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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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 4



Varhaiskasvatusyksikkö Eira-Haukan toimintakulttuuri
• Eira-Haukassa on oppimista tukeva, turvallinen ja kannustava ilmapiiri.

• Sensitiivinen ja kunnioittava vuorovaikutus lasten, vanhempien ja varhaiskasvattajien välillä toteutuu päivittäisissä 
kohtaamisissa.

• Toiminnassa huomioidaan lasten ikätasoiset tavoitteet ja lasten osallisuus. Lapset saavat vaikuttaa päiväkodin arkeen ja 
toiminnan sisältöön. 

• Yhteisöllisyys ja me-henki näkyvät Eira-Haukan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Varhaiskasvattajat varmistavat, 
että jokainen lapsi on tärkeä osa ryhmää.

• Oppimisympäristössä on huomioitu lasten mielenkiinnonkohteet, turvallisuus ja leikkien monipuolisuus. Eri kielet ja 
kulttuurit näkyvät oppimisympäristössä. Hyödynnämme koko kaupunkia oppimisympäristönä ryhmien omat tavoitteet 
huomioiden.

• Leikki on menetelmänä toiminnan keskiössä. Lapsia tuetaan pitkäkestoiseen leikkiin ja annetaan tilaa luovuudelle, joka 
mahdollistaa erilaiset leikit. Varhaiskasvattajat ovat läsnä tukemassa ja ohjaamassa leikkiä sekä lasten välisiä 
vuorovaikutussuhteita. 

• Varhaiskasvattajat kehittävät osaamistaan jatkuvasti kouluttautumalla sekä arvioimalla ja kehittämällä toimintaa koko 
työyhteisön kanssa. Arviointiin ja kehittämiseen osallistetaan työyhteisön lisäksi myös huoltajat ja lapset. 
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Esiopetuksen toimintakulttuuri Haukassa
• Sensitiivinen ja kunnioittava vuorovaikutus lasten, huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan välillä toteutuu päivittäisissä 

kohtaamisissa.

• Lapset saavat osallistua esiopetuksen toiminnan suunnitteluun muun muassa äänestämällä teemoja, joihin paneudutaan. 
Lasten kanssa keskustellaan ja tartutaan lasten aloitteisiin herkästi. 

• Keskitytään vahvuuksiin ja voimavaroihin.  Lapsilla on mahdollisuus huilia ja rentoutua rauhoittumishuoneessa. 

• Esiopetuksen toiminnassa luodaan hyvää yhteishenkeä esimerkiksi tunnekasvatuksella ja yhteisillä leikeillä ja peleillä.

• Oppimisympäristössä on huomioitu lasten mielenkiinnon kohteet, turvallisuus ja leikkien monipuolisuus. Lapset osallistuvat 
oppimisympäristön muokkaamiseen ja lasten tekemiä töitä ripustetaan ympäri ryhmätiloja. Eri kielet ja kulttuurit näkyvät 
oppimisympäristössä sekä toiminnassa. Hyödynnämme koko kaupunkia oppimisympäristönä. 

• Leikki on menetelmänä toiminnan keskiössä. Lapsia tuetaan pitkäkestoiseen leikkiin ja annetaan tilaa luovuudelle, joka 
mahdollistaa erilaiset leikit. Esiopetuksen henkilöstö on läsnä tukemassa ja ohjaamassa leikkiä sekä lasten välisiä 
vuorovaikutussuhteita.

• Esiopetuksen henkilökunta osallistuu alueelliseen esiopetuksen toiminnan kehittämiseen ja osallistuu ajankohtaisiin 
koulutuksiin.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Positiivinen pedagogiikka ja Huomaa hyvä –periaate ohjaavat toimintaamme. 

• Meillä kaveri-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tukeminen toteutuu kaikkien ryhmien 
toiminnassa seuraavasti: 

• Varhaiskasvattajat ovat aktiivisesti läsnä lapsia varten leikkeihin ja muuhun 
lapsiryhmän toimintaan osallistuen. 

• Leikit, siirtymät ja suunniteltu pedagoginen toiminta toteutetaan pienryhmissä.

• Taiteen eri muotojen, kirjallisuuden ja draaman avulla.

• Ristiriitatilanteet lasten välillä selvitetään soveltaen Miniverso-sovittelumallia niin, että kaikki osapuolet tulevat 
kuulluksi. 

• Eira-Haukassa on laadittu reilun kaveruuden suunnitelma. Suunnitelmaa sovelletaan jokaiselle lapsiryhmälle sopivalla 
tavalla.
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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 1/2 

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa Eira-Haukan lapsiryhmässä. Portfolio kootaan yhtenäiselle 

verkkoalustalle.

• Jokaisen lapsiryhmän pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

• Eira-Haukka tekee yhteistyötä Rikhardinkadun kirjaston kanssa teemalla lastenkirjallisuus. Karvin kehittämissuositus 

varhaiskasvatukselle on mahdollistaa lapsille ääneen lukemista ja kirjallisuutta joka päiväisessä varhaiskasvatuksessa.
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Toimintakauden tavoitteet 2/2 

Varhaiskasvatusyksikkö Eira-Haukan toimintavuodelle asettamat tavoitteet

1. Liikunnan lisääminen ulkopedagogiikassa

• Liikunnan lisääminen tukee lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luo pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle. Luodaan 

positiivista kuvaa ulkoilusta – ulkoilu on kivaa! Tavoitteen valitsemisessa huomioitu myös asiakaskyselyn tulos.

2. Yhteisleikin tukeminen ja rikastaminen

• Haluamme vaalia yhteisleikin tärkeyttä, sillä leikki on lapsille luontainen tapa toimia ja oppia. Leikki on välttämätöntä 

tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Lapset tarvitsevat yhteisleikin toteutumiseen aikuisen tuen ja siihen

soveltuvan ympäristön, joihin voimme vaikuttaa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Yhteisleikin mahdollistaminen tukee 

jokaisen lapsen kaverisuhteiden syntymistä ja pysyvyyttä, joka on myös yksi Karvin kehittämissuosituksista 

varhaiskasvatukselle.
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Eira-Haukassa sovitut käytännöt lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa

• Kun lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan Eira-Haukasta, tulevan lapsiryhmän varhaiskasvattaja on perheeseen 
yhteydessä ja sopii varhaiskasvatuksen aloituksesta ja tutustumisjaksosta. 

• Perheelle lähetetään sähköpostilla päiväkodin aloitusmateriaali.

• Tutustumisjakso suunnitellaan siten, että lapsi saa tutustua uuteen ympäristöön ja ihmisiin rauhassa oman 
huoltajan kanssa.

• Tutustumisjakson aikana pidetään aloituskeskustelu huoltajien ja ryhmän varhaiskasvattajan kanssa. 
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Lapsiryhmien muodostaminen

• Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisin perustein. Huomioimme olemassa olevat kaverisuhteet sekä lasten 
yksilölliset tarpeet. Lisäksi ryhmien muodostuksessa huomioidaan koko päiväkodin arjen sujuvuus. 

• Lapsen siirtyessä lapsiryhmästä toiseen henkilökunta huolehtii tiedon siirtymisestä vanhasta ryhmästä 
uuteen. Ennen siirtymistä keskustelemme myös lapsen huoltajien kanssa.
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Lapsen vasu ja opinpolun jatkumo

Lapsen vasun laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat
• Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan ensimmäisen kerran 1-3 kuukautta varhaiskasvatuksen 

aloituksesta ja sen jälkeen vuosittain.
• Perhe saa etukäteen täytettäväksi tiedotteen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta, joka ohjaa yhdessä käytävää 

keskustelua.
• Ryhmän pedagoginen toiminta pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelma-keskusteluissa nousseisiin lapsen 

vahvuuksiin, mielenkiinnon kohteisiin ja tarpeisiin.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan noin puolivuosittain. 
• Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksessa tehostettua tai erityistä tukea, se kirjataan vasuun erikseen.

Leopsin laadinta esiopetusvuonna
• Lapsen aloittaessa esiopetuksessa hänelle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops) yhdessä lapsen huoltajien 

kanssa. 
• Perhe saa etukäteen täytettäväksi lomakkeen, joka ohjaa yhdessä käytävää keskustelua. Leopsiin kirjataan  myös lapsen 

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

tueksi.
• Haukan esiopetusryhmä tekee yhteistyötä Helsingin Normaalilyseon eli Norssin kanssa noudattaen yhteisen oppimisen 

suunnitelmaa.
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Viestintä huoltajille
• Ryhmät tiedottavat toteutuneesta ja suunnitellusta toiminnasta kirjallisesti viikoittain tai kuukausittain sähköpostilla. Lisäksi hakutilanteissa 

kerrotaan lyhyesti lapsen päivästä.

• Päiväkodinjohtaja lähettää kerran kuukaudessa sähköpostilla kirjeen huoltajille ajankohtaisista asioista Eira-Haukassa.
Toiminnan dokumentointi ja arviointi
• Ryhmän varhaiskasvattajat dokumentoivat ryhmän toimintaa sekä oppimista. Dokumentoidut kuvat, videot, lasten taideteokset ym. tuodaan 

huoltajien nähtäville ryhmän ilmoittamalla tavalla.

• Lapsiryhmissä toimintaa arvioidaan lasten kanssa jatkuvasti, ja kehitetään sen perusteella. Huoltajia kannustetaan vastaamaan

asiakaskyselyyn sekä antamaan palautetta vanhempaintunneilla ja keskusteluissa – näiden avulla kehitämme toimintaamme.

• Vuoden 2021 aikana Helsingin varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön ryhmän digitaalinen portfolio, johon dokumentoidaan ryhmän 

oppimista tekstein, kuvin, videoin ja äänittein. Portfolio toimii myös arvioinnin välineenä yhdessä henkilökunnan, lasten ja huoltajien kanssa.
Yhteistyötahot
• Päiväkodin yhteistyötahoja ovat mm. kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä suomi toisena kielenä –opettaja, neuvola, 

terapiatoiminnat (esim. puhe- ja toimintaterapia), perheen tuki sekä erilaiset kulttuuritoimijat. 

• Eirassa ja Haukassa toimii omat vanhempaintoimikunnat, jotka tekevät yhteistyötä päiväkodin kanssa.
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