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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu

Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-

suunnitelmanperusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin 

strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustaminen

Asteri-Viskurissa leikitään joka päivä! Toimintakulttuurissamme tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille 
ja oppimiselle. Aikuinen osallistuu aktiivisesti leikkiin havainnoiden, ohjaten ja tukien lasta. Tartumme 
lasten leikkialoitteisiin herkästi: mielikuvitusta kannatellaan ja ruokitaan kaikissa arjen leikkitilanteissa. Käytämme 
leikissä apuna kuvia ja leikkikarttoja, jolloin lapsella on mahdollisuus kehittää leikkiä ja sen juonta myös ilman yhteistä 
puhuttua kieltä.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Perheiden kieli-, kulttuuri- ja katsomukselliset taustat näkyvät ja kuuluvat ryhmiemme arjessa. Monikulttuurisen 
vuosiympyrän avulla tutustumme lasten ja perheiden erilaisiin kulttuurisiin juhliin ja tapahtumiin sekä harjoittelemme 
tervehdyksiä jokaisen omalla kotikielellä. Kiireettömässä arjessa on aina tilaa lasten ihmettelylle ja oivalluksille myös 
katsomuksellisten asioiden äärellä. Sensitiivisessä ja johdonmukaisessa toiminnassa tuemme lapsen kielellisten 
valmiuksien ja kielitaidon kehittymistä leikin, liikunnan, musiikin, tarinoiden ja kädentaitojen avulla.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Rohkaisemme ja kannustamme lapsia tekemään valintoja ja osallistumaan toimintaan ilman stereotyyppisiin rooleihin 
sidottuja ennakko-odotuksia. Myönteisen vuorovaikutuksen avulla tuemme lasten oman identiteetin ja itsetunnon 
kehittymistä. Lapset osallistuvat ryhmissä toimintaympäristön säännölliseen arviointiin ja kehittämiseen yhdessä 
aikuisten kanssa. Kuulemme lasten ideoita ja ajatuksia esimerkiksi lastenkokousten tai yksilöhaastattelujen 
ja havainnoinnin avulla. Vanhemmille mahdollistamme osallistumisen toiminnan kehittämiseen vasu- ja leops-
keskusteluissa, asiakaskyselyn avulla sekä päivittäisissä kohtaamisissa.
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Toimintakulttuuri esiopetuksessa

Esiopetuksessa kannustamme lapsia omatoimisuuteen, omaan ajatteluun, tekemään ja kokemaan itse sekä 

kyseenalaistamaan asioita. Toiminnassamme painottuvat arjen vahva struktuuri, säännöllinen viikkorytmi ja kuvien 

käyttö. Monipuolisella toiminnalla takaamme lapsille onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat lasten itsetuntoa 

ja käsityksiä itsestään oppijoina.

Sosiaaliset valmiudet ja lasten kyky toimia ryhmän jäsenenä korostuvat, ja pienryhmissä luomme mahdollisuuksia 

näiden taitojen harjoitteluun vahvasti tuettuna. Kuuntelemme lapsia ja heidän mielipiteitään ja huomioimme ne 

toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelussa. Ryhmässä toimimisen taidot ovat keskiössä kaikessa toiminnassa, 

vaikka toiminnan sisältöjä eriytetäänkin kunkin lapsen osaamistason mukaan. Esiopetusvuonna laadimme yhdessä 

lasten kanssa ryhmän säännöt ja toimintatavat, jotka ovat kuvina näkyvillä lapsille.

Vahvistamme lasten kulttuurista osaamista tutustumalla heidän omaan elämänpiiriinsä. Otamme ryhmässä 

huomioon myös eri kulttuuritaustoja toiminnan kautta. Suomen kielen oppimista tuetaan kaikissa arjen tilanteissa. 

Kielenkehityksen tukena ovat kuvatuki, laulut, lorut, rytmit, kirjojen lukeminen ja kielitietoiset leikit. Monilukutaitoa ja 

digitaitoja harjoittelemme yhdessä oppien. Tutustumme esiopetuksessa erilaisiin tieto- ja viestintäteknoloisin 

välineisiin, palveluihin ja peleihin.



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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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Luomme turvallisia ihmissuhteita ja vahvistamme positiivista käyttäytymistä lasten välillä. Varmistamme, että lapsella on 
ryhmässä kavereita, joiden kanssa leikkiä. Toimintakauden alussa panostamme ryhmäytymiseen. Leikimme paljon hauskoja 
ja mukavalta tuntuvia yhteisleikkejä. 

Sovimme lasten kanssa yhdessä ryhmän sääntöjä positiivisessa muodossa, vain muutamia sääntöjä ja ohjeita, jotta lapset 
muistavat ne. Kuvitamme säännöt. Mallitamme ja avaamme lapsille mitä on hyvä ja toiset huomioiva käytös.

Ilon ja onnistumisen rinnalla käsittelemme myös muita tunteita: mitä pelkään tai mistä tulen surulliseksi. Tunnetaitojen 
harjoittelulla vahvistamme kaveritaitoja, vuorovaikutusta, empatiataitoja sekä lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien 
ratkaisussa.

Käytämme ryhmissä Huomaa hyvä! –materiaalia, jonka avulla ohjaamme lasta löytämään omat vahvuutensa.

Käytämme toiminnassa myös Viitottu rakkaus -kuvatarinoita: 

Esimerkiksi ”Kuinka pääsen leikkiin mukaan”:

www.viitotturakkaus.fi



Toimintakauden tavoitteet 

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)

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän pedagogista toimintaa arvioidaan 

yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

TAE 2021 Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)

• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:

• Leikin pedagogiikka: Aikuisella on aktiivinen rooli leikissä.

• Katsomuskasvatuksen pedagogiikka: Lapsen kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta näkyy ryhmän arjessa.
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Valmistaudumme aloitukseen laittamalla lapselle tärkeitä asioita kuten oman nimikoidun naulakkopaikan valmiiksi 

etukäteen. Naulakko- tai kenkäpaikan kuva voi toistua myös leikkitauluissa ja ruokapöytäpaikoissa.

Sovimme perheen kanssa etukäteen tutustumisjaksosta. Tällöin vanhemmat ovat mahdollisuuksien mukaan lapsen 

mukana ryhmässä ja lapsi on paikalla ensin lyhyitä päiviä. Tutustumisjakson aikana käymme vanhempien kanssa 

aloituskeskustelun. Sovimme ryhmässä kuka ottaa perheen vastaan.

Keväällä otamme huomioon lasten kaverisuhteet tulevia ryhmiä muodostettaessa. 

Kun lapsi siirtyy päiväkodissa uuteen ryhmään, tutustumme, leikimme ja toimimme yhdessä lapsen kanssa uudessa 

ryhmässä säännöllisesti ennen siirtymistä, myös perheellä on mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään etukäteen yhdessä 

lapsen kanssa. Lapsen vaihtaessa päiväkotia voimme pitää yhteisen keskustelun päiväkotien välillä.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Keskustelemme vanhempien kanssa lapsen päivästä ja toiminnasta päivittäin. 

Laadimme jokaiselle lapselle varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. 

Ryhmät tiedottavat toiminnastaan viikko- tai kuukausitiedotteilla, jotka lähetämme perheille ensisijaisesti 

sähköpostitse.

Teemme yhteistyötä alueen koulujen, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, suomi toisena kielenä –

opettajan, neuvolan ja kuntouttavan toiminnan moniammatillisen tiimin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat 

mm. lastensuojelu ja alueen leikkipuistot.

Viskurissa käytämme tiedottamisessa ja dokumentoinnissa myös Facebookia ja Instagramia.
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Viestintä ja yhteistyö


