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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
• Kasvattajat ovat päivittäin vuorovaikutuksessa jokaisen lapsen kanssa 

kannustaen ja antaen positiivista palautetta onnistumisista. He huolehtivat, 
että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi päivän aikana. 

• Osallisuutta pidetään yllä kysymällä ja kuuntelemalla lasten kokemuksia ja 
mielipiteitä. Tämä vaatii tarkkaa päivittäistä havainnointia ja sensitiivistä 
toimintaa.

• Kielitietoinen toiminta näkyy ryhmissä siten, että ryhmässä esiintyviä kieliä 
otetaan osaksi ryhmän päivittäisiä toimintoja. Lasten kulttuuritaustat otetaan 
huomioon ja niitä tuodaan esiin ryhmän toiminnassa.

• Oppimisympäristöä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että lapsia havainnoidaan ja kiinnostuksen kohteisiin tartutaan. Tiloja 
muunnellaan yhdessä lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

• Lasten leikkiä arvostetaan ja vaalitaan. Sille annetaan aikaa ja 
mahdollisuuksia. Kasvattaja on leikissä mukana tukien ja kannustaen 
vuorovaikutuksessa toisen leikkijän kanssa siten, että kaikki leikissä olijat 
kokevat onnistumisen elämyksiä. 

• Leikillä on suuri rooli ja tärkeä merkitys. Tuemme lapsia leikkiin 
sitoutumisessa olemalla itse tilanteissa läsnä ja lasta lähellä. Lasten leikin 
kehittyminen vaatii ammattitaitoista ohjaamista, joka samalla antaa tilaa 
oman leikin kehittelylle.

• Opimme yhdessä ja toisiltamme. Jaamme omaa osaamistamme yhteisössä
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Esiopetus yksikössämme
• Keskeiset periaatteet

• Kouluvalmiuksien vahvistaminen:
1. Oman toiminnan ohjaus
2. Vuorovaikutustaidot
3. Osallisuus ja vaikuttaminen

• Kielirikasteinen esiopetus: espanja
• Yhteistyö lähikoulujen kanssa

• Mitä käytännössä

1. Lapset oppivat huolehtimaan itsestään 
päiväkodin arjessa aikuisen tukemana

2. Harjoitellaan yhdessä toimisen taitoja 
vaihtelevissa tilanteissa (kaverit, pareittain, 
pienryhmät)

3. Toiminnan suunnittelussa ja 
oppimisympäristön rakentamisessa 
huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet ja 
toiveet

• Alle 25% esiopetuksesta espanjan kielellä. 
Kielirikasteinen opettaja ryhmässä 1pvä/vko.

• Yhdessä oppimisen suunnitelma koulun 
kanssa, jossa sovitaan vuoden yhteistyöstä 
mm. kouluvierailuista



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Olemme yksikössämme sopineet seuraavista lasten kaveritaitoja vahvistavista toimintamalleista:

• Ryhmäytyminen: toimintakauden alussa ja uusien lasten liittyessä 
ryhmään panostetaan ryhmäytymisleikkeihin, joita aikuinen ohjaa. 

• Tunnetaitojen harjoittelu: harjoitellaan tunnistamaan ja nimeämään 
erilaisia tunteita, sekä huomaamaan mistä tunteet syntyvät. 

• Aikuisen ohjaamat leikkiryhmät: aikuinen on päivittäin mukana leikissä 
tukemassa kaverisuhteiden muodostumista. Näissä tilanteissa 
aikuisella on aktiivinen rooli ja havainnoinnin kautta hän pystyy 
ohjaamaan leikkiä niin, että jokaisella leikkijällä on turvallinen olo.

• Positiivinen pedagogiikka: Kasvattaja vahvistaa positiivista 
vuorovaikutusta opettamalla ja mallintamalla sitä. Kasvattaja antaa 
paljon myönteistä palautetta lapsille ja toimii kannustajana. Jokaisen 
viikon aikana ryhmissä käydään kasvattajien johdolla läpi 
onnistumisen hetkiä. 
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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 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio 

kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)
• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 

arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

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

kanssa. (kevät 2021)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat omat tavoitteet:

• Sensitiivisyys Kasvattajat toimivat sensitiivisesti ja havaitsevat lasten aloitteet, sekä vastaavat niihin lasten 
osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Olemme luoneet yhteisössä sensitiivisyyden portaat, joihin jokainen 
ryhmä sitoutuu. Tämän porrasmallin avulla sensitiivisyyden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 

• Yhteisöllinen leikki Kasvattajat ovat mukana päivittäin lasten leikeissä tukien kaverisuhteita, tunnetaitojen 
vahvistumista sekä kielellisiä valmiuksia. Jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä 
omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Lasten leikin kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti ja 
tavoitteellisesti. Leikin pedagogisten potentiaalien tunnistaminen, aikuisen leikkiin osallistuminen ja jokaisen 
lapsen osallisuus nähdään merkittävänä ryhmän hyvinvointia lisäävänä tekijänä. 
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
PÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN

Varhaiskasvatus alkaa noin viikon tutustumisjaksolla, jossa vanhemmat ovat 
osittain mukana.

Ennen varhaiskasvatuspäätöstä lapsi on huoltajan vastuulla päiväkodissa. Hän 
voi osallistua ruokailuihin ja jäädä päiväkotiin ilman huoltajaa vasta 
varhaiskasvatuspalvelun alettua. 

Yksi kasvattajista vastaa uuden lapsen tutustumisjaksosta ja tukee lasta 
sopeutumisessa. Huolehditaan ettei lapsi jää yksin. Aloituksesta vastaava 
kasvattaja kertoo tiimille lapsen hoidon ja kasvun kannalta tärkeät asiat.

LAPSEN VASU-PROSESSI

Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja käy huoltajien kanssa keskustelun 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi noin kahden kuukauden 
kuluttua lapsen aloittamisesta. 

Lapsen näkemyksiä päiväkodissa selvitetään esim. havainnoimalla ja 
haastatteluilla. Lasten vasu-keskusteluissa sovitut pedagogiset tavoitteet ovat 
ryhmän toiminnan suunnittelun punainen lanka.

Arviointikeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa uuden suunnitelman 
yhteydessä ja aina silloin, jos tuntuu että on tarve pysähtyä keskustelemaan 
lapsen sekä perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Neuvola päiväkodissa- toiminnasta tiedotetaan 3-vuotta täyttävien 
vanhemmille ja  4-vuotta täyttävien vanhempien kanssa käydään Hyve4-
keskustelu.

HUOLTAJIEN JA LASTEN LUOTTAMUSTA HERÄTTÄVÄT TEKIJÄT:

Yhteydenotto ryhmästä tai johtajalta ennen aloitusta. Sovitaan perheen 
tutustumisvierailu. 

Aloituskeskustelu käydään jo tutustumisjakson aikana tai ensimmäisen 
viikon kuluessa.

Aloittava lapsi vanhempineen otetaan mukaan kasvattajan ohjaamaan 
toimintaan.

Oma naulakkopaikka on valmiina lasta odottamassa.

RYHMIEN MUODOSTAMINEN JA TOISEEN RYHMÄÄN SIIRTYMINEN

Seuraavan toimintavuoden ryhmien rakenne, päivärytmi ja tilojen 
käyttö suunnitellaan keväisin lasten iän ja tarpeiden mukaan.

Keväällä on hyvä järjestää tutustuminen tulevaan ryhmään. Silloin 
toiseen ryhmään siirtyvät lapset saavat tutustua uuden ryhmänsä 
rutiineihin turvallisesti kasvattajien ja ryhmässä jatkavien lasten 
ohjauksessa. Tämä helpottaa arkeen palaamista lomien jälkeen. 

Myös kesken toimintavuoden tapahtuvissa siirroissa järjestetään 
lapselle tutustuminen uuteen ryhmään. Siirroista keskustellaan aina 
huoltajien kanssa.
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• Päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa tapahtuu lapsen haku ja tuontitilanteissa. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia, että
perheet tulevat kohdatuksi. Päivittäisten kuulumisten lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus soittaa päiväkotiin mieltä
askarruttavissa asioissa.

• Järjestämme toimintakauden aikana ryhmien vanhempainillat, joissa vanhemmilla on mahdollisuus kuulla ja kysyä ryhmän
toiminnan käytännön toteutukseen liittyvistä asioista. Lisäksi vuosittain vanhemmat pääsevät vastaamaan asiakaskyselyyn, jonka
avulla he voivat vaikuttaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

• Teemme yhteistyötä alueellisen varhaiskasvatuksen eritysopettajan ja suomi toisena kielenä-varhaiskasvatuksen opettajan
kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. myös neuvola ja leikkipuistot. Lukuvuoden aikana päiväkodeissa on opiskelijoita ja
työelämään tutustumisjaksolla olevia koululaisia. Käpylinnan esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä Yhtenäiskoulun sekä Käpylän
peruskoulun kanssa. Alkun esiopetusryhmä tekee yhteistyötä Käpylän peruskoulun kanssa.

• Ryhmien toimintaa dokumentoidaan (kuvin, videoin, äänittein, kirjaamalla) viikoittain sähköisten portfolioiden, sähköpostin ja
seinille asetettujen dokumenttien avulla. Lapset osallistuvat dokumentointiin ikätason mukaisesti. Vanhemmilla on mahdollisuus
päästä seuraamaan vuoden 2021 aikana portfolio-kansioita yhdessä lapsen kanssa kotoa käsin.

• Päiväkotien Instagram-tileiltä voi seurata kaikkien ryhmien toimintaa (paivakotialku, kapylinna).

• Päiväkoti Käpylinna tekee yhteistyötä myös aktiivisen Käpylinnan vanhempainyhdistyksen kanssa. Päiväkoti Alkussa
vanhempainyhdistys on myös jatkamassa toimintaansa.
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Viestintä ja yhteistyö
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