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Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. 
Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen 
pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta 
ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja 
suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille, 
joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen 

vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista 
nousevat pedagogiset tavoitteet ja 
toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän 
pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan 
suunnittelulle.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 
alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 
muodostavat Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Yksikön toimintakulttuuri

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

Vuorovaikutuksemme lasten kanssa on kannustavaa, sensitiivistä ja 
lämmintä. Vuorovaikutustilanteissa katsekontakti ja kosketus ovat 
tärkeitä.
Lapsen näkemykset ja mielenkiinnon kohteet ohjaavat toiminnan 
suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Selvitämme lasten näkemyksiä 
ikätasoisesti havainnoimalla lasta, eleitä ja ilmeitä sekä keskustellen 
lapsen kanssa.
Tuomme kulttuurista moninaisuutta arvostavasti esiin. Kulttuurinen 
moninaisuus on rikkaus. Lasten vanhempien kanssa tehdään 
kulttuurista moninaisuutta lisäävää yhteistyötä.
Teemme monikielisyyttä näkyväksi ja kieltä käytetään monipuolisesti. 
Tarjoamme lapsille kielimaistiaisia. Kannustamme lapsia tarinan 
kerrontaan ja omien ajatusten jakamiseen. Keskustelemme päivittäin 
yhdessä ja harjoittelemme keskustelutaitoja.
Oppimisympäristömme tuo esille lasten kiinnostuksen kohteet ja se 
rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristö on 
muovautuva ja mahdollistaa pitkäkestoiset leikit sekä lapsen oman 
suunnittelun.
Olemme aidosti kiinnostuneita lasten leikistä. Kasvattajat auttavat lasta 
leikkiin pääsyssä ja jokaisen osallisuuden toteutuminen varmistetaan. 
Kasvattajilla on aktiivinen lapsen ikä- ja kehitystason huomioiva rooli 
leikin rikastamisessa.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 6



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Yksikön jokaisessa ryhmässä on käytössä lasten kaverisuhteita 

tukeva malli. 

• Malli ja toimintatavat ovat valittu ryhmän ikätason ja tarpeiden 
mukaan.

• Aikuisen havaintojen, mallintamisen ja läsnäolon avulla lapset 
pääsevät harjoittelemaan kaveritaitoja. Näin vahvistetaan 
vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja sekä lasten osallisuutta 
ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa.

• Kaveritaitojen harjoitteleminen sekä aikuisten sensitiivisyys ja 
systemaattinen työskentely aiheen äärellä ehkäisevät 
kiusaamista.

Näin tuemme kaveritaitoja:

• Vertaissovittelu ja Mini-verso
• Piki-, Jukka Hukka- ja Molli-

kirjasarjat
• Kuvatuet
• Eskari- ja kaverisäännöt
• Eläinlasten elämää
• Vahvuusvaris
• Ohjattu leikki
• Reilu Kaveri –passi
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 
laadinta 2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko yhteisö. 

• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä. 
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Toimintakauden tavoitteet 1/3 
HELSINGIN KAUPUNGIN STRATEGIASTA NOUSEVAT YHTEISET TAVOITTEET

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja 

leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen 
oppimisympäristöön. (syksy 2020)

►Yksikön jokaiselle ryhmälle on luotu digitaalinen ryhmäportfolio 
►Yksikön kasvattajat ovat tutustuneet ryhmän digitaaliseen portfolioon ja heillä on perusvalmius käyttää sitä
►Yksikön kasvattajat laativat pedagogista toiminnan dokumentointia oman ryhmänsä osalta lähtien viikosta 41, 
jatkuen viikolle 51 saakka. Keväällä otamme käyttöön portfoliota entistä laajemmin.

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai 

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)
►Yksikön jokainen ryhmä tekee yhteistyötä kaupungin kirjaston kanssa. Tarkempi yksikkötason sisältö määritellään 
tarkemmin alkuvuodesta 2021.
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Toimintakauden tavoitteet 2/3 

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

VARHAISKASVATUSYKSIKÖN TOIMINTAVUODELLE ASETTAMAT TAVOITTEET

1. Sensitiivinen vuorovaikutus

• Lapsi nähdään, kuullaan ja huomioidaan yksilönä päivittäin toimintaympäristön muutoksista huolimatta. 
• Lasta arvostetaan, hänen ilmeitään, eleitään ja tunnetilojaan havainnoidaan ja huomioidaan. 
• Olemme kiinnostuneita lasten ajatuksista ja näkemyksistä.
• Aikuinen ohjaa lasta kannustaen ja siten, että lapsella on mahdollisuus iloita omasta toiminnastaan. 
• Puhumme toisillemme ja lapsille kunnioittavaan sävyyn. Lasten ohjaaminen tapahtuu hyvän kautta.

Yksikössä keskustellaan säännöllisesti sensitiivisyydestä

• Kasvattajat ylläpitävät keskustelua sensitiivisyydestä talonkokouksissa, ope-kokouksissa ja tiimipalavereissa.
• Aikuiset reflektoivat omaa toimintaansa ja antavat toisilleen palautetta vähintään tiimitasolla.

Arviointia tapahtuu säännöllisesti ja yhteisen sopimuksen mukaan tiimeissä, talossa ja yksikössä. Jokainen 
osallistuu ja reflektoi omaa toimintaansa.
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Toimintakauden tavoitteet 3/3 
VARHAISKASVATUSYKSIKÖN TOIMINTAVUODELLE ASETTAMAT TAVOITTEET

2. Lukemisen kulttuurin kehittäminen yksikössä

Varhaiskasvatusyksikössämme kasvattajat toteuttavat työssään lukemisen kulttuurin kehittämistä
Kasvattajat osallistuvat aktiivisesti ja sitoutuneesti Lukuinto-hankkeeseen

• Varhaiskasvatusyksikkö Aleksi-Luotsi on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kielitietoisuutta ja 
monilukutaitoa tukevassa, lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistamisen Lukuinto –hankkeessa.

• Yhdessä hankkeen lukukoordinaattorien kanssa rakennetaan projektin aikana käytännönläheiset ”lukuaskeleet”, 
jotka tarjoavat erilaisia näkökulmia ja vinkkejä laajaan lukemisen edistämisen työhön varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa.

• Hankkeen lukukoordinaattorit  tukevat kasvattajien osaamisen vahvistamista, antavat neuvoja 
materiaalihankinnoissa, oppimisympäristön muokkaamisessa sekä varhaiskasvatuksen lukemisen kulttuuriin ja 
lukutaidon vahvistamisen liittyvän toiminnallisuuden lisäämisessä.

• Kirjastoyhteistyötä edistetään hankkeen avulla.
• Kodin sekä päiväkodin yhteistyötä kehitetään lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi ja luodaan hankkeen myötä 

uusia keinoja. Yksi käytetty menetelmä tulee olemaan ”iltasatukirjahylly” –toiminta, jossa perheet voivat lainata 
päiväkodista iltasatukirjan. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan tutkimusyhteistyössä Turun yliopiston kanssa.
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• Ennen varhaiskasvatuksen aloittamista uusien perheiden kanssa käydään varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyviä 
asioita läpi keskustellen sekä päiväkodinjohtajan että tulevan ryhmän kasvattajien kanssa. Tilanteen salliessa uusille 
perheille järjestetään yhteisiä tutustumistilaisuuksia, jossa perheet saavat tietoa varhaiskasvatuksen aloittamiseen 
liittyvistä asioista ja tutustuvat toisiinsa.

• Hoidon aloituksen yhteydessä käydään aloituskeskustelu huoltajien kanssa joko päiväkodin tiloissa, etäyhteyksin tai 
mahdollisuuksien mukaan perheen kotona tutussa ympäristössä. 

• Lapsen kanssa harjoitellaan ja totutellaan päiväkodin arkeen sekä rutiineihin hiljalleen ja lapsentahtisesti, yhdessä 
perheen kanssa sopien tilanteeseen sopivat käytännöt.

• Päiväkodissa aloittamiselle on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa, minkä aikana päiväkotipäivän pituutta ja yksinolon aikaa 
lisätään asteittain. 

• Aloittamisen aikana tavoitteemme on luoda avoin ja luottamuksellinen suhde lapseen sekä hänen huoltajiinsa. Lapsi 
ja perhe kohdataan sensitiivisesti, huomioiden erilaiset tunnetilat, joita päiväkodin aloitus voi herättää. 
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Lapsiryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen siirtyminen
• Lapsiryhmät muodostetaan mahdollisimman pysyviksi toimintakausittain, huomioiden ryhmien suunnittelussa lasten 

ikäjakauma, tarpeet ja kaverisuhteet.
• Lapsi siirtyy ryhmästä toiseen lähtökohtaisesti syys- tai kevätkauden alussa.
• Ryhmien väliset siirtotilanteet suunnitellaan ryhmien kasvattajien kanssa ja lapselle tehdään suunnitelma uuteen   

ryhmään tutustumisesta sekä siirtymisestä.
• Lapsen siirtymisestä ryhmästä toiseen keskustellaan ennakoivasti huoltajien ja lapsen kanssa ennen siirtymisen 

toteutumista.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat
• Jokaiselle lapselle kirjataan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kahden kuukauden sisällä lapsen 

aloittaessa päiväkodissa.
• Huoltajat valmistautuvat varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun täyttämällä keskusteluun liittyvän 

kysymyskaavakkeen.
• Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tarpeet sekä tavoitteet 

toiminnalle, joita arvioidaan säännöllisesti.
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• Varhaiskasvatuskeskusteluissa kysytään lasten huoltajilta heidän lastensa kiinnostuksen kohteita sekä toiveita 
päiväkodin toimintaan liittyen. 

• Huoltajien kanssa keskustellaan lapsen asioihin liittyen päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. 

• Huoltajien esille tuomia aloitteita ja ehdotuksia otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa heidän oman lapsensa 
yksilöllisissä asioissa sekä samalla koko ryhmän tasolla sen mukaan, mikä on pedagogisesti perusteltua. 

• Yksikkömme lapsiryhmät viestivät huoltajille toiminnasta joko viikoittaisina tai kuukausittaisina sähköpostikirjeinä, 
joissa kerrotaan huoltajille tulevasta toiminnasta ja kuvaillaan toteutunutta toimintaa, ryhmän ilmiöitä, lasten 
kiinnostuksen kohteita ja ajatuksia sekä oppimista. 

• Käytämme huoltajien kanssa viestimiseen puheluita, tekstiviestejä, sähköpostia ja teams-keskusteluita.
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Teemme lapsen varhaiskasvatuksessa monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa:

• Säännöllinen ja varhaiskasvatusalueella sovittujen rakenteiden mukainen yhteistyö alueen kiertävän 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen Suomi toisena kielenä -opettajan kanssa

• Yhteistyö neuvolan kanssa:
- 3-vuotisneuvolatarkastus ( Neuvola päiväkodissa –malli )
- 4-vuotiaiden laaja terveystarkastus ( Hyve4 –malli )
- yhteistyö neuvolaan  aina tarvittaessa huoltajien ja henkilöstön sopiessa

• Yhteistyö lastensuojelun kanssa lapsen ja perheen tukemiseen liittyvissä asioissa
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• Pedagoginen dokumentointi tapahtuu päivittäisessä arjessa lapsia havainnoimalla, valokuvaamalla ja videoimalla.

• Tulostamme kuvia lasten kanssa tehtävästä toiminnasta ja ne ovat esillä päiväkodin seinillä sekä tallennettuina 
digitaaliseen ryhmäportfolioon.

• Lasten tuotokset ovat nähtävillä päiväkodin seinillä.

• Lapsilla on mahdollisuus tutustua omiin valokuviinsa ja töihinsä aina, kun heillä on kiinnostusta asiaa kohtaan. 

• Lasten mielipiteitä tuodaan esille haastattelujen, äänitysten ja videoiden avulla. Niihin tutustutaan yhdessä lasten 
kanssa.

• Otamme syksyllä 2020 käyttöön jokaisessa ryhmässä digitaalisen ryhmäportfolion johon: 
- Dokumentoidaan toimintaa yhdessä lasten kanssa tekstein, kuvin, videoin, äänittein
- Vanhemmat pääsevät katsomaan ryhmäportfolion sisältöä keväällä 2021.
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• Turvallinen, avoin ja sensitiivinen ilmapiiri mahdollistaa esioppilaiden tasavertaista osallistumista ryhmän toimintaan, 
tasavertaisten ystävyyssuhteiden muotoutumista sekä vahvistaa lapsen omaa toimijuutta ryhmässään, siten että 
jokaisen oppijan vahvuudet huomioidaan.

• Keskeisiä työtapojamme ovat yhteiset kokoontumiset ja keskustelut, pienryhmätoiminta erilaisten teemojen ympärillä, 
projektityöskentely sekä tutkiva oppiminen.

• Esiopetusryhmän oppimisympäristö on rakennettu sillä periaatteella, että kaikki tilat olisivat mahdollisimman 
monipuolisesti, muokkautuvasti ja tarkoituksenmukaisesti lasten käytössä. Lapset osallistuvat leikkien suunnitteluun, 
lapsilla on mahdollisuus pitkäkestoiseen ja luovaan leikkiin. 

• Hyödynnämme toiminnassa Katajanokan alueen monipuolista ympäristöä sekä kantakaupungin monipuolista 
kulttuuritarjontaa.
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Esiopetuksen toimintakauden tavoitteet
Tunne- ja turvataidot:
• Yhteisen keskustelun kautta harjoitellaan erilaisten tunteiden tunnistamista
• Harjoitellaan konfliktitilanteiden selvittämistä aikuisen tukemana
• Opetellaan sanoittamaan omia kaveritaitoja edistäviä toimintamalleja
• Lapsille järjestetään kevätkaudella tunne- ja turvataitokerhoja pienryhmissä

Lasten kielitietoisuus:
• Käytetään kieltä monipuolisesti laulujen, runojen, satujen ja kielellisten leikkien avulla
• Tutustutaan aakkosiin, tavuihin, äänteisiin ja kielen rakentumiseen leikkien, tehtävien ja keskusteluiden avulla
• Tutustumme lasten puhumiin erilaisiin kotikieliin ja tarjoilemme lapsille pienimuotoisia ”kielimaistiaisia” muun toiminnan 

ohella

Arjesta ja itsestä huolehtimisen taidot:
• Ryhmässä on viikon eskari, jolla on omat vastuutehtävät. Näin lapsi harjoittelee vastuunottoa omista asioistaan
• Harjoittelemme tavaroista ja ympäristöstä huolehtimista
• Opettelemme pukeutumista sään mukaan
• Tutustumme liikennesääntöihin ja harjoittelemme koulumatkan kulkemista esim. retkitilanteissa
• Harjoittelemme oman kehon ja mielentilan tunnistamista
• Opettelemme avunpyytämisen taitoja
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Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
• Lapsen aloittaessa esiopetuksessa hänelle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
• Perhe saa etukäteen täytettäväksi lomakkeen, joka ohjaa yhdessä käytävää keskustelua. Suunnitelmaan kirjataan  

myös lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetusvuoteen liittyen.
• Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa arvioidaan keväällä ja toimitetaan lähikouluun sujuvan koulun aloituksen 

tueksi.

Yhteistyö esiopetuksessa
• Päiväkoti Luotsin esiopetusryhmä tekee yhteistyötä Katajanokan ala-asteen kanssa noudattaen yhteisen oppimisen 

suunnitelmaa.

• Muita yhteistyökumppaneita ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikat, Tuomioseurakunta, kirjastot, teatterit 
ja muut vierailukohteet.

• Esiopetuksen tukiverkoston muodostavat alueen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen 
kuraattori, suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan henkilökunta sekä lastensuojelu. 
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