapa, ja se perustuu yhteisiin arvoihin. 
Kasvattajien lähestymistapa perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen terveydestä 
ja kontekstin tunteesta, joka syntyy toiminnan ollessa mielekästä, hallittavaa ja ym-
märrettävää. Terveyttä edistävässä päiväkodissa kaikkien osallistuminen on arvokasta. 
Kasvattajat vahvistavat lasta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Yhteistyö päiväkodissa 
sekä huoltajien ja moniammatillisten toimijoiden, kuten neuvolan, kirjastojen ja 
koulujen kanssa on tärkeää.

1.1.1 Miksi terveyttä edistävä päiväkoti?
Hyvinvoivat lapset oppivat paremmin, ja heillä on paremmat mahdollisuudet kehittyä 
hyvinvoiviksi nuoriksi ja aikuisiksi. Varhaisella puuttumisella ja panostamisella lasten 
hyvinvointiin on kauaskantoisia vaikutuksia koko lapsen elämän ajan. Paikkana 
päiväkoti tavoittaa suurimman osan lapsista ja perheistä ja voi siten laajasti lisätä 
terveydellistä tasa-arvoa.  
Kasvattajien viihtyminen ja hyvinvointi edistävät työpaikan viihtyvyyttä. Tämä vähentää 
sairauslomia ja henkilöstön vaihtuvuutta sekä edistää hyviä suhteita päiväkodissa. 
Pitkällä aikavälillä terveyden edistäminen on kustannustehokasta, ja sillä on kauas-
kantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia terveyteen.

1.2 Toimintasuunnittelu
Toiminnan suunnittelu lapsen oppimisen kannalta perustuu siihen, että vahvistetaan 
lapsen omaa kykyä luoda merkitystä häntä ympäröivälle maailmalle. Kasvattajien 
tehtävänä on siis asettaa tavoitteita lapsen ymmärryksen kehittämiselle ja hyödyntää 
sitten herkästi kuunnellen lasten omaa panosta. Kasvattajat ja lapset suunnittelevat, 
toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä.

Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetuksessa on toimintasuunnitelma, jota kasvattajat 
toteuttavat ja arvioivat yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Folkhälsanin varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen toiminta suunnitellaan Folkhälsanin päiväkotien yhteisten  
arvojen ja tavoitteiden sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteella. Kansallisten periaatteiden mukaisesti pedagogista toimin-
taa toteutetaan yhteistyössä lasten ja kasvattajien kesken ja yhteisessä toiminnassa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että lasten spontaanin toiminnan, kasvattajien ja lasten yhteis-
ten toimintaa koskevien ideoiden sekä kasvattajien suunnitteleman toiminnan on 
täydennettävä toisiaan. Toimintaa suunnitellaan kasvattajien jatkuvien ja tarkkojen 
päiväkodin toimintaa ja arkea koskevien havaintojen perusteella. Lasten edellytykset, 
kiinnostuksen kohteet ja uteliaisuus ohjaavat toiminnan suunnittelua. Lähtökohtana 
ovat lapsen omat kokemukset ja käsitykset, eli se, mitä lapsi itse havainnoi. Lapsen 
näkökulma on samalla sekä keino että tavoite, toisin sanoen sekä lähtökohta että 
kehityksen kohde.

Edellä mainitun asiakasnäkökulman lisäksi toiminnan suunnittelu käsittää myös 
henkilöstö- ja taloussuunnittelun. Toiminnan suunnittelun yhteydessä on tärkeää 
tarkastella prosesseja sekä tarvittaessa uudistaa ja parantaa niitä.
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1.3 Toiminnan arvot
Folkhälsanin keskeiset arvot ovat osaaminen, huolenpito ja osallistuminen.  
Ne muodostavat perustan muulle arvopohjalle. Arvopohjan peruskiviä ovat turvallisuus 
ja ihmissuhteet osallistuminen ja yhteistyö, tasa-arvo ja kunnioitus, ilo ja rohkai-
seminen sekä kestävyys ja vastuullisuus. Suhtaudumme avoimesti ja kunnioittavasti 
perheiden monimuotoisuuteen, ja kielitietoinen lähestymistapa näkyy kaikessa 
toiminnassamme. Toiminnassa huomioimme suomenruotsalaiset perinteet ja suomen-
ruotsalaisen kulttuurin.

ILO JA ROHKAISEMINEN
Korostamme lasten vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä vahvistamme 
lasten itsetuntoa ja itseluottamusta. Lähtökohtanamme ovat 
lapsen edellytykset ja kyvyt. Otamme lasten panoksen huomioon 
konkreettisella tavalla ja luomme luottavaisen ilmapiirin hauskalle 
oppimiselle ja leikille, jossa keskipisteenä ovat uteliaisuus ja lapsen 
kiinnostus. 

Kestävyys ja 
vastuullisuus

Ohjaamme lapsia 
toimimaan vastuullisesti itseään, 

muita ja ympäristöä kohtaan.  
Opastamme lapsia tekemään valintoja, jotka 

ovat sopusoinnussa kestävän elämäntavan kanssa,  
ja annamme myönteisen kuvan tulevaisuudesta.

TASA-ARVO JA KUNNIOITUS
Luomme tietoisesti ilmapiirin joka kunnioittaa monimuotoisuutta. 
Kehitämme lähestymistapojamme niin, että lapset saavat yhtäläiset 
edellytykset ja mahdollisuudet. Opastamme lapsia kehittämään 
myönteisen asenteen tasa-arvoa kohtaan, kohtelemaan toisiaan 
kunnioittavasti ja pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan.

OSALLISUUS JA YHTEISTYÖ
Varmistamme, että kaikki, niin lapset kuin aikuisetkin, tuntevat olevansa 
osallisia ja saavat kokea kuuluvansa ruotsinkieliseen yhteisöön. 
Yhteistyö huoltajien kanssa tarkoittaa avoimuutta ja ajatustenvaihtoa 
toiminnan sisällöstä ja omasta lapsesta.

TURVALLISUUS JA IHMISSUHTEET
Luomme yhdessä fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen 
ympäristön, jossa jokainen lapsi tuntee kelpaavansa sellaisena kuin on. 
Tiedostamme että päiväkotiaikaisten ihmissuhteiden laatu on lapsen 
terveyden ja hyvinvoinnin kasvualusta.

OSALLISTUMINEN, HUOLENPITO, OSAAMINEN
Osaaminen, osallistuminen ja huolenpito ovat kaiken Folkhälsanin  

toiminnan perusarvoja.
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Kestävyys ja vastuullisuus
•  itseni, toiset ja ympäristö huomioon ottaen
•  kestävä elämäntapa, esimerkiksi hyvät elintavat ja elämänvalinnat
•  vastuu toisista ihmisistä, mm. toistemme puolustaminen
•  kunnioitus ympäristöä kohtaan, ympäristössä ja ympäristöstä oppiminen niin 

teoriassa kuin käytännössäkin.

Ohjaamme tietoisesti lapsia toimimaan vastuullisesti itseään, toisia ja ympäristöä koh-
taan. Osallistamme lapsia konkreettisesti hyviin elämäntapoihin ja ohjaamme heitä 
tekemään kestävän elämäntavan mukaisia   valintoja. Opetamme lapsia huolehtimaan 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Autamme myös lapsia ottamaan vastuun itsestään 
omien edellytystensä mukaan ja itsenäistymään vähitellen. Annamme lapsille mahdol-
lisuuden oppia kunnioittamaan ympäristöä oleskelemalla yhdessä luonnossa ja oppi-
malla ympäristöstä. Keskusteluissa ja toiminnassa lasten kanssa meillä on ratkaisu-
keskeinen lähestymistapa ja välitämme positiivisen näkemyksen tulevaisuudesta.

Ilo ja rohkaiseminen:
• resurssien, vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen
• lapsen hyväksyminen sellaisena kuin hän on
• leikki ja leikkimielisyys
• oppiminen, oppiminen ilon kautta
• uteliaisuus, kiinnostus
• itseluottamus.

Toiminnassa korostamme lasten vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Teemme näkyväksi ja 
hyödynnämme lasten resursseja, heidän kokemuksiaan ja edellytyksiään. Näemme, kuu-
lemme ja otamme huomioon lasten panokset ja mielipiteet konkreettisella , lapsen näkö-
kulmasta ymmärrettävällä tavalla. Luomme luottavan ilmapiirin iloiselle oppimiselle ja 
leikille, jossa uteliaisuus ja lasten kiinnostus ovat keskiössä. Päämääränämme on vahvis-
taa lasten itsetuntoa ja itseluottamusta, samalla kun tietoisesti haastamme rohkaise-
valla palautteella lapsia oppimaan ja kehittymään. Lasten tulee voida huomata, että he 
kykenevät ja oppivat, sekä iloita oppimisestaan. Arvostamme lasten vapaata leikkiä ja 
luomme sille edellytykset. Käytämme leikkiä myös tietoisesti opetuksen työvälineenä.

Tasaarvoisuus ja kunnioitus:
• lapsen oikeudet
• monimuotoisuus
• tasa-arvo/tasavertainen kohtelu ja normitietoisuus
• oikeudenmukaisuus
• saavutettavuus 
• tunnetaidot: tunteiden tunnistaminen, vahvistaminen ja käsittely.

Toimintamme perustuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteelle. 
Olemme tietoisia lasten oikeuksista ja kunnioitamme niitä. Toimimme aina yhteis-
kunnan demokraattisten arvojen, kuten tasa-arvon ja tasavertaisuuden, perusteella. 
Luomme tietoisesti ilmapiiriä, joka kunnioittaa monimuotoisuutta ja tukee lapsia 
kehittämään sitä kohtaan positiivisen asenteen. Opastamme lapsia suhtautumaan 
toisiinsa kunnioittavasti kaikessa päiväkodin toiminnassa ja arjessa. Tarjoamme lap-
sille mahdollisuuden oppia kuuntelemaan, tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia   
näkökulmia ja pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan.

Osallisuus ja yhteistyö:
• erilaiset   näkökohdat: lapset, kasvattajat, huoltajat, lähiympäristö
• lapsen näkökulma kaikessa toiminnassa
• hallittavuus
• yhdessä luominen
• suomenruotsalainen kulttuuri
• ruotsin kieli ja monikielisyys.

Varmistamme, että kaikki, niin lapset kuin kasvattajat ja huoltajatkin, tuntevat olevansa 
osallisina päiväkodin ja esiopetuksen toiminnassa. Sisällytämme tietoisesti lasten 
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näkökulman arkeen ja ohjattuun toimintaan. Kannustamme lapsia olemaan oma- 
aloitteisia ja osoitamme lapsille heidän mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa. 
Hyväksymme lapset sellaisina kuin he ovat ja mukautamme puhe- ja vuorovaikutus-
tapamme yksilöllisesti kunkin lapsen mukaan. Suhtaudumme positiivisesti kaikkiin 
lapsen käyttämiin kieliin, ja vahvistamme tietoisella tavalla lapsen ruotsin kielen tai-
toa. Varmistamme, että lapset voivat kokea olevansa osa ruotsinkielistä yhteisöä niin 
päiväkodin arjessa, leikissä kuin suomenruotsalaisten juhlapäivien osaltakin Suun-
nittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaa yhdessä kasvattajien ja lasten kanssa. 
Yhteistyöhön huoltajien kanssa sisältyy niin tiedonvälitystä kuin ajatustenvaihtoa 
toiminnan sisällöstä sekä oman lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä. Huoltajilla on 
myös konkreettinen mahdollisuus osallistua toimintaan suunnitelluissa tapaamisis-
sa sekä spontaanisti päiväkodin arjessa. Jokaisen lapsen tulisi kokea oma perheensä 
arvokkaaksi.

Turvallisuus ja ihmissuhteet:
• ihmissuhteet ja oppimisympäristöt
• lapsen ja lapsuuden itseisarvo
• rutiinit ja toiminnan rakenteet
• avoimuus ja tiedotus
• ymmärrettävyys 
• itsetunto.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on ajatus ihmissuhteiden laadun merkittävyydestä 
lasten terveydelle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tämä koskee sekä lasten 
ja aikuisten välisiä suhteita että lasten ja aikuisten keskinäisiä suhteita. Luomme 
yhdessä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ympäristön, jossa vallitsevat 
olosuhteet ovat hallittavuus, ymmärrettävyys ja mielekkyys. Oppimisympäristöistä tulee 
inspiroivia ja turvallisia, kun kuuntelemme lasten kiinnostuksen kohteita, otamme 
huomioon heidän tarpeensa ja muokkaamme ja vaihtelemme ympäristöjä säännöl-
lisesti. Ajatus lapsen ja lapsuuden itseisarvosta on läsnä kaikessa toiminnassamme. 
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen, ja jokainen lapsi kelpaa sellaisena 
kuin on. Osoitamme lapsille, että ymmärrämme ja kunnioitamme heitä, ja ohjaamme 
heitä tietoisesti konfliktien ja tunteiden käsittelyssä.

1.4 Asiakirjat, joihin Folkhälsanin toiminta perustuu
Suomi ratifioi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen vuonna 1991. Tämä tarkoit-
taa, että siitä tuli meitä oikeudellisesti sitova. Sopimuksen 54 artiklassa korostetaan 
kaikkien lasten yhtäläistä arvoa ja aikuisten velvollisuutta toimia kaikissa tilanteissa 
sen mukaan, mikä on parasta kullekin lapselle. Sopimuksessa muotoillaan lasten 
perusoikeudet. Keskeisiä oikeuksia ovat lasten oikeus hyvään fyysiseen, henkiseen ja 
sosiaaliseen terveyteen sekä oikeus ilmaista mielipiteensä ja saada aikuiset ottamaan 
ne huomioon.
• https://lapsiasia.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus 

Varhaiskasvatuslaki (2018) määrää lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhais-
kasvatuslakia sovelletaan varhaiskasvatukseen, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä tai 
muu palveluntarjoaja ja joka annetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai muun 
varhaiskasvatuksen muodossa.
• https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540 

Uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022ovat kansallisesti velvoittavia. 
Tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksen kasvattajat sitoutuvat noudattamaan varhais-
kasvatuksesta annettua lakia sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyjä 
toiminnan arvoja, tavoitteita ja sisältöä. Perusteissa toiminnan perustana ovat laissa 
määritellyt tavoitteet sekä velvollisuus ottaa lapsen etu huomioon varhaiskasvatuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Varhaiskasvatus on johdonmukaisesti tavoitteellista, 
järjestelmällistä toimintaa, joka tukee lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista.
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Perusopetuslaissa (1998) määrätään esiopetuksesta. Lain (26 §) mukaan lasten on 
osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetukseen tai muu-
hun toimintaan, jolla esiopetuksen tavoitteet saavutetaan.
• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden (2014) mukaan esiopetuksen 
keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.  
Lain mukaan esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen on lapsen kehitys ja oppiminen 
huomioon ottaen muodostettava loogisesti etenevä kokonaisuus, joka luo perustan 
elinikäiselle oppimiselle.

Perusteissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät velvoitetaan laatimaan 
paikalliset suunnitelmat kansallisten perusteiden pohjalta. Tämä velvoite koskee myös 
muuta kunnan ostamaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä yksityistä toimintaa. 
Näin ollen kaikki Folkhälsanin päiväkodit ja esiopetus sitoutuvat noudattamaan 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kansallisia perusteita sekä kuntien toimintasuun-
nitelmia. 

Haluamme varhaiskasvatustyöllämme osallistua kansallisen lapsistrategian 2040 
työhön osallistumalla lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan luomiseen lasta 
ympäröivien ihmissuhteita koskevien tavoitteiden mukaisesti. Tärkeitä kansallisen 
lapsistrategian osa-alueita ovat ihmissuhteet, oppiminen, osallisuus, turvallisuus ja 
terveys. Nämä seikat koskevat myös tätä käsikirjaa. Lapsilla on oikeus keskeytymät-
tömään, terveeseen ja tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. Tavoitteenamme on 
varmistaa tämä aktiivisella yhteistyöllä huoltajien kanssa. Viestinä on oltava arvot, 
jotka asettavat lapsen etusijalle.  
Lue lisää: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161441

Kuva raportista Lapsen aika. Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040.
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1.5 Pedagoginen tavoite 
Haluamme luoda perustan elinikäiselle oppimiselle herättämällä lapsen uteliaisuutta 
ja luovuutta. Kehitämme työtämme pysymällä varhais- ja kehityspsykologian uuden 
tutkimuksen tasalla ja sovittamalla sitä omaan arkeemme lasten kanssa.

Päiväkoti on osa lapsen elinympäristöä. Sosiaalisesti, henkisesti ja fyysisesti turval-
lisen elinympäristön muodostavat läheiset ja vakaat suhteet aikuisten ja ikätoverien 
kanssa.

Aktiivinen lapsi on kiinnostunut, utelias ja halukas oppimaan. Tehtävänämme on 
tietoisella ja sensitiivisellä suhtautumisellamme yhtä lailla ohjata lapsia että huomioida 
heidän etunsa ja kokemuksensa.

Lähtökohtanamme on, että lapset ovat aktiivisia oppijoita omien edellytystensä 
mukaisesti. Otamme huomioon ja arvostamme yksilöllisiä eroja. Oppiminen perustuu 
lasten todellisuuteen sekä lasten omiin tietoihin ja kokemuksiin. Lähestymistapamme 
on lapsikeskeinen ja perustuu kokonaisvaltaiseen osaamisnäkemykseen.  
On tärkeää antaa lapsille asiayhteys ja ymmärrys siitä, mitä he oppivat.

1.6 Folkhälsanin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleiset 
tavoitteet

Kukoistavat, uteliaat lapset ovat tavoitteemme. Kaikille lapsille annetaan mahdolli-
suus kasvaa hyvissä olosuhteissa. Meidän on turvattava kaikkien ihmisten yhtäläinen 
arvo ja annettava lapsille parhaat lähtökohdat hyvinvoinnille tasavertaisin ehdoin. 
Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa parhaan alun elinikäiselle oppimiselle. 
Hyvillä olosuhteilla tarkoitamme, että lapset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi ja että 
heidät hyväksytään sellaisina kuin he ovat. Lapsista aidosti välittävä kasvatushen-
kilöstö omaksuu lasten näkökulman ja antaa lapsille mahdollisuuden olla osallisina 
päiväkodin arjessa. Meillä on herkkyyttä, aikaa ja ammattitaitoa vaalia lasten elämän 
tärkeimpiä vuosia.

Kohtelemme huoltajia kunnioittavasti ja heitä herkästi kuunnellen ja arvostamme 
huoltajien monimuotoisuutta.

Ympäristön tulee houkutella leikkiin ja oppimiseen. Luomme keskusteluun ja kanssa-
käymiseen houkuttelevan ilmapiirin, jossa kuuntelemme toisiamme aktiivisesti ja 
kohtaamme toisemme aidosti. Jokaisen tulisi tuntea kuuluvansa joukkoon. 

Folkhälsanin varhaiskasvatus perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, 
kansalliseen lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmien kansallisiin perusteisiin.

1.6.1 Varhaiskasvatuslaissa 540/2018 tarkoitetun varhaiskasvatuksen 
tarkoituksena on: 
1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, 

kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja 

koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 

perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset 
oppimiskokemukset

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
varhaiskasvatusympäristö

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät 
vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä

6) antaa kaikille lapsille tasaveroiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen,  
edistää tasaveroisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia 
ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, 
kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea 
varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
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8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista 
vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, 
toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin 
asioihin

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen 
tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea 
lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä 
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2 Työntekijät 
2.1 Päiväkodissamme työskentelevälle   
Työskentelet terveyttä edistävässä päiväkodissa, mikä tarkoittaa, että työskentelet 
yhdessä lasten, toisten työntekijöiden ja huoltajien kanssa omasi ja muiden terveyden 
ja elämänlaadun hyväksi. 

Motivaatiosi ja ammatillinen tietämyksesi sekä hyvinvointisi ovat tärkeitä edelly-
tyksiä varhaiskasvatuksen laadulle. Folkhälsanilla haluamme panostaa koulutukseen 
ja kasvattajien hyvinvointiin voidaksemme tukea sinua työssäsi. Tarjoamme sinulle 
kuuntelevan, läsnäolevan, ohjaavan ja luotettavan johdon. Lisäksi tämä käsikirja  
auttaa sinua kehittämään lasten kanssa tehtävää työtä ja antaa tietoa terveyttä edistä-
västä toiminnastamme.

Odotamme Folkhälsanin päiväkodeissa työskenteleviltä, että he
• ovat läsnä lapsille
• ymmärtävät, että lapsilla on oikeus saada äänensä kuuluviin 
• osallistavat lapset heitä ja toimintaa koskeviin päätöksiin 
• hyväksyvät lapset sellaisina kuin he ovat ja näkevät positiiviset puolet  

jokaisessa lapsessa
• luovat tietoisesti positiivista ilmapiiriä
• kohtaavat jokaisen sensitiivisesti ja kunnioittavasti
• tutustuvat toimintaa ja prosesseja ohjaaviin asiakirjoihin ja ottavat niiden  

sisällön käyttöön
• pysyvät ajan tasalla yksikössä jaettavasta tiedosta
• ovat osa moniammatillista työryhmää ja tekevät vuosittain tiimisopimuksen 

saavuttaakseen asetetut tavoitteet
• suhtautuvat lapsiin ja toisiin työntekijöihin myönteisesti ja käsittelevät 

kehityskysymyksiä rakentavasti

2.1.1 Tervetuloa töihin – perehdytys uuteen työpaikkaan
Ensimmäisten työpäivien aikana luodaan hyvä perusta toimivalle ja kunnioittavalle 
työsuhteelle, joka tarjoaa edellytykset vaiheittaiselle kehitykselle. Tehokas ja ammatti-
mainen perehdytys on tärkeää myös, jotta voit kokea olevasi lämpimästi tervetullut. 
Perehdytyksen aikana voit omaksua työpaikan arvot, kulttuurin, yhteiset menettely-
tavat ja työhön sitoutumisen. Otamme myös mielellämme vastaan uusia ehdotuksia 
ja ajatuksia. Päiväkodillamme on oma perehdytyssuunnitelma, johon saat tutustua 
ensimmäisen työviikon aikana. 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa 
sinut esittämään rikosrekisteriotteen. Sinun tulee myös toimittaa todistus hygieniapas-
seista, jos työskentelet pakkaamattoman, pilaantuvan ruoan kanssa tai käsittelet sitä.

Työsuhteen alussa allekirjoitat salassapitovelvollisuuden toiminnan vaatimusten 
mukaisesti. Jokainen työntekijä, jolla on käytettävissään Folkhälsanin matkapuhelin, 
tabletti tai tietokone,, allekirjoittaa Folkhälsanin IT-resurssien käyttöehtosopimuk-
sen. Osallistumalla verkkopohjaiselle tietosuoja-asetuskurssille opit henkilötietojen 
käsittelyn perusteet.

2.2 Työntekijän kehitys ja tuki
Työvuoden aikana esihenkilösi ja sinä tapaatte, jotta voitte yhdessä pohtia toimintaa 
ja hyvinvointiasi ja keskustella niistä. Tarkoituksena on käydä läpi työtilanne, tehtävät, 
odotukset, toiveet ja haasteet. Keskustelette varhaiskasvatuksen tavoitteista ja toteu-
tumisesta, asetatte uusia tavoitteita tuleville vuosille ja sovitte toivotusta osaamisen 
kasvattamisesta. Sinulla on myös mahdollisuus antaa esihenkilölle palautetta johdon 
ja toiminnan kehittämiseksi. Keskustelu dokumentoidaan ja talletetaan.

Koulutus on tärkeää, jotta toimintaamme voidaan kehittää laadullisesti ja jotta se 
vastaisi lasten, perheiden ja Folkhälsanin odotuksia. Kunnat, joille tuotamme palve-
lua, odottavat työntekijöiltämme myös tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa 
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ja ajantasaista osaamista. Jokainen työntekijä osallistuu säännöllisesti koulutukseen, 
ja toimintasuunnitelman liitteeksi tehdään koulutussuunnitelma. Suunnitelma voi 
sisältää myös tukea työhön ja työnohjaukseen sekä Folkhälsanin asiantuntijoiden kon-
sultaatiota. Esihenkilökoulutusta järjestetään säännöllisesti toimintavuoden aikana, 
ja yksiköiden vastuuhenkilöt osallistuvat vuoden aikana myös mm. viranomaisten 
järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. 

2.3 Työyhteisöstä ja johtamisesta 
Työyhteisössä on työtämme ohjaavia strategioita. Strategioiden lisäksi tarvitaan työn-
jakoa, järjestelmiä, työskentelytapoja, organisaatiorakenteita ja ammatillista osaa-
mista työn ohjaamiseksi ja kehittämiseksi sekä toiminnan johtamiseksi eteenpäin. 
Työn tekotapa riippuu ihmisten keskinäisestä yhteistyöstä, sisäisistä voimavaroista, 
arvoista ja asenteista sekä tavastamme ratkaista erilaisia   ongelmia. Motivoidumme 
työyhteisössä, jonka oleellisia osia ovat ilo, yhteishenki ja avoin mieli ja jossa jokaisella 
on oikeus sekä kokeilla että epäonnistua. Itseohjautuvuus on tärkeää: yritä nähdä asiat 
rakentavasti, tunne omat kehitystavoitteesi, pohdi tunteitasi ja niiden hallintaa. Rooli-
mallina toimiminen on erityisen tärkeää. Pidä työntekijänä ja esihenkilönä huolta 
itsestäsi äläkä unohda muistuttaa itseäsi siitä, kuinka hyvää työtä teet. Taukojen pitä-
minen työssä on välttämätöntä, sillä muuten ajatus ei kulje eikä uusia ideoita synny.

Läsnä oleva johto on tässä ja nyt. Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen, ja luot-
tamus rakentuu kerta kerralta. Erilaiset asiat ratkaistaan   aina arjessa, eri näkökulmien 
ymmärtäminen auttaa, eikä positiivinen nöyryys jää huomaamatta.

Positiivinen palaute, palaute yleensä ja kiitokset ovat luonnollinen osa arkea.  
Kyky johtaa, osaaminen, arvot, motivaatio, persoona, viestintä, voima ja strateginen 
ajattelu ovat osa johtajuutta. Ihmisten välinen vuorovaikutus puolestaan   luo kulttuu-
rin, jossa työyhteisölle tyypilliset arvot, normit ja käsitykset ohjaavat toimintatapaa 
joko tietoisesti tai tiedostamatta. Luotu organisaatiokulttuuri vaikuttaa johdon onnis-
tumiseen ja kehitykseen. 

Varhaiskasvatuksessa johtaminen on kehittynyt palvelevan johtamisen suuntaan.  
Se ei ole johtamistekniikka tai malli, vaan pikemminkin tapa elää ja kohdella ihmisiä. 
Avustavan asenteen avulla johtaja edistää perustehtävän toteuttamista työyhteisössä. 

Tärkeä osa johtamista on luoda vastuullisuutta, luovuutta ja osallistumista edistävä 
kulttuuri ja rakenteet. Johtaja valvoo työntekijöidensä etuja ja arvostaa heitä, on herkkä 
kuulemaan ja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hän johtaa yhteistä visiota ja 
yhteisiä tavoitteita ja tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen ja kasvuun. Johto osoittaa 
uskottavuutta ottamalla vastuun, oppimalla muilta ja osoittamalla rehellisyyttä ja 
luottamusta. Hyvä johto vahvistaa pedagogista laatua ja vaikuttaa merkittävästi var-
haiskasvatuksen toimintakulttuuriin. Hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaan varhais-
kasvatuksen tärkein voimavara. Henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi toimintakulttuurilla  
on merkittävä vaikutus lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Mitä näkyväm-
mäksi – sekä puheessa että toiminnassa – inhimilliset arvot, perustehtävä ja henkilös-
tön hyvinvointi tehdään, sitä vahvemmin henkilöstö kokee itsensä arvokkaaksi työyh-
teisölle ja tuntee siten tekevänsä mielekästä työtä. Keskitymme tarjoamaan tukea 
organisaatiomme johdolle.
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3 Yhteistyö
Yhteistyön tavoitteena on, että varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat loogisen 
jatkumon, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista terveellä ja turvallisella tavalla. 
Yhteistyön on varmistettava laatu ja vahvistettava lasten ja huoltajien osallistumista.

3.1 Yhteistyö huoltajien kanssa
Yhteistyöllä huoltajien kanssa on keskeinen merkitys. Sen perusta luodaan ensikoh-
taamisella perheen kanssa. Yhteistyön on perustuttava luottamukseen, tasavertaiseen 
viestintään ja keskinäiseen kunnioitukseen. Yhteistyö toteutetaan osallistamalla huol-
tajat suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin, ja se näkyy muun muassa päivittäisissä 
keskusteluissa, viikkosuunnittelussa, kuukausikirjeissä, vanhempainkokouksissa sekä 
kehityskeskusteluissa. Turvallinen alku varhaiskasvatuksessa lapsen silmin -mallin 
avulla (lue lisää täältä) edistää perheen osallistumista omaa lasta koskeviin asioihin.

Huoltajat tuntevat olevansa osallisia, kun he osallistuvat konkreettisesti päiväkodin 
toimintaan ja kokevat, että perheen ajatukset ja asiat otetaan huomioon. Huoltajien 
kokemalla osallisuudella ja yhteisöllisyydellä on myönteinen vaikutus lasten hyvin-
vointiin, ja se vahvistaa myös lasten ja vanhempien välistä suhdetta. Näistä syistä on 
tärkeää alusta alkaen luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta kasvattajien ja huoltajien 
välille. Hyvän yhteistyön lähtökohtana ovat kasvattajat, jotka luovat tietoisesti yhtei-
sen lähestymistavan huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Selkeä lähestymistapa 
ja yhteiset menetelmät yhteistyössä huoltajien kanssa tarjoavat turvallisuutta sekä 
huoltajille että lapsille.

3.2 Lapsen kehityksen ja oppimisen yhteistyö
Kaikilla lapsilla on oikeus tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi vahvuuksineen ja haasteineen. 
Annamme toiminnassamme pedagogista, rakenteellista ja hoidollista tukea, jotta 
kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus kehittyä suotuisasti. Varhaiskasvatuslain mukaan 
kasvatushenkilöstön on tunnistettava lapsen tuen tarve. Tukea tulee antaa välittö-
mästi tuen tarpeen ilmettyä. Tukea annetaan kolmella tasolla: yleisellä, tehostetulla 
ja erityisellä tuen tasolla. Lapsen saama tuki ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia. 
Tuki voi olla väliaikaista tai laajaa ja säännöllistä. Kirjaamme tukitoimenpiteet lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan, johon kirjaamme myös, miten tuki ja vastuunjako to-
teutetaan. Arvioimme tukea, ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Työskentelemme lapsen, huoltajan ja lapsen tukiverkoston muiden asiantuntijoiden 
(esim. terapeuttien) kanssa lapsen tukitarpeiden tunnistamiseksi, suunnittelemiseksi 
ja toteuttamiseksi. 

Folkhälsanilla työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, yksi pääkau-
punkiseudulla ja toinen Turunmaalla. He ovat luonnollinen osa lapsen tukiverkostoa 
ja osallistuvat prosessiin, kun lapsen tukitarvetta kartoitetaan, toteutetaan ja arvioi-
daan.

Folkhälsanin lasten, nuorten ja perheiden vastaanotoilla Helsingissä ja Turunmaalla 
on matalan kynnyksen vastaanotto. Lapsestaan huolissaan olevat huoltajat voivat 
varata ajan ilmaiseen ensitapaamiseen, jossa he voivat keskustella huolestaan   psyko-
login tai terapeutin kanssa.
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3.3 Moniammatillinen yhteistyö
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa teemme yhteistyötä lastensuojelun,  
erityisopetuksen, lastenneuvolan henkilöstön sekä muiden terveydenhuollon  
ja sosiaalihuollon toimijoiden kanssa.

3.4 Yhteistyö kuntien kanssa
Kuntien kanssa tehtävissä palvelusetelisopimuksissa Folkhälsan täyttää sekä kuntien 
että omat laatuvaatimuksensa. Folkhälsan pyrkii hyvään yhteistyöhön varhaiskasva-
tuksen palvelujen ostajien kanssa.

3.5 Folkhälsanin päiväkotien välinen yhteistyö
Folkhälsanin päiväkotien välinen yhteistyö sisältää seuraavat kohdat:
• yhteinen terveyttä edistävä strategia
• laadunvarmistus- ja omavalvontasuunnitelmat
• henkilöstön hyvinvointi ja koulutus, johdon koulutus
• toiminnan palaute ja kehitys
• tämä käsikirja
• Varhaiskasvatuksen opettajan käsikirja (ruotsiksi)

Folkhälsanin päiväkotien välinen yhteistyö on tärkeää muun muassa yhteisen ohjeis-
tuksen ylläpitämiseksi terveyttä edistävistä prosesseista, omavalvontasuunnitelmista, 
laadunvarmistuksesta ja arvioinnista. Järjestämme yhteisiä kasvatuksellisia iltoja, 
koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia, joissa pääsemme tapaamaan toisiamme. 
Mutkikkaita   tilanteita kohdatessa on hyvä muistaa, että on olemassa muita Folkhälsa-
nin kasvattajia, joilta voi saada apua ja tukea. Yksiköitä kannustetaan myös jakamaan 
onnistuneiksi osoittautuneita ideoita. 

3.6 Muut yhteistyökumppanit
Toiminnan tavoitteita tukevia monipuolisia oppimisympäristöjä luodaksemme teemme 
yhteistyötä opetuksen, liikunnan ja kulttuurin toimijoiden sekä kirjastojen kanssa. 
Etsimme myös aktiivisesti muita toimijoita paikallisyhteisöstä lasten kokemuspohjan 
laajentamiseksi.
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4 Toimintamuodot ja -prosessit
Tässä osassa haluamme tuoda esiin nimenomaan Folkhälsanin varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta kuvaavaa sisältöä ja toimintaa.  Sisältö perustuu Folkhälsanin arvoihin ja 
toiminnan periaatteisiin.

4.1 Terveyttä edistävät asenteet ja työskentelytavat   
Työskentelemme terveyttä edistävässä päiväkodissa. Tämä tarkoittaa, että olemme 
yhdessä kollegojemme kanssa vastuussa terveyttä edistävän lähestymistavan ja  
työskentelytapojen ylläpidosta, seurannasta ja kehittämisestä toiminnassa. 

1. Yhdessä meidän on pohdittava ja määritettävä, mitä terveyden edistäminen 
päiväkodeissamme tarkoittaa. Pohdi yhdessä kollegoiden ja lasten kanssa, millä 
tavalla se konkreettisesti näkyy toiminnassanne. Pohdinnan tulokset kirjataan 
myös kunkin lukuvuoden toimintasuunnitelmaan. 

2. Huoltajat tulevat osallisiksi terveyttä edistäviin toimintaperiaatteisiimme, 
kun tuomme ne tietoisella tavalla esiin ja keskustelemme niistä 
vanhempaintapaamisissa ja päivittäisissä kohtaamisissa huoltajien kanssa. 
Jaamme huoltajille myös kirjallista tietoa terveyttä edistävästä toiminnastamme. 
Pidä huoltajien nähtävillä tiedot päiväkodin terveyttä edistävästä 
lähestymistavasta ja työstä. 

3. Annamme uusille työntekijöille perusteellisen ohjauksen siihen, mitä 
päiväkotimme terveyttä edistävä lähestymistapa merkitsee. Uudet työntekijät 
tutustuvat terveyttä edistävän päiväkodin keskeisiin toimintaperiaatteisiin, ja 
pohdimme niitä yhdessä.

 Käymme yhdessä läpi myös asiakirjat, jotka kuvaavat terveyttä edistävää työtä ja 
toimintaa:

 a. Folkhälsanin varhaiskasvatuksen käsikirja
 b. Päiväkodin toimintasuunnitelma

4. Teemme säännöllistä yhteistyötä Folkhälsanin muiden asiantuntijoiden kanssa. 
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4.2 Folkhälsan-päiväkotiin hakeminen ja tutustuminen
Turvallinen ja hyvin toimiva varhaiskasvatus perustuu päiväkodin ja perheen hyvään 
yhteistyöhön. Yhteistyö alkaa huoltajan hakiessa päiväkotipaikkaa ja jatkuu koko 
päivähoidon ajan. 

1. Perhe hakee  
varhaiskasvatuspaikkaa.

2. Kunnasta riippuen 
prosessi jatkuu eri 

tavoin, kunnes perhe saa 
varhaiskasvatuspaikkaa 

koskevan päätöksen.

3. Huoltaja vahvistaa  
vastaanottavansa paikan 

ja ilmoittaa siitä päivä-
kodin johtajalle tai muulle 

määrätylle henkilölle.

4. Huoltaja ja kasvattajat sopivat 
ensimmäisestä vierailusta päiväkodissa. 
Vaihtoehtoisesti omahoitaja vierailee 
perheen kotona. 

5. Lapsen päiväkoti-
taival alkaa 1–2 viikon 
pituisella pehmeän 
laskeutumisen jaksolla, 
jossa huoltaja on aluksi 
koko ajan mukana.

6. Teemme yksilöllisen suunnitelman 
lapselle yhdessä lapsen ja huoltajan 

kanssa. Samalla vaihdamme ajatuksia 
kielellisesti rikkaasta arjesta ja siitä, 

mitä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 
valitseminen tarkoittaa.

7. Seuraamme 
lapsen yksilöllistä 

suunnitelmaa, 
arvioimme sitä 

yhdessä huoltajan 
kanssa ja päivitämme 

suunnitelman  
vähintään kerran 

vuodessa. 

8. Huoltajan 
ja kasvattajien 
välinen yhteistyö 
jatkuu koko 
vuoden muun 
muassa viikko-/

kuukausikirjeiden, 
vanhempainkokousten 

ja päivittäisten, lapsen päivää 
ja kehitystä koskevien 

keskustelujen avulla.

Hakeminen ja lapsen tutustuminen päiväkotiin
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4.3 Terveyttä edistävän päiväkodin materiaaleja

Kocka på

Smakskola ja Gimme5

Leikkitietokanta

Lilla Chilla

Hoppa på!

Miniröris

Kompiskonst

Stegen

Start

Jämställt på dagis

FHille – yhdessä 
leikkiminen ja oppiminen, 

hyvä alku koululle

Skogsmulle

Grön Flagg

Hitta Vilse

Kieltä stimuloiva materiaali

Kuvat ja merkit tukena/
AAC

Mediakasvatus, 
digitaalinen 

oppimisympäristö

Yllä olevat laatikot ovat välineitä, joita käytetään terveyttä edistävässä toiminnassa. 
Ruutujen linkkejä napsauttamalla pääset sivuille, joissa on materiaalia, jota voit käyttää 
päiväkodin terveyttä edistävässä toiminnassa.

4.4 Leikki ja oppiminen 
Leikissä lapsi luo merkitystä ja toimii mielekkäästi. Tämä tarkoittaa, että lapset ovat 
leikkiessään aktiivisia, uteliaita ja kiinnostuneita. Leikille ominaista on lasten toi-
meliaisuus ja innokkuus. Siksi leikki ja oppiminen kytkeytyvät toisiinsa. Hauskassa, 
uteliaassa, mielenkiintoisessa ja aktiivisessa ilmapiirissä lapset omaksuvat tietoa 
itsestään ja ympäröivästä maailmasta ja oppivat näistä. Leikki on alue, jossa taru ja 
todellisuus sekä lapsen sisäinen ja ulkoinen maailma kohtaavat ja niitä käsitellään. 
Siksi leikki on lapsen tärkein tapa oppia.

Leikki on keskeinen osa lastenkulttuuria, ja sillä on ominaisarvo, koska leikki on 
lasten tyypillinen tapa olla. Leikissä lapsi muodostaa ymmärrystä ympäristöstään ko-
kemuksensa perusteella. Leikkiessä lapsi saa mahdollisuuden kehittyä monin tavoin, 
ja leikkiessä lapset oppivat toisiltaan. Leikkiessä lapset kehittävät tunteen osallisuu-
desta, heillä on vaikutusvaltaa, ja he hyödyntävät kommunikointitaitojaan. Kaikessa 
tässä kieli toimii keinona. Kielen ja vuorovaikutuksen osuus leikissä on keskeistä.  
Näistä syistä leikki on keskeistä varhaiskasvatustoiminnassa, jossa lapset ja kasvatta-
jat oppivat toistensa kanssa ja toisiltaan ja voivat tuntea iloa yhdessä leikkimisestä, 
tekemisestä ja kokemisesta.

Toiminnan tietoisten valintojen ja painotusten sekä lapsen arjen ja kokemusten 
ymmärryksen avulla luomme lapselle turvallisia, kutsuvia ja monipuolisia oppimis-
ympäristöjä. Suunnittelemme ja muotoilemme yhdessä lasten kanssa oppimis- ja 
leikkiympäristöt siten, että ne tarjoavat tilaa mielikuvitukselle, eläytymiselle, kokeile-
miselle ja sosiaalisten kontaktien (sosiaalisen osaamisen) kehittämiselle. Näin lapset 
saavat mahdollisuuden kokeilla erilaisia   leikkejä, joissa tutkitaan ympäristöä ja jotka 
edistävät lapsen kehitystä, oppimista, hyvinvointia, luovuutta ja osallisuuden tunnet-
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ta. Käytännössä tarjoamme lapsille yhteisiä elämyksiä, kokemuksia ja materiaaleja, 
joista aloittaa ja joiden avulla leikkiä voi kehittää edelleen. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että luomme puitteet leikin vuorovaikutukselle antamalla leikille aikaa ja tilaa sekä 
huolehtimalla tarvittavien yhteistyön sääntöjen noudattamisesta. Osoitamme kun-
nioitusta leikkiä kohtaan olemalla tarpeettomasti keskeyttämättä ja häiritsemättä sitä, 
samalla kun autamme ja ylläpidämme sitä.

4.4.1 Kasvattajan rooli
Lähestymistapamme leikkiin on ratkaisevan tärkeää sille, kuinka kehittynyttä leikistä 
ja leikin myötä oppimisesta tulee. Meidän on tarkkailtava, tuettava ja ohjattava lapsen 
leikkiä tarkoituksenmukaisella tavalla.  
Tietoinen läsnäolomme vahvistaa ja kehittää lasten kieltä ja vuorovaikutusta ja 
ehkäisee konfliktitilanteita, luoden positiivisen ja turvallisen ilmapiirin. Kun olemme 
konkreettisesti läsnä, voimme opastaa lapsia leikin käytännöissä ja puuttua tarvittaes-
sa tilanteeseen.  
Seuraamalla tarkasti lasten leikkiä saamme myös arvokasta tietoa leikkien sisällöstä. 
Voimme hyödyntää tätä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa lasten kanssa. 

Roolimme on siis olla aktiivisesti läsnä leikissä. On tärkeää ymmärtää, millä eri tavoin 
vaikutamme lasten leikkiin. Meidän on osattava ohjata joko a) epäsuorasti järjestämällä 
leikin edellytykset, b) suoraan, ulkopuolelta, puuttumalla leikkiin tai c) suoraan, sisältä, 
osallistumalla leikkiin itse. Meidän on oltava jatkuvasti lasten käytettävissä.

Sen lisäksi, että lapsille annetaan edellytykset ns. vapaaseen leikkiin, meidän on 
myös tietoisesti käytettävä leikkiä pedagogisena työkaluna toiminnassa. Iloisen leikin 
ilmapiirillä luodaan kasvualusta leikille ja oppimiselle. Tehtävänämme on siis luoda 
sopivan haastava ja inspiroiva ilmapiiri, joka houkuttelee lapsia uteliaisuuteen ja 
leikkisyyteen. Samalla meidän on tietoisesti rajattava pedagoginen leikkituokio ohja-
taksemme lasten huomio siihen, mitä toivomme heidän oppivan. Tämä luo edellytyk-
set toiminnalle, jossa pyrimme saavuttamaan lasten oppimiselle asetetut tavoitteet, 
samalla hyödyntäen heidän panostaan ja näkökulmaansa.

Toisin sanoen leikki vaatii aikaa, tilaa ja rauhaa sekä sopivia lasten käytettävissä olevia 
leluja ja materiaaleja. Mahdollistamme leikin lapsille: leikki saa näkyä ja kuulua, ja 
annamme leikkiville lapsille ja aikuisille leikkirauhan.On muistettava, että leikki on 
lapsen oikeus.  

”Riittävä leikkiaika tuottaa onnellisia, aktiivisia, rauhallisia ja keskittyviä lapsia.  
Haluammehan onnellisia lapsia täynnä elämää, sekä päiväkoteja, joissa on ainutlaatuiset 
olosuhteet leikkiin.” – Maria Folkhälsanin Kastanjen-päiväkodista

4.5 Kestävä kehitys, globaalikasvatus ja monikulttuurinen arki
Kestävällä kehityksellä on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuutensa sekä 
moraalinen näkökulma, joka korostaa yksilön vastuuta ja osallistumista. Tähän sisälty-
vät sekä kestävä fyysinen ympäristö että kestävä sosiaalinen ympäristö. Kestävä kehi-
tys koskee oikeuksia ja oikeudenmukaisuutta, tasaveroisuutta ja tasa-arvoa, kunnioi-
tusta ja solidaarisuutta. Sitä tarvitaan ylläpitämään oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja 
oikeudenmukaista maailmaa, jossa kaikilla ihmisillä on pääsy yhteisiin resursseihimme.

Kestävän kehityksen edistäminen päiväkodissa asettaa keskustelun kestävästä yh-
teiskunnasta etusijalle. Mitä tällä tarkoitetaan? Tarkoitammeko arjen kestävyyttä tälle 
pienelle ryhmälle? Vai uskommeko voivamme antaa lapsille kipinän ymmärrykselle, 
että heidän elämällään todella on merkitystä myös muiden elämälle ja myös jälkipol-
vien elämälle? Pedagogeilla on tässä suuri vastuu. Heidän työnsä on erittäin tärkeää. 

Päiväkodin näkemys lapsista, tiedosta ja oppimisesta on voimavara kestävän kehi-
tyksen työssä. Kasvattajien on kyettävä käsittelemään tietoa palasten ja silpun sijaan 
kokonaisuuksina,. Perusajatuksena on, että lapsi oppii kaikilla aisteillaan ja että oppi-
minen perustuu lapsen kokemuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kykyihin. Meidän on 
ajateltava asiaa lapsen näkökulmasta ja pidettävä lasta kaikissa tilanteissa tekijänä, 
joka jo tietää ja osaa.
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Avoin vuorovaikutus on myös kestävän kehityksen voimavara.  
Meidän on kyettävä keskustelemaan niin peloista kuin ennen kaikkea mahdollisuuk-
sistakin. Meillä on oltava ratkaisukeskeinen lähestymistapa lasten kanssa, ja meidän 
tulee välittää toiveikas näkymä tulevaisuudesta. Aikuiset ja lapset voivat yhdessä 
pohtia, että kyse ei ole vain luonnon huolenpidosta, vaan siitä, että jokainen voi itse 
ottaa vastuuta ja tehdä jotain luonnon puolesta. Toisena voimavarana on, että työs-
kentelemme perinteisesti lähellä luontoa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pedago-
git yhdessä lasten kanssa usein perehtyvät ja syventyvät luonnon eri ilmiöihin, ja että 
tämä vaikuttaa siihen, millaiseksi lasten suhde luontoon muodostuu. Yhteistyö lasten 
huoltajien kanssa on myös voimavara; kasvatuksellinen työ vaikuttaa epäsuorasti 
myös huoltajiin. 

Päiväkotimme työskentelevät yhdessä lasten kotien kanssa ensimmäisinä alustoina 
globaalikasvatukselle, kestävälle kehitykselle ja monikulttuuriselle arjelle. Nämä ovat 
myös terveyttä edistävän lähestymistavan ja työn rakennuspalikoita. Yhteinen nimittäjä 
tässä työssä lasten kanssa on arvokasvatus. Meidän on tietoisesti luotava olosuhteet 
toisistamme ja maapallosta – meidän kaikkien kodista – välittämiselle. Siksi opastamme 
lapsia kunnioittamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta sekä tarkkailemaan, ymmär-
tämään ja tutkimaan ympäristöään. Lapset omaksuvat kestävän elämäntavan moni-
puolisten luonnonkokemusten avulla, huolehtimalla ja välittämällä ympäristöstä ja 
saamalla mahdollisuuden harjoittaa kestävän elämäntavan edellyttämiä taitoja. 

4.5.1 Käytännön toimet
• Osa Folkhälsanin päiväkodeista on toteuttanut toiminnassaan YK:n ympäristö-

ohjelman UNEP:n suosittelemaa Vihreä lippu -ohjelmaa. Vihreä lippu on kestävän 
kehityksen opetusväline päiväkodeille ja kouluille. Ohjelmassa toteutetaan kestävän 
kehityksen eri näkökohtia. Tavoitteena on pitkäjänteinen, tehokas ja inspiroiva 
toiminta. Kaikille ohjelman ehdot täyttäville myönnetään todistuksena ohjelman 
symboli, Vihreä lippu.

 - Kasvattajille Vihreä lippu on käytännöllinen työkalu varhaiskasvatuksen 
kestävää kehitystä ja osallistumista koskevien tavoitteiden toteuttamiseen. 
Kasvattajien mukaan Vihreän lipun ohjelman tärkeä etu on, että sen myötä 
päiväkotiyhteisöön tulee aitoa osallistumista. Lasten perheille Vihreä lippu 
merkitsee uusia ympäristötietoisia toimintamalleja, jotka heijastuvat myös 
koteihin.

• Osana päiväkodin globaalikasvatustyötä päiväkodin lapset voivat vuosittain 
osallistua globaalia ymmärrystä ja kehitystä tukeviin erityisiin päiviin ja 
tapahtumiin. Tällaisia   ovat esimerkiksi saamelaisten kansallispäivä 6. helmikuuta, 
rasisminvastainen viikko maaliskuussa, Earth Hour maaliskuussa ja lapsen 
oikeuksien päivä 20. marraskuuta.

• Vuonna 2015 pidetyssä huippukokouksessa YK:n jäsenvaltiot sopivat kestävän 
kehityksen toimintasuunnitelmasta, ns. Agenda 2030:sta. Voit lukea lisää Agenda 
2030:sta napsauttamalla tästä.

• Agenda 2030 ohjaa kestävän kehityksen työtä vuosina 2016–2030. 
Toimintasuunnitelmassa on 17 tavoitetta, jotka voimme rakentavasti ja 
ratkaisukeskeisesti tehdä näkyviksi ja joista voimme keskustella lasten kanssa:

1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää  

kestävää maataloutta.
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet.
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen 

oikeuksia ja mahdollisuuksia.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä 

sekä säällisiä työpaikkoja.
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9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja 
innovaatioita.

10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää 

käyttöä.
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden 

kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista 
vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen.

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden 
pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia 
kumppanuutta.

4.6 Mediakasvatus
Tutkimme yhdessä lasten kanssa tieto- ja viestintätekniikan roolia arjessa ja tutus-
tumme erilaisiin digitaalisiin työkaluihin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaaliset välineet 
ovat luonnollinen osa toimintaamme ja lasten oppimista. Käytämme erilaisivälineitä 
yhdessä. Lasten luova ajattelu, yhteistyötaidot ja lukutaito kehittyvät, kun heille anne-
taan mahdollisuus tehdä erilaisia   kokeiluja ja tuottaa sisältöä itsenäisesti ja yhdessä 
muiden lasten kanssa. Pedagogit opastavat lapsia digitaalisten välineiden käytössä 
monipuolisesti ja turvallisesti. Vaikka lapset tutkivat vapaasti uteliaisuutensa ohjaa-
mina ja usein tuntuu siltä, että he osaavat enemmän kuin me aikuiset, lapset tarvitse-
vat pedagogista ohjausta. On tärkeää, että digitaalisista välineistä tulee oppimisen ja 
dokumentoinnin välineitä. 

Digitaaliset välineet ovat luonnollinen osa päiväkodin ja esiopetuksen toimintaa 
ja yksi oppimisväline muiden joukossa. Huolehdimme siitä, että lapset käyttävät 
digitaalisia välineitä monipuolisesti ja että käytöllä on aina opetuksellinen tarkoitus. 
Näin lapsille muodostuu hyviä käyttötottumuksia ja he saavat konkreettisia ideoita 
siitä, miten he voivat käyttää näitä välineitä opetuksellisesti myös kotona. Digitaalisia 
välineitä käytetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Niiden avulla saadaan toimintaa 
näkyväksi. 

Lue lisää mediataidoista varhaiskasvatuksessa napsauttamalla alla olevia  
linkkejä:
• Mediakasvatusseuran sivusto
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 

-verkkosivusto 
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Media varhaiskasvatuksessa -opas: 

Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
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4.7 Terveyttä edistävät päiväkotimme – tätä me jo teemme
Tämä muistilista on tarkoitettu tueksi terveyttä edistävän päiväkodin kehittämistyölle.
Muistilistan avulla voidaan seurata, suunnitella, kehittää ja arvioida työtä päiväkodissa. 
Ideana on, että lista toimii keskustelun perustana meille pedagogeille.

Lapsen perhe  
• Olemme iloisia, jos huoltajat osallistuvat ja sitoutuvat päiväkodin toimintaan,  

esim. vanhempainyhdistyksen tai paikallisen Folkhälsan-yhdistyksen kautta.
• Päiväkodilla on tietoa terveyttä edistävästä työskentelytavastaja jakaa sitä 

tarvittaessa huoltajille.
• Vanhempainkokouksissa ja -keskusteluissa pohdimme erilaisia terveyttä edistäviä 

aiheita, opetuksellista toimintaa ja tavoitteita.
• Tarjoamme mahdollisuuden keskusteluun vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa 

useammin.
• Yhteistyö huoltajien kanssa on avointa, luottamukseen perustuvaa ja aktiivista.

Lapsikeskeinen päiväkodin aloittaminen 
• Varhaiskasvatus alkaa noin 1–2 viikon tutustumisjaksolla yhdessä huoltajien kanssa.
• Päiväkodin alkaessa lapselle nimetään omahoitaja, mutta kasvatukseen ja hoitoon 

osallistuvat myös muut kasvattajat.
• Tuemme sekä lasta että huoltajia aamun erotilanteessa.
• Omahoitaja vierailee lapsen perheessä ennen varhaiskasvatuksen aloitusta yhdessä 

yksikönjohtajan tai jonkun muun pedagogin kanssa.
• Käytämme aloituskeskusteluun päiväkodin mallipohjaa.

 
Sosiaalinen ja emotionaalinen terveys
• Näytämme hyvää esimerkkiä kommunikoidessamme toistemme ja lasten kanssa.
• Lapset saavat olla osallisina toiminnan suunnittelussa.
• Näemme, kuulemme ja kuuntelemme lapsia aktiivisesti – mikäli lasten 

hyvinvoinnista herää huoli, puutumme asiaan aikaisessa vaiheessa.
• Ehkäisemme kiusaamista yhteistyössä huoltajien kanssa vahvistamalla ja 

edistämällä aktiivisesti lasten kaverisuhteita niin, ettei kukaan jää ryhmän 
ulkopuolelle.

• Päiväkodilla on toimintasuunnitelma kiusaamisen estämiseksi ja siihen 
puuttumiseksi.

• Vahvistamme lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ohjelmilla, jotka opettavat 
lapsille ristiriitojen käsittelemistä, esimerkiksi ohjelmalla Jag och Vi – känslor, 
samspel, empati.

Leikit
• Luomme yhdessä lasten kanssa tarvittavan rekvisiitan ja edellytykset leikkiin.
• Innostaaksemme erilaisiin leikkeihin muokkaamme ja vaihtelemme 

leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa.
• Materiaalit ovat tarkoin mietittyjä ja lasten helposti saatavilla.
• Annamme mahdollisuuden lasten keskinäiselle vuorovaikutukselle ja myös tilaa 

itsenäiselle leikille.
• Havainnoimme lasten leikkiä pohdinnan tueksi työhteisössä.
• Lapsille annetaan aikaa leikkiin ja he saavat leikkiä leikin loppuun asti, eli heidän ei 

aina tarvitse siivota leikkiä pois kesken leikin.
• Osallistumme aktiivisesti ja tietoisesti lasten leikkiin.
• Arvostamme lasten leikkiä ja käytämme leikkiä myös opetuksen välineenä.
• Tuemme tietoisesti lasten kieltä leikissä.

Kielen kehitys
• Suhtaudumme myönteisesti monikielisyyteen ja arvostamme kaikkia lasten kieliä. 

Samalla pyrimme tukemaan ja kannustamaan lasten ruotsin kieltä monipuolisesti  
ja riittävästi.

• Kiinnitämme huomiota omaan tapaamme ilmaista itseämme ja toimimme 
tietoisesti lasten kielellisinä malleina.
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• Käytämme aikaa aktiiviseen lasten kuuntelemiseen ja haastamme lapsia 
ilmaisemaan itseään eri tavoin.

• Hyödynnämme tietoisesti päiväkotiarjen eri tilanteita lasten kanssa kielen 
rikastuttamiseen ja mukautamme kieltämme yksittäisten lasten mukaan.

• Edistämme lasten kommunikointitaitoja sekä puheen että kielen kehitystä 
käyttämällä puhetta tukevia kommunikointimenetelmiä, esim. kuvia ja 
tukiviittomia, luonnollisena osana arkea.  

• Stimuloimme lasten kieltä leikittelemällä ja tutkiskelemalla sitä pienryhmissä.
• Luemme päivittäin lasten kanssa (muutenkin kuin lepohetkien aikaan), ja kirjoja  

on helposti saatavilla spontaaneihin lukuhetkiin.
• Teemme aktiivista ja säännöllistä yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen kielen 

kehittämiseksi ja tukemiseksi ja keskustelemme huoltajien kanssa lapsen 
kielitaidosta osana lapsen hyvinvointia.

• Arvioimme ja kehitämme kieltä rikastuttavaa toimintaamme säännöllisesti 
esimerkiksi tutustumalla lapsen kielen kehitystä koskevaan ajankohtaiseen 
materiaaliin ja tietoon.

Tasaarvo ja tasaveroisuus 
• Kaikilla päiväkodissa olevilla henkilöillä on samat oikeudet ja oikeus yhtäläisiin 

elämyksiin ja mahdollisuuksiin sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen 
ilmaisusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, iästä, ulkonäöstä, mielipiteestä, 
kielestä tai vammasta riippumatta.

• Lisäämme ymmärrystä tasa-arvosta ja tasaveroisuudesta, jotta voimme paremmin 
ottaa huomioon lasten ja heidän perheidensä monimuotoisuuden.

• Tarkastelemme rutiinejamme, tilojamme ja tapaamme kohdata toisemme, jotta 
jokainen voi tuntea olevansa osallisena lähtökohdistaan riippumatta.

• Huomioimme, kannustamme, kohtelemme ja rohkaisemme jokaista lasta tasapuolisesti.
• Päiväkodin rutiinit ja lomakkeet käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki 

perhemuodot otetaan huomioon.
• Kehitämme tietämystämme tasa-arvosta ja tasaveroisuudesta hyödyntäen 

ajankohtaisia   raportteja, materiaaleja ja konkreettisia työmenetelmiä, esim. tasa-
arvoista päiväkotia käsittelevää Ett jämställt dagis -raporttia ja normeja kriittisesti 
tarkastelevaa Folkhälsanin kuvamateriaalia Vidga leken, bryt normen.

Seksuaaliterveys
• Kunnioitamme lasten ruumiillista koskemattomuutta ja opetamme heitä tekemään 

samoin. Kysymme esimerkiksi koskettaessamme ”Saanko halata sinua?” sen sijaan, 
että vain koskettaisimme jotakuta, joka ei sitä halua.

• Opetamme lapsille, että heillä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. 
Uimapuvun peittämiä alueita ei kukaan saa koskaan koskettaa lupaa kysymättä.

• On luonnollista olla utelias pimpeistä ja pippeleistä ja siitä, miten lapset 
syntyvät. Meillä itsellämme on luonnollinen lähestymistapa aiheeseen ja lasten 
keskusteluihin, on OK puhua aiheesta asiallisesti yksinkertaisin sanoin, jos lapset 
itse ottavat sen puheeksi.

• Käytämme sukuelimistä sanoja pimppi ja pippeli. Sanat ovat asiallisia eikä niiden 
käyttö ole rumaa. Sukuelimet ovat yhtä arvokkaita kuin muutkin kehon osat.

• Kasvatustyön monimuotoisuus mahdollistaa sen, että useammat ihmiset voivat 
tuntea kuuluvansa joukkoon. Kaikki eivät esimerkiksi ole heteroita, joten puhumme 
myös siitä, että voimme rakastua samaa sukupuolta olevaan henkilöön sen sijaan, 
että olettaisimme, että kaikki pojat ovat kiinnostuneita tytöistä ja päinvastoin.

• Lapset voivat kokea olevansa eri sukupuolta kuin mitä papereissa todetaan. Kohtelemme 
lasta sen sukupuoli-identiteetin mukaan, jota lapsi toivoo. Silloin lapsi voi parhaiten.

Taide ja kulttuuriidentiteetti
• Tuemme määrätietoisesti lasten musiikillisen, visuaalisen, sanallisen ja kehollisen 

ilmaisukyvyn kehitystä.
• Tarjoamme lapsille luovaa tekemistä monipuolisilla materiaaleilla korostaen 

prosessin ja elämyksen arvoa.
• Luemme ja kerromme niin uusia kuin perinteisiäkin satuja, riimejä ja loruja sekä 

laulamme lauluja.
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• Kannustamme lapsia ilmaisemaan itseään eri tavoin näytelmän, laulun, tanssin  
ja leikin avulla sekä esiintymään toisilleen ja aikuisille.

• Tuemme lapsia ilmaisemaan itseään tavalla, joka puhuttelee ja inspiroi heitä. 
• Kannustamme lapsia löytämään oman tapansa nauttia taiteesta ja kulttuurista.
• Päiväkodin toimintaan kuuluu suomenruotsalaisia perinteitä ja vuosipäiviä. 
• Tarjoamme lapsille taidekokemuksia mm. kutsumalla taiteilijoita vierailulle 

tai tekemällä erilaisia   kulttuuriretkiä. Voimme hakea tätä varten apurahoja 
ruotsalaisen kulttuurin rahaston Svenska kulturfondenin Kulttuuria päiväkodissa 
-toiminnan puitteissa.

Ruoka
• Tarjoilemamme ruoka on voimassa olevien kansallisien ruokavaliosuosituksien 

mukaista.
• Toimintamme perustuu julkaisuun Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen 

ruokailusuositus, joka on luettavissa täältä.
• Toimimme aterioitaessa esikuvina ja syömme lasten kanssa.
• Osallistamme lapset aterioihin antamalla heidän säännöllisesti olla aktiivisia ja 

esim. kattaa tai siivota pöydän ja ottaa oman ruokansa.
• Tarjoamme hedelmiä, vihanneksia tai marjoja joka aterialla.
• Lapset pureskelevat ksylitolitablettia tai -purukumia vähintään kerran päivässä, 

mieluiten jokaisen aterian jälkeen.
• Tarjoamme lapsille ruokakasvatusta ja makukoulua. Lapset voivat osallistua 

ruoanlaittoon ja leivontaan.
• Retkille pakkaamme mukaan terveellisiä eväitä.
• Teemme aktiivista yhteistyötä keittiön tai ruoan toimittajan henkilökunnan kanssa.
• Arvioimme säännöllisesti ruokaa ja ruokakasvatustamme.

Fyysinen ja motorinen kehitys
• Lapset saavat liikkua päivittäin monipuolisesti erilaisissa maastoissa niin, että  

he myös hengästyvät. Koko vuorokauden suositus on kolme tuntia liikkumista.
• Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten he haluavat liikkua.
• Luomme yhdessä lasten kanssa ympäristön, joka houkuttelee liikkumiseen ja 

haastaa lasten motorisia taitoja.
• Suunnittelemme ja toteutamme ohjattua fyysistä toimintaa lasten kanssa.  

Toimintamuodot vaihtelevat vuodenajan mukaan ja keskittyvät liikkumisen iloon.
• Liikumme säännöllisesti pienissä ryhmissä lähiympäristössä, esim. puistoissa ja 

metsissä.
• Kannustamme lapsia liikkumaan aktiivisesti myös sisällä.
• Lelut ja välineet innostavat liikkumaan ja ovat lasten saatavilla päiväkodin arjessa.
• Jokaisella päiväkodissa olevalla aikuisella on velvollisuus kannustaa lapsia liikkumaan.

Lepo ja palautuminen
• Tarjoamme lapsille mahdollisuuden lepoon päivän aikana.
• Tarjoamme lapsille erilaisia   palautumismuotoja, jotta he löytävät oman tapansa 

rentoutua.
• Varsinkin talvella varmistamme, että lapset voivat olla ulkona päivän valoisana 

aikana, koska tämä parantaa unta.
• Vaihdamme huoltajien kanssa ajatuksia lasten nukkumistarpeista ja -tavoista.
• Huolehdimme siitä, että päiväkoti on turvallinen, tarpeettomat stressitekijät 

minimoiva ympäristö.
 

Luonto ja ympäristö 
• Luomme tietoisesti lapsille edellytyksiä oppia ympäristössä ja ympäristöstä ja 

toimia ympäristön hyväksi.
• Tutkimme yhdessä lasten kanssa lähiympäristöä ja luonnon erilaisia   ilmiöitä,  

esim. viljelemällä ja tarkkailemalla luonnon kausiluonteisia muutoksia.
• Olemme lasten kanssa päivittäin ulkona säästä riippumatta.
• Varmistamme, että lapset kokevat luonnon säännöllisesti kaikilla aisteillaan.
• Emme käytä kertakäyttöpakkauksia retkillä.
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• Lajittelemme ja kierrätämme päiväkodin jätteet yhdessä lasten kanssa.
• Kiinnitämme huomiota veden ja energian käyttöön.
• Otamme huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen valitessamme  

ja käyttäessämme materiaaleja.
• Syömme myös lähellä tuotettua luomu- ja kasvisruokaa ja kiinnitämme lasten 

huomiota siihen.
• Skogsmulle, Hitta Vilse ja Vihreä lippu ovat käyttämiämme käsitteitä.

Turvallisuus ja liikenne 
• Vahinkojen ehkäisy on osa päivittäistä toimintaa.
• Lapsille, jotka ovat joutuneet uhkaavaan tilanteeseen, annetaan välittömästi tilaisuus 

puhua tapahtuneesta. Luomme tietoisesti turvallisen ympäristön ja annamme lapsille 
välineitä niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin yläpitämiseen.

• Järjestämme poistumis- ja suojautumisharjoituksen vähintään kahdesti vuodessa. 
Lisäksi harjoittelemme vuosittain lapsen katoamistilanteen varalta.

• Osallistamme lapset turvallisuustyöhön niin ulkona kuin sisälläkin järjestettävien 
turvallisuuskävelyjen kautta.

• Keskustelemme lasten kanssa liikenneturvallisuudesta ja päiväkodin 
liikenneympäristöstä.

• Sekä lapset että aikuiset käyttävät turvaliivejä liikkuessamme päiväkodin pihan 
ulkopuolella ja mielellään myös päiväkodin pihalla.

Hygienia  
• Lapset pesevät kätensä säännöllisesti (aamulla, ulkona ja vessassa käymisen jälkeen 

sekä ennen ruokailua), ja huoltajille ja lapsille kerrotaan hygieniasta.
• Oltuaan sairas lapsi palaa päiväkotiin vasta voidessaan osallistua kaikkiin 

toimintoihin, ja kun tartuntavaaraa ei enää ole.
• Epidemioiden ja pandemioiden osalta noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) suosituksia.
• Valvomme hygienian toteutumista lasten itse ottaessa ruokaa.
• Pedagogit ja huoltajat ilmoittavat toisilleen tartuntavaaroista, esim. päätäistä ja 

heisimadoista.
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4.8 Lastensuojelu
Lastensuojelu tarkoittaa lasten suojelua ja koskee kaikkia, jotka ovat työssään tekemi-
sissä lasten kanssa. Koko yhteiskunnallinen kehityksemme riippuu siitä, että lasten 
annetaan kasvaa ja kehittyä turvallisissa ihmissuhteissa mahdollisimman ihanteelli-
sessa ympäristössä.

Lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin, joihin 
kuuluvat muun muassa etuoikeus erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen ja kannus-
tavaan kasvatusympäristöön sekä oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehityk-
seen.

Lastensuojelulaki on selkäranka sille, miten lastensuojelutyötä on tehtävä kunnissa, 
ja kunnan sosiaaliviranomaiset ovat vastuussa lastensuojelun toteuttamisesta.

4.8.1 Ota huolenaiheet puheeksi
Lasten kanssa työskennellessä tulee aika ajoin esille mietityttäviä ja huolta herättä-
viä asioita. Kyseessä voi olla jokin lapsen sanoma tai tekemä asia tai jokin havainto 
lapsen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Silloin velvollisuutemme on päättää, onko 
meidän tehtävä selvitys perheen sosiaalipalvelujen tarpeesta tai lastensuojeluilmoitus 
sosiaaliviranomaisille. Voi olla myös tarpeellista ilmoittaa asiasta poliisille. Ilmoitus 
on tehtävä viipymättä.

Jos huolenaiheita ilmenee, tämä on otettava vakavasti. Näppi tuntuma on tärkeä työ-
väline. Jos olen huolissani lapsesta, minun tulee tehdä jotain huolen vähentämiseksi. 
Huolen ollessa vähäinen ratkaisuvaihtoehtoja on yleensä monia.

Ensin on syytä selvittää itselleen, mistä huolessa on kyse. Mitä olen nähnyt lapsen 
tekevän? Mitä olen kuullut lapsen sanovan? On hyvä dokumentoida välittömästi ja 
tarkasti, mitä lapsi on sanonut, ja jos olet kysynyt jotain lapselta, kirjoittaa kysymys 
ja vastaus heti muistiin. Huoltajat voidaan ottaa mukaan sen mukaan, mistä asiasta 
on kyse. Jos kyseessä on seksuaalinen hyväksikäyttö tai väkivalta, huoltajille ei tule 
ilmoittaa asiasta etukäteen. Silloin on syytä tehdä rikosilmoitus ja ilmoitus sosiaalivi-
ranomaisille.

Seuraavaksi tulee pohtia, kuinka huolissaan oikeastaan on. Onko kyseessä asia, 
jonka voin helposti selvittää, vai onko huoli niin suuri, että tarvitsen muiden apua? 
Keskustele heti esihenkilösi kanssa. Voit myös kysyä kollegoiltasi, ovatko he huoman-
neet tai kuulleet jotain. Jos huoli on sellainen, että koet voivasi tehdä asialle jotain 
itse, ota seuraavaksi mukaan lapsen huoltajat ja keskustele huolesta heidän kanssaan. 
Huolikeskustelu on kutsu yhteistyöhön ja samalla avunpyyntö huoltajille, huolen 
vähentämiseksi. On tärkeää suunnitella keskustelu huolellisesti etukäteen ja miettiä, 
miten yhteistyö- ja avunpyynnön voi parhaiten välittää heille.

4.8.2 Kuuleminen ja lastensuojeluilmoitus
Jos huoli on suurempi ja sinusta tuntuu, ettet selviä siitä, tai jos olet käynyt yhden tai 
useamman huolikeskustelun huoltajien kanssa ilman, että huoli olisi vähentynyt, on 
mahdollista kysyä neuvoa kunnan lastensuojelulta. Lastensuojelun kanssa konsul-
tointi vaatii esihenkilön hyväksynnän. Et kerro lapsen tai huoltajien nimiä tai henkilö-  
tietoja, mutta voit kuvata huolesi ja pyytää neuvoja lastensuojelun sosiaalityöntekijältä. 
Mitä suosituksia he antavat asiassa?

Lastensuojeluilmoitus tehdään tarvittaessa yhteistyössä esihenkilön kanssa, ja tästä 
ilmoitetaan huoltajille . Huom.: Poikkeuksena ovat tilanteet, jossa epäillään seksuaa-
lista hyväksikäyttöä ja/tai väkivaltaa. Tällöin tehdään ilmoitus sekä lastensuojeluun 
että poliisille eikä huoltajille kerrota ilmoittamisesta.
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4.8.3 Lastensuojelu
Jos huoli on suuri ja/tai lapsi tarvitsee tilanteensa vuoksi välitöntä apua ulkopuoliselta, 
lastensuojelu on otettava osalliseksi. Lastensuojelulain 25 §:n mukaan päiväkotien 
kasvattajat ovat velvollisia ottamaan yhteyttä lastensuojeluun:

Jos olet jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa:
1. sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito
(…)
12. koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö
(…)
tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana 
toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työskentelevät lasten kanssa

Tarkoitetut henkilöt
(…) ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan  
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää 
lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma 
käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Jos epäillään seksuaalista hyväksikäyttöä ja/tai väkivaltaa, ilmoitus tehdään sekä  
lastensuojeluun että poliisille, mutta huoltajille ei kerrota ilmoittamisesta. 

25 § jatkuu
Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännös-
ten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu:
1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai
2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangais-
tavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta 
vankeutta.
(30.12.2014/1302)

4.9 Riskienhallinta
Folkhälsan seuraa Stakesin vuonna 2008 julkaisemaa Päivähoidon  turvallisuussuunni-
telmaa.

Riskienhallinta on tärkeä osa toimintaa ja kuuluu päivittäiseen työhön. Folkhälsanin 
riskienhallintaa ohjaa riskienhallintakäytäntö ja lisäksi varhaiskasvatuksessa yksikön 
turvallisuussuunnitelma, omavalvontasuunnitelma ja pelastussuunnitelma, jotka 
jokaisen työntekijän on tunnettava. Vakavia onnettomuuksia tai tapahtumia voidaan 
välttää tai minimoida seuraamalla ja havainnoimalla toiminnan erilaisia   ei-toivottuja 
poikkeamia tai tapahtumia ja oppimalla niistä. Poikkeamalla tarkoitetaan odottama-
tonta tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa.

Yksikön vastuuhenkilö on vastuussa riskienhallinnan periaatteiden noudattamisen 
varmistamisesta. Hän vastaa myös siitä, että riskit tunnistetaan omassa toiminnassa 
ja että ne otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Vastuuhenkilö tekee ehdo-
tuksia riskien hallitsemiseksi ja varmistaa, että kasvattajat saavat riittävästi ohjausta 
ja tietoa riskienhallinnasta. Turvallisuussuunnitelman, omavalvontasuunnitelman ja 
pelastussuunnitelman päivittämisen yhteydessä käsitellään myös toiminnan riskejä. 
Henkilöstön turvallisuusosaamista ylläpidetään koulutuksen avulla, josta työntekijät 
saavat henkilökohtaisen, kolme vuotta voimassa olevan turvallisuuskortin.

Jokaisen työntekijän on osallistuttava korkean riskitietoisuuden työympäristön 
luomiseen – työympäristön, jossa olemassa olevat riskit tiedostetaan. Jokaisen työn-
tekijän on raportoitava tietoonsa tulleet riskit esihenkilölle, johtoryhmän jäsenelle, 
työsuojeluun tai aluehallintovirastolle. Työntekijöiden on tehtävä parhaansa riskien 
välttämiseksi ja ehkäisemiseksi.
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4.10 Toiminnan poikkeamat
Folkhälsan Välfärd Ab:ssä raportoidaan seuraavat poikkeamat: poikkeamat toiminnassa, 
lääkeainepoikkeamat, läheltä piti -tilanteet ja työntekijöihin kohdistuva väkivalta tai 
uhkaukset. Poikkeamat ilmoitetaan digitaalisesti APro-poikkeama- ja riskienhallinta-
ohjelman kautta varhaiskasvatuksessa.

Poikkeamien seurantaa ja raportointia tehdään, koska se on  tärkeä osa riskienhal-
lintaa. Kun toimintayksikössä on tapahtunut poikkeama, esihenkilö on vastuussa sen 
dokumentoinnista ja tiedottamisesta koko työryhmälle sekä korjaavien toimenpitei-
den suorittamisesta. Tapaus luokitellaan vakavaksi, jos se on aiheuttanut uhan hen-
kilölle tai toiminnalle. Vakavista tapahtumista ilmoitetaan välittömästi vastuulliselle 
johtoryhmän jäsenelle, joka raportoi toimitusjohtajalle.

Toiminnan poikkeamat ovat toiminnan määritellyistä prosesseista poikkeavia 
tapahtumia tai toimintaympäristöön vaikuttavia tapahtumia.  
Varhaiskasvatusta tuottavissa yksiköissä määriteltyjen prosessien keskeiset asiakirjat 
ovat omavalvontasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma ja käsikirja. 

Seuraavat voidaan määritellä toiminnan poikkeamiksi:
• vammat, tapaturmat, vahingot ja vaaratilanteet

 - Toimintayksiköt työskentelevät ammattimaisesti näiden onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi. Onnettomuuksia käsitellään henkilöstökokouksissa, ja korjaavia 
toimenpiteitä toteutetaan.  

 - Henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet, jotka vaativat sairaanhoitoa, 
esim. murtumat ja haavat, raportoidaan toiminnan poikkeavuuksina.

• perheiden  valitukset
• lapsien/asiakkaiden kaltoinkohtelu tai väkivalta näitä kohtaan
• henkilöstöön kohdistuvat väkivalta- ja uhkatilanteet (raportoidaan erikseen)
• katoamiset ja karkaamiset
• rikos, vahingonteko, ilkivalta 
• keskeytykset tai häiriöt tiloihin liittyen
• koneisiin ja laitteisiin, kuten hälytysjärjestelmiin, liittyvät keskeytykset tai häiriöt
• tulipalot ja kiinteistötekniikan tai kiinteistönhallinnan ongelmat
• logistiikkaongelmat (esim. tavarankuljetus, ruokakuljetukset, laskut)
• tietoturvaa ja henkilötietojen suojelua koskevat ongelmat ja väärinkäyttö
• häiriöt viestintäjärjestelmissä
• muut määritellyistä prosesseista poikenneet tai toimintaympäristöön vaikuttaneet 

tapahtumat.

4.10.1 Lasten lääkitys varhaiskasvatuksessa
1. Yleensä lapsille ei anneta lääkkeitä päivähoidon aikana.

2. Tavallisissa sairaustapauksissa huoltaja antaa lapselleen lääkkeitä. On hyvä 
huomauttaa huoltajille, että he voivat mahdollisuuksien mukaan pyytää lääkäriä 
määräämään pitkävaikutteisia lääkkeitä, joita lapsi voi ottaa kotona ennen 
päivähoitopäivää ja sen jälkeen.

3. Hätätilanteessa henkilöstö antaa lääkkeitä
- astmaan
- diabeteksen hoitoon
- pitkäaikaissairauksiin, kuten epilepsiaan
- allergisiin reaktioihin
- kuumekouristuksiin.

4. On tärkeää, että huoltajat ovat antaneet kirjalliset ohjeet lapsen jatkuvaa lääkitystä 
vaativista pitkäaikaissairauksista (esim. astma, diabetes, epilepsia, ruoka-
aine  allergia ja allergia hyönteisten puremille), ja päivän aikana niiden vuoksi 
annettavista lääkkeistä sekä lääkärin antamista annostusohjeista.  
Kaikkien toimintayksikön työntekijöiden on saatava tietoa ohjeista.  
Käy lääkehoitosuunnitelma läpi ja pyydä huoltajia täyttämään lääkityslomake. 
Huoltajien täytettäviksi on valmiita lomakkeita.
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5.  Lääkkeen tulee olla:
- alkuperäispakkauksessa
- määrätty lapsen nimellä
- voimassa (tarkista parasta ennen -päivämäärä).

Lisäksi
- lääkärin nimen pitää olla luettavissa
- annostuksen tulee olla ilmoitettu pakkauksessa
- annosruiskun/mitan on oltava mukana
- huoltajien ohjeiden on oltava kirjallisena lääkelomakkeessa.

Työntekijänä vastuullasi on tietää, missä lääkettä säilytetään, ja miten, milloin ja  
mihin se annetaan. Tarkista lääkelomake ja kysy, jos et ole varma.  
Lääkekaapin on oltava lukittu. Avain on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

4.10.2 Läheltä piti -tilanteet
Läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan kirjallisesti yksikön vastuuhenkilölle ja vastuulli-
selle johtoryhmän jäsenelle. Myös huoltajille ilmoitetaan asiasta. Läheltä piti -tilanne 
on tapahtuma, jossa olisi voinut tapahtua henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja, 
mutta niiltä on jostakin syystä vältytty.

Läheltä piti -tilanteiden jälkeen toimintayksikkö käsittelee tapahtuman henkilöstö-
ryhmässä ja tarkistaa prosessit selvittääkseen korjaavien toimenpiteiden tarpeen. 

4.10.3 Folkhälsanin henkilöstöön kohdistuva väkivalta tai uhka
Uhkatilanteet tai fyysinen kajoaminen henkilöön työhön liittyvissä olosuhteissa siten, 
että turvallisuus, terveys tai hyvinvointi vaarantuvat suoraan tai epäsuorasti, luoki-
tellaan henkilöstöön kohdistuvaksi väkivallaksi tai uhkaksi. Toimintayksiköillä on 
suunnitelmia näiden tilanteiden ehkäisemiseksi ja niihin reagoimiseksi. Kasvattajilla 
on tietoa siitä, miten asiakkaita käsitellään uhkaavissa tilanteissa ja miten tällaisten 
tilanteiden syntyminen vältetään.

Toimintayksiköt pitävät sisäisiä tilastoja kaikista väkivaltatilanteista  ja henkilöstöön 
kohdistuvista uhkista. Tilastoja tarkastellaan henkilöstökokouksissa, ja korjaavia toi-
menpiteitä toteutetaan. Yksiköt pyrkivät koulutuksen ja konkreettisten toimenpiteiden 
avulla ehkäisemään tilanteita, joissa väkivaltaa ja uhkia esiintyy.

Henkilöstöön kohdistuvana väkivaltana/uhkina raportoidaan edelleen:
• ulkopuolisten, kuten huoltajien, väkivalta ja uhkaukset henkilöstöä kohtaan 
• henkilöstöön kohdistunut väkivalta, joka on aiheuttanut fyysistä vahinkoa ja 

vaatinut sairaanhoitoa
• henkilöstöön kohdistunut väkivalta, joka on aiheuttanut henkistä kärsimystä  

ja vaatinut sairaanhoitoa.

4.11 Tietoturva ja henkilötietojen käsittely
Folkhälsanin yleisiä tietosuojaa, tietoturvaa ja tietotekniikkaa koskevia turvallisuus-
määräyksiä on aina noudatettava. Toimintamme perustana on tietosuoja- ja tietoturva-
käytäntö sekä IT-opas. Jokainen käyttäjä allekirjoittaa käyttäjäsopimuksen, jossa 
hän sitoutuu noudattamaan Folkhälsanin yleisiä IT-käyttöehtoja. Alla on yhteenveto 
sovellettavista säännöistä:

Henkilökohtaisia   salasanoja ei missään tapauksessa saa luovuttaa muille. Käyttäjä 
on vastuussa siitä, mitä hänen nimissään tehdään. Tietokoneita ei saa jättää lukitse-
matta ilman valvontaa. Käyttäjä on vastuussa siitä, mitä tapahtuu hänen ollessaan 
kirjautuneena. Luottamuksellisia tietoja ei saa koskaan tallentaa tietokoneen kiinto-
levylle. Kaikkien käytettyjen käyttöjärjestelmien ja kiintolevyn tiedostojärjestelmän on 
oltava IT-osaston hyväksymiä. Tietokoneiden on oltava salasanalla suojattuja.  
Niin sähköisten kuin ei-sähköistenkin tietojen käyttöön, suojaukseen ja arkistointiin 
sovelletaan Folkhälsanin tietosuoja- ja tietoturvasääntöjä.

Myös muut varhaiskasvatuksen laitteet, kuten taulutietokoneet (esim. iPad), smart-
board-taulut ja älypuhelimet, joita sekä henkilökunta että lapset käyttävät, on päivitettävä 
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säännöllisesti, ylläpidettävä ja suojattava organisaation tietosuoja- ja tietoturva-
sääntöjen mukaisesti.

Tietojen luovuttamisen ulkopuolisille on perustuttava lakiin ja/tai valtakirjaan.  
Henkilötietoja sisältäviä sähköposteja lähetettäessä on noudatettava organisaation  
salattua sähköpostia ja henkilötietojen luokittelua koskevia ohjeita. Sähköpostiosoit-
teet on myös suojattava siten, että joukkopostitusviestien vastaanottajat eivät näe 
muiden vastaanottajien sähköpostiosoitteita.

Tietyin poikkeuksin Folkhälsan on rekisterinpitäjä kaikelle Folkhälsanissa tapah-
tuvalle henkilötietojen käsittelylle. Kuntien ostopalveluiden osalta rekisterinpitäjyys 
määräytyy sopimuksen luonteen perusteella. Oikeudellisesti ostopalvelusopimus voi 
olla joko toimeksiantosopimus tai muun tyyppinen sopimus. Jos kyseessä on toimeksi-
antosopimus, kunta on rekisterinpitäjä niille henkilötiedoille, joita käsitellään osto-
palvelusopimuksen nojalla, ja Folkhälsan toimii tietojen käsittelijänä. Henkilötietojen 
rekisterinpitäjän ja käsittelijän välillä on ostopalvelusopimuksen lisäksi solmittava 
kirjallinen henkilötietojen käsittelysopimus, jonka vähimmäissisällöstä säädetään 
EU:n lainsäädännössä. Muissa sopimuksissa on sovittava henkilötietojen käsittelyä 
koskevista velvollisuuksista ja vastuista. Maksusitoumus voidaan rinnastaa ostopal-
velusopimukseen, kun on kyse palvelun ostamisesta yksityishenkilölle. Palveluseteli-
laissa määrätään, että kunta on lain tarkoittama rekisterinpitäjä asiakasasiakirjoille, 
jotka syntyvät palveluseteleillä järjestetyn palvelun yhteydessä. Kun palveluntuottaja 
käsittelee asiakirjoja, on noudatettava kunnan asiakirjojen käsittelyä koskevia sään-
nöksiä. Täten kunta on viime kädessä vastuussa rekisterin pitämisestä. Folkhälsan on 
aina yksityisasiakkaidensa asiakastietojen osalta rekisterinpitäjä.

Jos et ole varma siitä, kuinka henkilötietoja tulee käsitellä, voit kysyä Samfundetin  
lakiasiainjohtajalta, joka toimii Folkhälsanin tietosuojavastaavana. Samfundetin 
IT-johtaja toimii tietoturvapäällikkönä.

4.12 Päiväkotien turvallisuussuunnitelma
Vakaa ja turvallinen päiväkotiympäristö tarjoaa perustan hyvälle ja rauhalliselle ilma-
piirille, joka vaikuttaa positiivisesti yksikön lapsiin ja aikuisiin. Turvallisuus on yhtei-
nen asia kaikille päiväkodissa työskenteleville, kiinteistöstä vastaaville ja huoltajille. 
Turvallisuustyö on määrätietoista, hyvään suunnitteluun ja käytännön toteutukseen 
perustuvaa työtä. Kaikki ympäristön riskit täytyy ensin kartoittaa ja tämän jälkeen 
suunnitella toimenpiteet näiden riskien varalle. Työskentelemme lasten, henkilökun-
nan, yksikön sisä- ja ulkotilojen, toiminnassa käytettävien välineiden ja lähiympäris-
tön turvallisuuden hyväksi. Myös lasten on oltava osallisia turvallisuustyössä. Lapset 
voivat osallistua turvallisuuskävelyihin sekä poistumis- ja suojautumisharjoituksiin 
vähintään kerran vuodessa. Päiväkodeissa järjestetään myös harjoituksia lapsen kato-
amistilanteen varalle.

On tärkeää, että meillä on oikea määrä työntekijöitä ja että työntekijämme ovat saa-
neet turvallisuusasioihin ja riskienhallintaan liittyvää koulutusta ja osaavat soveltaa 
näitä tietoja. Turvallisuussuunnitelman on tuettava henkilöstön varautumista erilai-
siin poikkeaviin tilanteisiin ja ehkäistävä ne. Lisäksi henkilöstön on aktiivisesti pyrit-
tävä rajoittamaan poikkeamia, arvioimaan tapahtuneita poikkeamia ja järjestämään 
koulutusta ja harjoituksia näihin tilanteisiin. Ehdottomasti tärkeintä on keskittyä 
välttämään toiminnan henkilöriskejä ja puuttumaan niihin. Turvallisuussuunnitelma 
on pelastussuunnitelmaa laajempi asiakirja, ja sen tulisi antaa vastauksia kokonaistur-
vallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

4.13 Omavalvontasuunnitelma toiminnan kehittämiseen ja 
palvelun laadun seuraamiseen

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jota käytetään toiminnan laadun seuran-
taan päiväkodin päivittäisessä työssä lasten parissa.

Jokaisella päiväkodilla on kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Sen avulla voidaan 
tunnistaa, ehkäistä ja korjata nopeasti erilaisia   asiakasepäkohtia ja palvelun laadun 
vaarantavia riskitilanteita tai epävarmuustekijöitä. Omavalvonta perustuu päiväkodin 
riskienhallintaan. Siinä palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden 
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kannalta. Tarkoituksena on estää riskien syntyminen ja reagoida järjestelmällisesti ja 
viipymättä parannusta vaativiin työvaiheisiin tai tekijöihin.

Palveluntarjoajana meidän on vastattava asianmukaisesta toiminnasta sekä korkeasta 
palvelun laadusta ja asiakasturvallisuudesta. Omavalvontasuunnitelman lisäksi toi-
mintaamme valvoo myös kunta, jolle ilmoitamme toiminnastamme, sekä AVI (alue-
hallintovirasto), joka vastaanottaa kunnan katsauksen toimintailmoituksesta. Kunta ja 
AVI tekevät myös säännöllisiä valvontakäyntejä päiväkoteihin.

Omavalvontasuunnitelman on oltava perheiden tarkastettavissa näkyvällä paikalla 
ja siten, että huoltajat voivat tarkistaa esim. päiväkodin työntekijöiden ja paikkojen 
määrän. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain syyskuussa tai kun toimin-
nassa on tapahtunut muutoksia. Pedagogit osallistuvat päivityksiin yhdessä.

4.14 Kiinteistöjen pelastussuunnitelma ja 
turvallisuusorganisaatio

Jokaisella Folkhälsanin yksiköllä on pelastussuunnitelma ja nimetyt vastuuhenkilöt 
eli turvapäällikkö ja aluevastaavat. Turvapäällikkö johtaa kiinteistön turvallisuustyötä 
ja vastaa siitä, että pelastussuunnitelma päivitetään jatkuvasti PELSU-alustallamme 
(pelastussuunnitelman on oltava myös tulostettuna toimistossa), sekä tukee aluevas-
taavia aluesuunnittelussa. Turvapäällikkö tiedottaa turvallisuuskysymyksistä sekä 
lähettää osallistujia turvallisuuskursseille ja varmistaa, että palontorjunta-, pelastus-, 
poistumis- ja suojautumisharjoitukset järjestetään vähintään vuosittain. Turvapäälli-
kön tulee varmistaa, että henkilöstö tuntee poistumisreitit ja tapahtumatoimenpiteet 
sekä yksikössä käytössä olevan aluesuunnitelman.

Perehdytyksen yhteydessä uudet työntekijät tutustuvat pelastussuunnitelmaan.  
Kun suunnitelmaa päivitetään, muutokset on selvitettävä koko henkilöstölle; työnteki-
jöiden on vahvistettava allekirjoituksellaan, että he ovat lukeneet suunnitelman myös 
sen päivitysten yhteydessä. Aluevastaavat nimitetään kullekin yksikölle/palo-osastolle. 
He ovat vastuussa aluesuunnitelman laatimisesta ja tiedottavat yksikön työntekijöille 
alueen palontorjuntavälineistä ja toimenpiteistä pelastautumistilanteessa. Aluevas-
taavat raportoivat suojelupäällikölle.

On myös alueellisia pelastuspäälliköitä, jotka vastaavat turvallisuuden valvonnas-
ta ja pitävät yhteyttä paikallisiin turvallisuusviranomaisiin sekä vastaavat sisäisestä 
palotarkastuksesta.

Kaikki turvallisuusorganisaation vastuuhenkilöt saavat säännöllisesti turvallisuus-
asioita koskevaa koulutusta. Folkhälsanin kiinteistöissä järjestetään poistumis- ja  
suojautumisharjoitukset sekä turvallisuuskierrokset ja palontorjuntaharjoitukset 
yhteistyössä paikallisten palokuntien kanssa. Tarvittaessa suojelupäällikkö ja alue-
vastaavat antavat lisätietoja turvallisuudesta.

Lähteet:
Turvallinen lääkehoito. THL 14/2015
Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle  
ja turvallisuusasiantuntijoille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15
Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen. THL 19/2016
Työväkivallan riskiammatit. Turvallisuuskeskuksen raporttisarja 1/2010
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5 Toiminnan arviointi
Kehitämme toimintaamme erilaisten arviointitulosten avulla ja tekemällä konkreetti-
sia suunnitelmia tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tärkeä työkalu tulostemme seuran-
nassa on Folkhälsanin ”Kartta ja kompassi” (balanced scorecard). Kompassi näyttää, 
minne olemme menossa, ja kartta, miten pääsemme sinne.

Ymmärtääksemme, kuinka olemme onnistuneet työssämme, meillä on kartalle mer-
kityt osatavoitteet ja niitä vastaavat mittarit ja toimintasuunnitelmat, jotka osoittavat 
meidän olevan matkalla pitkän aikavälin tavoitteeseen.

Kehitystyö on kaikkien vastuulla. Jokainen meistä osallistuu omalla työllään pitkän 
aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Pohdimme yhdessä työntekijöidemme kanssa 
pitkän aikavälin tavoitteiden merkitystä työllemme sekä sitä mitkä asiat tulisi aset-
taa etusijalle, miten työmme kohdetta mitataan ja miten arvioimme ja parannamme 
jatkuvasti toimintaamme.

Jokainen yksikkö laatii vuosittain konkreettiset toimintasuunnitelmat tavoitteineen, 
menetelmineen ja tavoitelukuineen. Kaikkien työntekijöidemme on tärkeää sitoutua 
tavoitteisiin. On myös tärkeää seurata tilannetta jatkuvasti vuoden aikana: Missä 
olemme nyt suhteessa tavoitteeseen?

Toiminnan arviointi tapahtuu eri näkökulmista: sidosryhmä-, asiakas-, talous-,  
prosessi- ja henkilöstönäkökulmista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on kehittänyt arviointimallin varhais-
kasvatuksen toiminnan laadun arvioinnin perustaksi. Malliin kuuluu tunnuslukuja, 
jotka kuvaavat rakenteellisia ja prosessiin liittyviä laatutekijöitä. Karvin vahvistaman 
mallin mukaisesti Folkhälsanin varhaiskasvatuksen pedagogit laativat vuosittain 
yhteiset kriteerit sellaisille tunnusluvuille, joihin he haluavat keskittyä työssään, jotta 
voivat saavuttaa toiminnalle asetetut laatutavoitteet. Lisätietoja Karvista löydät täältä.

5.1 Sidosryhmät – julkikuva
Folkhälsan tekee säännöllisiä imagokyselyjä avainammattilaisten ja suomenruotsalai-
sen väestön keskuudessa. Kartoituksen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään 
sidosryhmien tarpeita ja tukea meitä kehitystyössä. Folkhälsan seuraa myös kuukau-
sittaisia verkkosivustokäyntejä, medianäkyvyyttä sekä vuosittaisia   kunniamainintoja 
ja -palkintoja, jotka ovat myös laadukkaan toiminnan merkkejä.

 

5.2 Asiakkaiden odotusten ylittäminen
Haluamme kohderyhmiemme näkevän meidät toiminnassamme edelläkävijöinä. 
”Kohderyhmällä” tarkoitamme eri ryhmiä toiminnan luonteen mukaan. Kohderyhmiä 
voivat olla jäsenet, lapset, nuoret, vanhukset, kurssin osallistujat, ammatilliset verkostot 
tai asiakkaat/maksajat, kuten kunnat.

Kohderyhmän mielipiteitä palveluistamme seurataan keräämällä spontaaneja ja 
pyydettyjä palautteita standardisoidun mittariston avulla. 

Folkhälsanilla on järjestelmä asiakkaiden, läheisten ja yhteistyökumppaneiden 
palautteen dokumentoimiseksi ja keräämiseksi.

5.3 Palaute
Palaute kattaa spontaanit reaktiot ja pyydetyt palautteet (kyselyt).

Suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti annettu spontaani palaute on dokumentoi-
tava välittömästi ja käsiteltävä yksikössä kolmen päivän kuluessa. Positiivinen palaute 
pannaan merkille ja negatiivinen palaute johtaa aina jonkinlaiseen toimintaan. Yksikön 
vastuuhenkilö laatii vuosineljänneksittäin sähköisen palauteraportin. Raportti osoittaa, 
kuinka moni kommenteista oli positiivisia ja kuinka moni negatiivisia, sekä kuinka 
useaa negatiivisista kommenteista käytiin läpi ja kuinka moni johti toimenpiteisiin. 
Negatiivisen palautteen johdosta tekemiimme toimenpiteisiin kuuluu, että otamme 
yhteyttä palautteen antaneeseen henkilöön keskustellaksemme yhdessä rakentavasta 
ratkaisusta.
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Pyydettyä palautetta kerätään vuosittain sähköisesti toteutettujen tutkimusten 
avulla. Kyselyt kattavat yleiset kysymykset kaikesta Folkhälsanin toiminnasta ja eri-
tyiskysymykset esiopetus- ja varhaiskasvatustoiminnasta. Kyselyt suunnataan lasten 
huoltajille. Pyydettyä palautetta kerätään säännöllisesti kehitystyön perustaksi ja 
varmistamaan, että Folkhälsanin toiminnan strategiset tavoitteet saavutetaan.

5.4 Talous 
Tavoitteena on, että esiopetus- ja varhaiskasvatustoiminta on taloudellisesti itsenäistä 
ja sen talous on tasapainossa. Esihenkilöt hoitavat yksikköjään kustannustehokkaasti 
ja ovat vastuussa siitä, että koko henkilöstö tuntee taloudelliset tavoitteet ja sen, miten 
he voivat yhdessä edistää talouden pitämistä tasapainoisena. Talous on jokaisen työn-
tekijän vastuulla.

Tasapainoinen talous on yleinen mittari sille, kuinka hyvin yksikkö noudattaa 
määrättyä budjettia. 

Jokaisella yksiköllä on jatkuva taloudellinen seuranta, jota analysoidaan kuukausittain. 
Yksiköt seuraavat useita tunnuslukuja, mikä antaa nopeasti signaaleja taloudellisista 
poikkeamista. 

Toteutuneet tulot suhteessa budjetoituihin ovat tärkeä tunnusluku. Jotta talous olisi 
tasapainossa, kaikkien työntekijöiden on tärkeää työskennellä korkean käyttöasteen 
ja/tai suunnitellun suoritustason saavuttamiseksi Tasapainoisen talouden kannalta 
on tärkeää, että palkkamenot ovat suunnitellun budjetin mukaisia. Keskeisiä tekijöitä 
ovat taloudellinen työaikasuunnittelu, riittävä sijaishenkilöstö ja ennen kaikkea henki-
löstön hyvinvointi.

5.5 Toimivat terveyttä edistävät prosessit
Prosessit – työskentelytapamme – ovat ratkaisevia tulevan kilpailukykymme kannalta. 
Tunnistamme ja kuvaamme prosessimme ja painopistealueemme. Keskitymme 
vahvuuksiin ja resursseihin parantaaksemme kaikkien sidosryhmiemme ja työnteki-
jöidemme hyvinvointia ja elämänlaatua. Työprosessejamme ja painopistealueitamme 
päivitetään ja kehitetään koko ajan ympäröivää maailmaa jatkuvasti analysoimalla 
sekä tavoitteitamme päivittämällä ja päivittäisen työn konkreettisin toimenpitein. 

5.6 Itsearviointi 
Osa toiminnan arviointia on nk. itsearviointi. Itsearviointi tehdään käsikirjan sisältöön 
ja Folkhälsanin toimintansa kehittämiseen käyttämän EFQM-malliin perustuvien 
kysymysten avulla. Itsearvioinnissa arvioidaan toiminnan eri kriteerejä:
• sisältö 
• johtaminen  
• henkilöstö 
• yhteistyö.

Arviointi tapahtuu kerran vuodessa, ja kaikkia vakituisia työntekijöitä ja pitkäaikais-
sijaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn. Yksikön vastuuhenkilöt kokoavat, analy-
soivat ja käsittelevät tulokset yhdessä henkilöstöryhmän kanssa, laativat toiminta-
suunnitelmat ja toteuttavat ne. 
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Kuvaile menetelmä.

Tulosten tarkastelu 
henkilöstön 

kanssa.

Suunnittele 
toteutus.

Vastaava henkilö 
kokoaa.

Tee 
toimintasuunnitelma 

tulosten  
perusteella.

Suorita itsearviointi, 
ohjeet, kysely

lomakkeet.

1

5

2

46

37
Toteuta 

toimintasuunnitelma.

Tukea 
toimintasuunnitteluun

Itsearviointiprosessi
Niille toiminnoille, joille on jo olemassa 
käsikirja, käytetään itsearvioinnin perustana 
EFQM-standardia. Itsearviointi suoritetaan 
kussakin yksikössä kerran vuodessa. Yksiköt 
vertailevat tuloksiaan   ja keskustelevat niistä 
yhteisissä kokouksissa ja ottavat käsiteltäväksi 
tuloksista jonkin kehityskohteen kullekin 
vuodelle toiminnan suunnittelun yhteydessä.

5.7. Osaava ja motivoitunut henkilöstö
Kaikki työntekijät ovat tärkeitä organisaation kehitykselle. Folkhälsan tarvitsee osaa-
via, motivoituneita, sitoutuneita ja kehitysorientoituneita työntekijöitä voidakseen 
kehittää organisaation toimintaa ja olla mukana luomassa terveyttä ja hyvinvointia 
edistävää yhteiskuntaa.

Toimiva työyhteisö sekä tunne työn mielekkyydestä, ymmärrettävyydestä ja hallitta-
vuudesta yhdessä luovat parhaat olosuhteet viihtymiselle, hyvinvoinnille, työssä jaksa-
miselle ja tuntemukselle siitä, että tehty työ on kokonaisuuden kannalta tärkeää.

Jokainen Folkhälsanilla työskentelevä vaikuttaa työhyvinvointiimme sitoutumalla 
ja haluamalla vaikuttaa ja selvittämällä, miten oman toiminnan kehittämiseen voi 
osallistua.

5.7.1 Kehitämme ja arvioimme työyhteisön toimintaa
Seuraamme:
•  arvokeskusteluja     
•  kehityskeskusteluja
•  työympäristön kehittymistä
•  työterveydenhuoltoa
•  työsuojelua
•  sairaspoissaoloja
•  johdon ja henkilökunnan koulutusta.
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Henkilökunta käy yhteisiä arvokeskusteluja voidakseen pohtia tehtävää työtä kehitys-
keskustelujen yhteydessä. Työympäristön on oltava salliva ja turvallinen, ja työnteki-
jöiden tulee tuntea, että he voivat tuoda esiin vahvuutensa. Työryhmässä on tärkeää 
käydä avointa vuoropuhelua, jossa annetaan palautetta ja käydään rakentavaa keskus-
telua, kun kollegoiden näkemykset eroavat toisistaan. Tällä tavoin parannamme työn 
laatua ja vahvistamme työyhteisöä.

Toiminnan laadun kehittämiseksi henkilöstön on omaksuttava uutta tietoa esimer-
kiksi kirjallisuuden, koulutuksen ja luentojen avulla. Parhaiden tulosten saavuttami-
seksi tarvitaan säännöllisiä yksilö- ja yhteisarviointeja.

5.7.2 Henkilöstön hyvinvointi  
Folkhälsan on usean vuoden ajan seurannut henkilöstönsä hyvinvointia henkilöstö-
kyselyjen avulla voidakseen kehittää työpaikkojaan. Tulokset esitetään henkilöstölle.
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6 Viestintä
Päiväkodilla on laaja verkosto, joka tarvitsee toimintaa koskevaa tietoa. Verkostoillemme 
pitää tarjota asiaankuuluvaa tietoa eri viestintämenetelmin. Hyvin harkittu ja toimiva 
viestintä on päiväkotien ja niiden eri kumppaneiden välisen hyvän yhteistyön perusta. 

Meidän tulisi olla tarkkana sen suhteen, mihin esimerkiksi huoltajat haluavat osal-
listua ja mitä he haluavat kuulla päiväkodin arjesta ja tapahtumista. Muut verkoston 
jäsenet, esim. palveluasiakkaamme, kunnat, haluavat säännöllisesti tietoa meistä 
ennalta sovitulla tavalla ja tietyllä aikataululla, jota meidän on noudatettava.  
Myös muille toimintaan liittyville viranomaisille tiedottaminen on säännöllistä.  
Yksikön vastuuhenkilöiden on tiedettävä, miten ja kenelle tiedot välitetään päivä-
kodista.

Kun viestimme huoltajien kanssa sähköisten viestimien avulla, olemme tietoisia 
siitä, mitä saamme lakien ja määräyksien – kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen – 
mukaan tehdä. Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että kerromme huoltajille heidän 
oikeudestaan   tutustua kaikkiin heitä koskeviin tietoihin. Huoltajilla on oikeus pyytää, 
että kaikki heitä koskevat tiedot poistetaan arkistostamme, ellei meillä ole laissa 
säädettyä oikeutta säilyttää niitä. Meidän tulee voida kertoa huoltajille miksi ja kuinka 
kauan säilytämme heidän henkilö  tietojaan.

Teemme mielellämme toimintaamme ja onnistuneita projektejamme näkyviksi 
mediassa. Monimutkaisissa ja arkaluonteisissa asioissa, jotka edellyttävät tietojen 
paljastamista tiedotusvälineille, muu hallinto osallistuu viestintään yhdessä yksikön 
vastuuhenkilön kanssa. Jos et ole varma, mitä sinulla on oikeus tehdä ja mikä on 
sallittua työsuhteen tai toimeksiannon puitteissa, kysy neuvoa lähiesihenkilöltäsi tai 
Folkhälsanin viestintäjohtajalta. Mahdollisissa kriisitilanteissa tapahtumia kommen-
toi lähinnä Folkhälsanin johto.

Jos kaikki ei ole mennyt suunnitellusti ja saamme kielteistä palautetta, vastaamme 
yleensä kolmessa päivässä. Ilmoitamme lisäksi hallitukselle ja toimitusjohtajalle, jos 
kyse on asioista, jotka vaativat kehitystoimenpiteitä tai parannettuja prosesseja.

Mitä pitää pitää mielessä viestiessä verkostojemme kanssa:
• Meidän on oltava nopeita, kun haluamme viestiä huoltajille. Jos päätät lähettää 

tietoja sähköpostitse, muista aina lukea teksti ennen sen lähettämistä. Muista myös, 
että muiden huoltajien sähköpostiosoitteet eivät saa näkyä joukkopostituksissa.

• Meillä on salassapitovelvollisuus, minkä vuoksi emme saa antaa lasta koskevia 
tietoja muille kuin huoltajille. Jos joku muu kuin huoltaja noutaa lapsen 
päiväkodista, emme voi antaa lasta koskevia tietoja tälle henkilölle.

• Viestinnän on aina oltava ammattimaista. Meidän on kuunneltava huoltajia ja oltava 
tarkkoja – heidän sanomaansa on suhtauduttava vakavasti, vaikka emme kokisikaan 
tapausta tai heidän viestiään niin vakavaksi. Selvitä, mitä huoltajat haluavat tai mitä 
heidän tarvitsee tietää, ja kerro se heille.

• Kasvattajien on voitava luottaa toisiinsa ja siihen, että pidämme toistemme puolia, 
tuemme toisiamme ja noudatamme yhteistä linjaa puhuessamme ulkopuolisten 
kanssa tai keskenämme.

• Kommunikoimme lasten kanssa kunnioittavasti.  
Meidän on kohdeltava lapsia tasavertaisesti ja muistettava kysyä lasten mielipiteitä, 
kuunnella niitä sekä ottaa ne huomioon.

• Muiden kunnioittaminen on tärkeää kaikessa viestinnässä.
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6.1 Kielteisen palautteen käsitteleminen – sinä kasvattajana: 
• Kuuntele! Älä ole puolustuskannalla.
• Kiitä, että toinen toi asian esille.
• Osoita, että ymmärrät toisen tunnereaktion, pahoittele tapahtunutta.  

Tee se henkilökohtaisesti, vaikka asia ei olisikaan vain sinun syytäsi. 
• Pyydä toista osapuolta kertomaan lisää, pyydä konkreettisia esimerkkejä!  

Selvitä, mitä kritiikin takana on. Voiko kriittisen suhtautumisen saada muunnettua 
odotuksiin asian suhteen?

• Pyydä tarvitessasi aikaa, jotta sinulla itselläsi on aikaa rauhoittua ja sulatella 
tapahtunutta.

• Kehitä palautteeseen positiivinen asenne.
• Opi käsittelemään kritiikkiä! Sinulla on oikeus ilmaista omat tunteesi rakentavasti 

esihenkilön kanssa.
• Suojaudu asiattomalta kritiikiltä – opi erottamaan asia palautteenantotavasta 

riippumatta.

6.2 Viestintä viranomaisten ja kunnan kanssa tapahtuu: 
• elintarvikevalvontaviranomaisen kanssa (laadittaessa keittiön omavalvontaa, 

laadittaessa Oiva-raporttia, neuvonnan yhteydessä jne.)
• rakennuslupaviranomaisen kanssa, kun tiloja muutetaan tai uusia tiloja otetaan 

käyttöön
• terveys- ja paloviranomaisten kanssa
• lastensuojelun kanssa (konsultointi, huoltajien kanssa tehty ”huoliraportti”, 

lastensuojeluilmoitus)
• poliisin kanssa.

6.2.1 Päiväkodin ja kunnan välinen viestintä:
• Hyvä ja säännöllinen viestintä palveluntarjoajan ja kunnan (palvelun ostaja 

ostosopimuksen kyseessä ollessa) välillä. Tämä tapahtuu muun muassa siten, että 
Folkhälsan varmistaa kaikkien laatuvaatimusten täyttyvän.

• Päiväkodin ja neuvolan yhteistyö muun muassa lapsen vuosittaisten tarkastusten 
yhteydessä. 
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7 Lopuksi
Käsikirjan voimassaolo, julkisuus ja päivittäminen
Tämä käsikirja koskee Folkhälsanin esiopetusta ja varhaiskasvatusta koko Folk hälsan-
liikkeessä eli Samfundet Folkhälsanissa ja siihen liittyvissä organisaatioissa. Käsikirja 
on saatavilla kaikissa yksiköissä ja se käydään säännöllisesti läpi henkilöstön/peda-
gogien kanssa. Sisältöä käsitellään kokonaisuudessaan ja siitä keskustellaan henki-
löstökokouksissa, henkilöstön koulutuksessa sekä uusien työntekijöiden ja sijaisten 
perehdytyksessä.

Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti. Päivittämisestä vastaa Samfundet Folkhälsan 
yhteistyössä Folkhälsanin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöiden 
kanssa.
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Liitteet

Liite 1 

Toimen/työn kuvaukset (pohja)
Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksista määrätään varhaiskasvatuslaissa 540/2018; 
pääset lakiin täällä.
Sovellettavia pykäliä ovat mm.
31 § Päiväkodin johtaja
26 § Varhaiskasvatuksen opettaja
27 § Varhaiskasvatuksen sosionomi
28 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
30 § Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Yksikön vastuuhenkilöt (päiväkodin johtaja), työtehtävät: 
• suunnittelee, arvioi, kehittää ja johtaa päiväkodin pedagogista toimintaa
• vastaa päiväkodista kokonaisuutena
• vastaa suunnitelmien ajantasaisuudesta, esim. toimintasuunnitelma, 

omavalvontasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma jne.
• on henkilökuntansa esihenkilö
• johtaa työyhteisöä tavoitteiden, arvojen ja vision mukaisesti
• vastaa henkilöstön hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta ja työturvallisuudesta  

ja arvioi niitä
• vastaa palkkaamisesta ja rekrytoinnista asetettujen puitteiden mukaisesti
• ylläpitää turvallista ja positiivista työilmapiiriä
• suunnittelee, seuraa ja arvioi henkilöstön koulutusta
• käy kehityskeskusteluja
• vastaa muista henkilöstöasioista asetettujen puitteiden mukaisesti
• on taloudellisessa ja budjettivastuussa asetettujen puitteiden mukaisesti
• vastaa huoltajien ja kumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja viestinnästä.

Kaikilla päiväkodeilla on yksikön varavastuuhenkilö, jolla on johtovastuu johtajan 
poissa ollessa.  
Varavastuuhenkilöllä on oma päiväkotikohtainen työnkuvansa. Se tehdään päivä-
kotikohtaisesti kyseisten henkilöiden välisen sopimuksen pohjalta ja voi riippua  
esim. päiväkodin koosta ja sijainnista ja yksikön varavastuuhenkilön pätevyydestä.

Varhaiskasvatuksen opettaja, työtehtävät:
• suunnittelee, arvioi ja kehittää ryhmänsä pedagogista toimintaa yhdessä ryhmän 

muiden opettajien kanssa
• vastaa siitä, että pedagogiset tavoitteet saavutetaan ja niitä seurataan, ja arvioi 

toimintaa yhdessä muiden opettajien kanssa
• tekee tiimisopimuksen oman tiiminsä kanssa ja seuraa sen toteutumista
• vastaa siitä, että lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään lapselle 

hyödyllisellä tavalla
• vastaa siitä, että ryhmän toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu
• edistää avointa viestintää sekä turvallista, positiivista ja avointa työilmapiiriä koko 

päiväkodissa
• selvittää yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa lasten mielipiteet ja toiveet ja ottaa 

ne huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa
• toivottaa huoltajat tervetulleiksi avoimesti, luottavaisesti ja tasa-arvoisesti
• tuntee varhaiskasvatuslain
• tuntee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja työskentele niiden mukaisesti
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• toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja tukena muulle henkilöstölle sekä 
epäpäteville työntekijöille

• vastaa muista yksikön vastuuhenkilön hänelle antamista tehtävistä.

Epäpätevät varhaiskasvatuksen kasvattajat (alle yhden lukukauden 
työntekijät), työtehtävät:
• pääpiirteissään samat tehtävät kuin pätevillä, mutta eri laajuudessa riippuen 

epäpätevän henkilön kokemuksesta ja koulutuksesta
• jakaa vastuun tehtävistä tiimin muiden jäsenten, muiden opettajien ja talon 

esihenkilön kanssa
• pienempi vastuu pedagogisesta suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä; 

vastuu on yksikön vastuuhenkilöillä
• tarvitsee enemmän esihenkilön tukea ja valvontaa
• tarvitsee enemmän apua tarvittavien lomakkeiden, kuten lapsen henkilökohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman sekä tukeen liittyvien asiakirjojen kirjaamisessa. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, työtehtävät:
• toimii varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijana
• suunnittelee, toteuttaa, kehittää ja arvioi erityisopetusta Folkhälsanin yksiköissä 
• vastaa moniammatillisesta yhteistyöstä erityistä tukea tarvitseville lapsille
• vastaa tietämyksensä kehittämisestä jatkokoulutuksen ja kirjallisuuden avulla
• tekee yhteistyötä kuntien kanssa saadakseen tietoa erityisopetuksen ajantasaisista 

paikallisohjeista
• havainnoi lapsia ja arvioi heidän tuen tarvettaan sekä suunnittelee, toteuttaa ja 

arvioi tukitoimia yhdessä henkilöstön kanssa
• vastaa siitä, että lapsen henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä 

laaditaan ja sitä arvioidaan yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa, ja tukee 
opettajia tuen toteuttamisessa 

• vastaa tukitoimien dokumentoinnista lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
• vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kolmitasoisen tuen dokumenttien sekä 

esiopetuksen oppilashuoltokirjojen (oppilashuoltokertomus, pedagoginen arvio, 
pedagoginen selvitys, tehostetun tuen oppimissuunnitelma, henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)) kokoamisesta yhteistyössä 
huoltajien, opettajien ja muiden kuntoutustahojen ja asiantuntijoiden kanssa 

• tarjoaa päivittäiseen toimintaan osallistumalla menetelmiä, apuvälineitä tai 
työtapoja koskevia vinkkejä ja neuvoja

• toimii kasvattajien pedagogisena tukena ohjaten ja konsultoiden 
• levittää tietoa uusista työmenetelmistä ja erityisopetuksesta
• järjestää avustajien työkuvan ja ohjaa heitä työskentelyään
• toimii yksikönjohtajien erityispedagogisena tukena.

Varhaiskasvatuksen sosionomi, työtehtävät:
Ei vielä määritelty, ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit valmistuvat 31.7.2023.
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Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, työtehtävät:
• on opettajan johtaman pedagogisen tiimin jäsen
• vastaa erityisalueistaan, esim. lääkkeiden hallinta ja lääkesuunnitelman 

päivittäminen yhdessä esihenkilön kanssa
• voi toimia pelastus- ja turvallisuusryhmässä
• enemmän vastuussa perushoidosta kuin opettaja
• hoitaa lapsia heidän sairastuessaan
• tuntee tartuntataudit ja niiden oireet ja käyttää tätä tietoaan
• osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
• edistää avointa viestintää sekä turvallista, positiivista ja avointa työilmapiiriä  

koko päiväkodissa
• tuntee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja työskentelee sen mukaisesti
• toivottaa huoltajat tervetulleiksi avoimesti, luottavaisesti ja tasa-arvoisesti
• ottaa työtavassaan ensisijaisesti huomioon lapsen edun
• noudattaa yhteisesti sovittuja työskentelytapoja ja tavoitteita
• suorittaa muita esihenkilön määräämiä tehtäviä.

Epäpätevät varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (työntekijät, joilla 
työsuhde on lyhyempi kuin lukukausi):
• pääpiirteissään samat tehtävät kuin pätevillä, mutta eri laajuudessa riippuen 

epäpätevän henkilön kokemuksesta ja koulutuksesta
• ei laadi lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa eikä käy 

vanhempainkeskusteluja 
• ei vastaa lastenhoitajan erityisalueista samassa laajuudessa kuin pätevä
• ei toimi omahoitajana
• ei välttämättä vastaa päiväkodin avaamisesta ja sulkemisesta.

Päiväkotiapulaiset (vähintään yhden lukukauden ajaksi palkatut 
työntekijät), työtehtävät:
• vastaa päiväkodin hoidosta ja siisteydestä esihenkilönään yksikön vastuuhenkilö
• vastaa siitä, että toimintaan käytetyt tilat ovat siivottuja ja siistejä vakiintuneen 

siivousmitoituksen mukaisesti
• varmistaa, että lasten vaatteet ovat järjestyksessä
• osallistuu mahdollisuuksien mukaan toimintaan lasten kanssa ja avustaa 

tarvittaessa esim. vaatteidenvaihdossa, valmistelujen aikana ja lepohetken 
valvonnassa sekä ruokailutilanteissa

• edistää avointa viestintää sekä turvallista, positiivista ja avointa työilmapiiriä koko 
päiväkodissa

• valmistaa aamiaisen ja välipalan
• auttaa keittiössä
• tiskaa
• tekee esimerkiksi puhdistusaineita, puhdistusvälineitä ja elintarvikkeita koskevia 

tilauksia; tilaa lounaat ja peruu lounastilaukset
• suorittaa ylimääräistä siivousta, konsultoi Folkhälsanin siivousasiantuntijoita 

epidemioiden yhteydessä ja noudattaa näiden ohjeita
• suorittaa muita esihenkilön määräämiä tehtäviä.

Siivoojat:
• vastaa siivouksesta
• vastaa puhdistusaineiden tilaamisesta
• noudattaa siivousmitoitusta.
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Epäpätevät päiväkotiapulaiset (työntekijät, joilla työsuhde on lyhyempi 
kuin lukukausi), työtehtävät:
• pääpiirteissään samat tehtävät kuin pätevillä, mutta eri laajuudessa riippuen 

epäpätevän henkilön kokemuksesta ja koulutuksesta
• ei osallistu samassa määrin lasten ryhmätoimintaan, ei esimerkiksi valvo  

lepohetkeä
• ei odoteta osallistuvan lasten vaatteidenvaihtoon
• ei tilaa yksin tuotteita, siivousta tai ruokaa.

Muita kaikkia ammattiryhmiä koskevia vaatimuksia: 
• salassapitovelvollisuus – koskee kaikkea päiväkodin lapsiin ja heidän perheisiinsä 

liittyvää sekä kaikkea yksikössä vieraillessa nähtyä ja kuultua (lapset ja 
henkilökunta)

• rikosrekisteriote on esitettävä ennen palkkausta.

Virallisen pätevyyden puuttuessa tehtävät poikkeavat pätevien henkilöiden työtehtä-
vistä seuraavasti (katso epäpätevien henkilöiden tehtäviä koskeva teksti edellä):
1. Sijaiset, joilla on vähintään 120 op sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattikorkeakouluopintoja. 
a. Palkka taulukkopalkan G18C mukaan 
b. Vaatimus- ja tehtävätaso on sama kuin pätevällä lastenhoitajalla.

2. Sijaiset, joilla on vähintään 60 op sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattikorkeakouluopintoja. 
a. Palkka taulukkopalkan G16 mukaan + pätevyyslisä suoritettujen opintojen 

mukaan
b. Ei käy vanhempainkeskusteluja itsenäisesti
c. Osallistuu vain jossain määrin pedagogisen toiminnan suunnitteluun.

3. Sijaiset, joilla on vähintään 40 opintoviikon toisen asteen sosiaali- ja 
terveydenhuollon opinnot / 60 opintopistettä
a. Palkka taulukkopalkan G16 mukaan + pätevyyslisä suoritettujen opintojen 

mukaan
b. Ei käy vanhempainkeskusteluja itsenäisesti
c. Osallistuu vain jossain määrin pedagogisen toiminnan suunnitteluun.

4. AMK-opiskelijat ja toisen asteen opiskelijat, joilla on alle 40 opintoviikkoa opintoja 
/ 60 opintopistettä, ja sijaiset, joilla ei ole lainkaan koulutusta
a. Palkka taulukkopalkan G15 mukaan 
b. Ei käy vanhempainkeskusteluja 
c. Osallistuu vain jossain määrin pedagogisen toiminnan suunnitteluun
d. Ei vastaa itsenäisesti lasten pedagogisesta kasvatuksesta, vaan on jatkuvassa 

ohjauksessa.

Oppisopimusopiskelijat:
Vähintään 80 opintoviikkoa / 120 opintopistettä
• samat tehtävät kuin pätevällä.

40–79 opintoviikkoa / 60–119 opintopistettä
• saa paljon tukea ohjaajalta.
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