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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.

• Haaga-Kylätien omaa vuosikelloa hyödyntäen ryhmien 
pedagogisissa suunnitelmissa yhdistyvät lasten yksilölliset 
tavoitteet sekä yhteisten suunnitelmien ja asiakirjojen 
mukaiset tavoitteet.
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Yksikön toimintakulttuuri 1/2

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

”Meidän tehtävämme on opettaa juuri niitä lapsia, joita meillä on. Ei niitä lapsia, joita meillä 
joskus oli, ei niitä lapsia, joita toivoisimme päiväkodissa olevan eikä niitä lapsia, jotka ovat 

olemassa vain kuvitelmissa. Se tarkoittaa, että meidän on tarjottava oppimisympäristö, joka on 
yhtä monipuolinen kuin ihmisyys itse.” 

(Torontolaisen koulun rehtoria Chris Penseä mukaillen)

Toiminta-ajatuksemme on tukea yhdessä huoltajien kanssa jokaisen lapsen kasvua, kehitystä ja 
oppimista; yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on 
toimintamme perusta. Sitoudumme yhteisiin periaatteisiin ja arvioimme säännöllisesti 
toimintaamme. Jokaisen lapsen kanssa vuorovaikutuksessa sekä ryhmien toiminnassa 
hyödynnetään positiivisen pedagogiikan periaatteita.
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri 

Työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus työntekijöiden välillä vaikuttaa myös lapsiin ja toimii esimerkkinä lapsille myönteisestä vuorovaikutuksesta. Työntekijöiden hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja henkilöstöä kannustetaan 
kehittämään osaamista. Säännölliset kokousrakenteet mahdollistavat avoimen keskustelun mm. arvoista, toimintakulttuurista ja yhteisistä toimintatavoista. Arvostamme toistemme työtä ja näemme jokaisen osuuden ilmapiirin 
rakentamisessa tärkeänä. Lasta kohdellaan kunnioittavasti ja osoitetaan, että hänen ajatuksilla, tunteilla ja mielipiteillä on väliä. Kiireettömyys, rutiinit päiväjärjestyksessä sekä yhteiset säännöt luovat turvaa. Lasten keskinäiseen 
dynamiikkaan ja vuorovaikutukseen kiinnitetään aktiivisesti huomiota, panostetaan ryhmäytymiseen ja yhteistyötaitojen harjoitteluun. Huoltajien kanssa pidetään yllä avointa vuorovaikutusta kohtaamisissa sekä eri 
viestintäkanavissa. Näemme yhteisöllisyyden voimavarana ja haluamme vaalia sitä omalla toiminnallamme.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kohtaamme jokaisen lapsen, perheen ja työntekijän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon periaatteita kunnioittaen. Osallisuus näyttäytyy arjessamme monin tavoin. Kuulluksi tuleminen, aito läsnäolo, lapsen aloitteisiin vastaaminen, 
empaattisuus ja huoltajien aito kohtaaminen näkyvät arjessamme. Lasta kannustetaan tuomaan esiin omat ajatuksensa ja mielipiteensä, ja lapsen osallisuutta tuetaan vahvistaen osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lasten 
erilaiset persoonallisuudet huomioidaan arjessa, ja erilaisuutta opitaan arvostamaan jo pienimpien lasten kanssa. Haaga-Kylätiellä on oma suunnitelmansa kiusaamisen ehkäisyyn. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
työstämme toimintavuonna 2020-21 erillisen suunnitelman. 

Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus tulevat todeksi päiväkodin arjessa. Oppimisympäristössämme ne näkyvät kuvin, kirjoin ja kirjoitettuna kielenä, ne kuuluvat lauluissa ja leikeissä ja aikuisten vuorovaikutuksessa lapsiryhmän 
kanssa. Perheiden kielet ja kulttuuritaustat tuodaan osaksi lapsiryhmän pedagogista toimintaa. Monikielinen ympäristö edistää lasten tasa-arvoa ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuuriin. Ne yhdistävät kodin ja 
varhaiskasvatuksen ja ovat apuna luomaan vuorovaikutusta kulttuurien kesken. Yksikössämme vierailee varhaiskasvatuksen S2-opettaja. Hän edistää yhteistyössä henkilökunnan kanssa lasten oppimisympäristöjen kielitietoisuutta 
sekä vieras- ja monikielisten lasten tavoitteellista suomen kielen oppimista. Tulkkipalveluja käytämme tarvittaessa, esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa ja vanhempainilloissa. Arvostamme huoltajia oman 
kulttuuritaustansa asiantuntijoina ja teemme mielellään yhteistyötä hyödyntäen tätä asiantuntemusta.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristömme kasvaa ja kehittyy lasten mielenkiinnon, kasvun ja kehityksen mukana. Huomioimme myös lasten väliset keskustelut ja leikit suunnitellessamme oppimisympäristöä. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee 
olevansa osa yhteisöään omassa ryhmässä ja päiväkodissa. Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka motivoi lasta liikkumiseen, tutkimiseen, leikkimiseen ja itsensä ilmaisuun. Säännöllinen oppimisympäristön arviointi ja 
muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan on tärkeää.  Laajennamme jokapäiväistä tilaamme niin sisällä kuin ulkona pihalla ja lähiympäristössä lasten fyysisen jaksamisen myötä: Haagan seudulla on 
paljon elämää, nähtävää ja moninainen luonto on lähellämme.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Varhaiskasvatusyksikkömme on leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, jossa osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kohtaavat. Vuorovaikutus on avointa ja arvostavaa. Leikille annetaan tilaa ja aikaa ja mahdollistetaan 
leikin eri muodot. Sisä- ja ulkoleikeille rakennetaan leikkiympäristöjä ja niissä huomioidaan lasten osallisuus. Aikuinen on mukana leikeissä tukemassa lasten vertaissuhteita, rikastamassa leikkiä ja tukemassa lasta esimerkiksi leikin 
aloituksessa. Lapsen toiveita ja ideoita leikkeihin, tiloihin ja välineisiin kuunnellaan, ja näin tuetaan lapsen osallisuutta leikin suhteen. Lasten leikkiä myös havainnoidaan, jotta ryhmän toimintaa ja ympäristöjä muokataan lapsiryhmän 
tarpeen mukaisiksi.  

Leikin merkitys

Leikki tuottaa lapselle mielihyvää ja on luontainen tapa toimia, oppia ja osallistua. Leikkitaitoja harjoitellaan ja jokaisen lapsen osallisuutta tuetaan olemalla mukana leikissä sekä poistamalla mahdollisia kielellisiä tai fyysisiä esteitä. 
Leikkitilanteissa on luontevaa harjoitella tunnetaitoja ja leikki on myös varhaiskasvatuksen keskeisin opetuksen menetelmä.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Kokeilunhalu, yhdessä oppiminen, innostuminen arjen pienistä asioista, arjen kiireettömyys luovuuden ruokkijana ja kannustava ilmapiiri ovat yksikkömme kannattelevia arvoja. Haaga-Kylätiellä kannustetaan osaamisen ja ajatusten 
jakamiseen työyhteisön kesken hyödyntäen vahvuuksiamme ja tietotaitoamme. Yhdessä oppiminen ja toisessa hyvän huomaaminen ovat tärkeä osa yhteisöämme henkilöstön ja perheiden kesken. Toimintaa suunnitellaan, 
arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti osallistamalla jokainen työyhteisön jäsen sekä lapset ja huoltajat.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Vy Haaga-Kylätiellä on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Suunnitelmaa tehdessä on mietitty omia keinojamme vahvistaa kaveritaitoja ja ennaltaehkäistä 
ristiriitoja ja kiusaamista. Vuoden 2020-21 kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma on päivitetty Helsingin kaupungin KVO13-kiusaamisen vastaisen ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Tunne- ja kaveritaidot kiusaamisen ennaltaehkäisyssä

Lapsia rohkaistaan hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita. 
Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Tunnetaitojen harjoittelu on tärkeä osa kiusaamisen ehkäisyä. Lapsia 
ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa. Turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.

Lämpimän ja me-henkisen ilmapiirin luominen on keskeistä lapsiryhmässä, jotta lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Me-henkeä on mahdollista luoda yhteisten leikkien, 
pelien ja tapahtumien sekä myönteisen puheen avulla. Ryhmissä sovitaan yhdessä lasten kanssa ryhmän toimintatavoista ja säännöistä, jotka vahvistavat kaveritaitoja ja 
ennaltaehkäisevät kiusaamista.

Yksinäisyyteen puututaan ja huomioidaan, ettei kukaan jää leikin ulkopuolelle. Leikkipareja ja -ryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan, jotta jokainen lapsi pääsisi osaksi leikkejä muiden 
kanssa. Aikuiset ovat mukana leikeissä mallintamassa ja rikastuttamassa leikkejä. Tämä tukee lapsia leikkiin liittymisen haasteissa, ja myös viriävät ristiriidat tunnistetaan. Aikuisen 
tehtävänä on toimia hyvänä mallina lämpimälle, ystävälliselle ja kohteliaalle käytökselle asioidessaan lasten tai aikuisten kanssa.

Pienryhmien muodostamisessa huomioidaan ryhmädynamiikka. Lasten tuntemus on tärkeää, jotta voidaan muodostaa ryhmiä, joissa kiusaajaksi tai kiusatuksi tulemisen riski on pieni.
Lasten kanssa tulee keskustella kiusaamisesta sen syistä ja seurauksista sekä miltä kiusaaminen tuntuu eri osapuolista. Lapsille tulee tehdä tiettäväksi, ettei kiusaamista hyväksytä 
missään muodossa. Lapsen kaikki tunteet sallitaan. Lapselle kuitenkin opetetaan eri tunteiden hyväksyttäviä ilmaisumuotoja. Lapsen on tärkeä oppia, mitkä keinot ovat sallittuja ja mitkä 
toisia loukkaavia. Kasvattajan tehtävänä on estää kielteisen vuorovaikutuksen kehän muodostumista ja lapsille annetaan myönteistä palautetta reilusta käytöksestä. Positiivisen 
pedagogiikan toimintatavat kuuluvat Haaga-Kylätien toimintakulttuuriin.

Lasta ei tule leimata kiusaamisen takia. Henkilökunnan tulee reflektoida omia ajatuksiaan ja oletuksiaan lapsista sekä tunnistaa oma osuutensa lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen 
harjoittelussa. Haastavienkin tilanteiden jälkeen jokaiselle lapselle tarjotaan aikuisen tuella mahdollisuuksia uusiin myönteisiin vuorovaikutuskokemuksiin vertaisryhmässä. 

Miniverso-menetelmä lasten välisissä ristiriitatilanteissa

Kiusaamistilanteen ilmetessä asia selvitetään ja siitä keskustellaan kaikkien osapuolten kanssa. Osapuolia kuullaan ja pyritään olla tekemättä ennakko-oletuksia tilanteesta. Tilannetta 
arvioidessa mietitään, kuullaanko osapuolia aluksi yhdessä vai erikseen. Tilanne tulee kuitenkin lopulta selvittää yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Miniverso-sovittelumalli sopii 
käytettäväksi ristiriitatilanteiden selvityksessä. Aikuisen tehtävä on toimia tilanteen ja tunteiden sanoituksen tukena ja auttaa reilun ratkaisun löytämisessä. Toimintavuoden 2020-21 aikana 
koko Haaga-Kylätien henkilöstö koulutetaan Miniverso-menetelmään. 
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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. 

• 1.tasa-arvoa edistävä toimenpide: Sovitaan yhteiset sensitiiviset ja lasta kunnioittavat tavat kohdata 
lapsi. Lapselle välitetään kokemus, että hän on arvokas jokaisen silmissä ja kaikki päiväkodin aikuiset 
ovat häntä varten riippumatta ryhmästä. Käydään yhteinen keskustelu lasten tasa-arvoisesta 
kohtelusta ja yhteisvastuusta sekä kirjataan pihavalvontasuunnitelmaan yhteiset toimintatavat.

• 2. Yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide: Jokaisen ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan kirjataan 
miten sukupuolisensitiivisyys huomioidaan oppimisympäristössä, leikeissä ja vuorovaikutuksessa.
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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 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)

Haaga-Kylätiellä toteutettavat ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet tulevat keskittymään Haagan ympäristöön,    
palveluihin ja historiaan. 

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
1. Kirjallisuus ja sadun maailma
2. Globaalikasvatus
3. Positiivinen pedagogiikka
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Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
1. Kirjallisuus ja sadun maailma

• Haluamme panostaa kirjallisuuteen, draamakasvatukseen, satuelämyksiin ja kirjallisuuden hyödyntämiseen kasvatuksellisesta ja 
opetuksellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on myös antaa lapselle sytykkeitä lukemisharrastuksen syntymiseen.

• Arjessamme kirjallisuus ja sadut näkyvät mm. lasten kanssa lukemisena, monipuolisesti ja pedagogisesti valittuna kirjallisuutena, erilaisilla draaman 
keinoin elävoitettyinä esityksinä sekä sadutuksena. Lapsilla on mahdollisuus lukea ja tutustua kirjallisuuteen päivittäin vapaasti ja ohjatuissa 
toimintatuokioissa hyödynnetään satuja ja kannustetaan itseilmaisuun. Kirjallisuutta käytetään myös esimerkiksi tunne- ja tiedollisten taitojen 
vahvistamisessa. 

2.     Globaalikasvatus: 
• Haluamme edistää lasten kasvamista vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. Näemme varhaiskasvatuksessa kolme tärkeää ulottuvuutta 

globaalikasvatukseen. Näitä tärkeitä ja monimutkaisia teemoja käsitellään ryhmissä lapsen tasoisesti ja konkreettisesti niin, että lapset 
tuntevat voivansa vaikuttaa omaan ympäristöönsä toiminnallaan. Nämä ulottuvuudet ovat:

• kestävä kehitys
Yksikköön on valittu omat ekotukihenkilöt, joiden avulla mietimme henkilöstön ja lasten toimintaa kestävän kehityksen kautta. Konkreettista toimintaa 
lasten kanssa on esimerkiksi luontosuhteen rakentaminen luonnossa toimien, kierrätykseen tutustuminen, jätteiden lajittelu, huomion kiinnittäminen 
veden ja energian kulutukseen, istutustyöt, ympäristöstä huolehtiminen talkootyöllä ja päiväkodin omat kirpputoritempaukset.
• kielien ja kulttuurien moninaisuus 
Moninaisuus on luontainen osa arkeamme. Erilaiset kielet, kulttuurit ja katsomukset tuodaan näkyväksi lasten kanssa mm. kuvin, lauluin, leikein, 
ruokailuhetkien, juhlaperinteiden ja kirjallisuuden kautta. Lasten ja perheiden kanssa tehdään yhteistyötä erilaisten kulttuuritaustojen kanssa. Jokaisessa 
lapsiryhmässä on käytössä juhlakalenteri, jonka avulla huomioidaan eri kulttuurien ja uskontojen juhlat.
• tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvä kasvatus
Päivittäisessä toiminnassamme  toimimme yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, jokaista lasta ja aikuista kunnioittaen. Aikuisen toiminta toimii tärkeänä 
mallina lapsille. Lapsille annetaan ikä- ja kehitystasoisesti päätösvaltaa heitä itseään koskevissa asioissa, kuten leikin valinnassa, toiveruokaäänestyksissä, 
oppimisympäristön muokkaamisessa sekä toiminnan suunnittelussa. Lasten kokoukset edistävät neuvottelutaitoja ja niissä voidaan tutustua demokratian 
periaatteisiin äänestyksin. Lasten ajatuksia pidetään toiminnan tärkeänä lähtökohtana ja toimintaa toteutetaan  pedagogisesti suunnitellen. Ihmisoikeuksia 
käsitellään luontevasti kansainvälisten teemapäivien kautta, esimerkiksi Lapsen oikeuksien päivä ja Yk:n päivä.
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3.     Positiivinen pedagogiikka
• Positiivinen pedagogiikka nojaa sensitiiviseen kasvatusotteeseen ja hyvän huomiointiin. Kannustamme ja rohkaisemme sekä tuemme 

lasta huomaamaan omat vahvuutensa. Autamme lapsia näkemään hyvän myös muissa lapsissa ja kannustamme antamaan 
myönteistä palautetta kavereille. Uskomme siihen, että se kasvaa, mihin huomio kiinnittyy.

• Yksikön toiminnassa käytetään mm. kehupiiriä ja Huomaa hyvä-materiaalia tukemaan ja tunnistamaan vahvuuksia itsessä ja kaverissa. Arjessa huomataan 
positiiviset asiat lapsen käyttäytymisessä ja myös yrittämisestä kiitetään. Henkilökunta toimii mallina ystävällisessä puheessa ja kohtelussa. Positiivinen 
pedagogiikka on pysyvä toimintatapa yksikössämme, josta pidämme kiinni yhteisten keskustelujen, itsearvioinnin, koulutusten ja perehdytyksen avulla.
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• Yksikössä sovitut käytännöt lapsen aloittaessa

Lapsen aloittaessa päiväkodissa varataan perheelle aika aloituskeskusteluun. Keskustelussa huoltajat kertovat lapsestaan, perheestään sekä odotuksista 
päiväkodin aloittamiseen liittyen. Päiväkodin työntekijä kertoo päiväkodin käytännöistä ja ryhmän toiminnasta. Perheen kanssa sovitaan lapsen 
tutustumisesta ryhmään yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa. 

Huolehdimme, että lapsella on turvallinen aloitus ja pysyvät vuorovaikutussuhteet hänen aloittaessaan varhaiskasvatuksessa. Tutustumisjakson aikana lapsi 
oppii tuntemaan ryhmän aikuisia ja uusia kavereita. Hänelle nimetyt naulakko,- ruoka -, ja lepopaikat tuovat turvaa. Lisäksi henkilöstö sopii yhdessä huoltajien 
kanssa minkälaisin keinoin lapsen ikävää helpotetaan tutustumisjakson päätyttyä. Tavoitteena on helpottaa lasta sopeutumaan muutokseen ja usein tuttu 
unikaveri tai kuvat läheisistä helpottavat ikävää. Ensimmäisinä kuukausina ryhmän henkilöstö panostaa erilaisin leikein ja harjoituksin ryhmäytymiseen, jotta 
jokaiselle lapselle tulee tunne ryhmään kuulumisesta.

• Lapsiryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen siirtyminen

Määrittelemme Haaga-Kylätiellä ryhmien rakenteet lasten iän, kehitystason, kaverisuhteiden ja lasten muiden tarpeiden perusteella. Ryhmien 
muodostamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin ryhmien muodostamisen ohjeistusta. Päiväkodin sisällä uusiin ryhmiin siirtyvien lasten uudet aikuiset 
tutustuvat lapsille laadittuihin varhaiskasvatussuunnitelmiin ja varaavat aikaa keskustelulle huoltajien kanssa. Tavoitteena on, että uudessa ryhmässä olisi 
käsitys lapsesta ja hänen tarpeistaan sekä huoltajien toiveista ennen kuin lapsi siirtyy. Ryhmää vaihtavat lapset tutustuvat uusiin tiloihin sekä ryhmän aikuisiin 
ja uusiin leikkikavereihin etukäteen. On tärkeää, että siirtymisestä puhutaan ja sitä käsitellään yhdessä lapsen kanssa päiväkodissa ja kotona. 
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
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Varhaiskasva-
tuksen aloitus ja 

lapsen vasu

•Aloituskeskustelu huoltajien ja ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan tai lastenhoitajan kanssa
•Tutustuminen
•Havainnointi ja tiedon jakaminen moniammatillisessa tiimissä 
•Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu (lapsen vasu) huoltajien ja ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Keskustelun pohjalta laaditaan lapsen vasu
•HYVE4 –mallin keskustelu huoltajien ja ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, joka on osa neuvolan 4-vuotiaille tarkoitettua laajaa terveystarkastusta
•Ryhmän toimintasuunnitelmaa tarkennetaan lasten vasuissa pedagogiikalle asetettujen tavoitteiden pohjalta

Toiminnan 
pedagoginen 
dokumentointi

•Toimintakauden aikana tarkennetaan lapsen vasua käyttäen apuna toiminnasta kerättyjä pedagogisia dokumentteja, eli lapsen ja lapsiryhmän havainnointeja, lasten ja aikuisten 
yhteistä toiminnan suunnittelua sekä toiminnan arviointeja. Lisäksi käydään vuoropuhelua lapsen huoltajien kanssa. 

•Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Toiminnan suunnittelun ja tavoitteiden asettelun pohjana lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet
•Lapsen siirtyessä uuteen ryhmään arvioidaan vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa ja suunnitellaan tulevaa. Päiväkodista tai ryhmästä toiseen siirtyvien lasten kohdalla 
varmistetaan tiedonkulku ja eri tukitoimien jatkumo.

Esiopetus

•Lapsen siirtyessä esiopetukseen toimintaa ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
•Lapsen viimeisimmän varhaiskasvatussuunnitelman arviointia hyödynnetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa laadittaessa.
•Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops) laaditaan kahden kuukauden sisällä esiopetuksen aloituksesta. Keskustelu käydään huoltajien ja ryhmän varhaiskasvatuksen 
opettajan kanssa.

•Keväällä arvioidaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa keskustelussa huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Yhdessä laaditaan tiedonsiirtolomake tulevaa 
koulunaloitusta ajatellen, ja varhaiskasvatuksen opettaja toimittaa kyseisen leops -lomakkeen huoltajien suostumuksella kouluun. Tarvittaessa pidetään tiedonsiirtokeskustelu 
tulevan koulun ja esiopetuksesta vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan kesken. Myös huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulluksi koululla.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi ja opinpolun jatkumo



Esiopetuksen toteutuminen vy Haaga-Kylätiellä
Vy Haaga-Kylätiellä toimii neljä esiopetusryhmää ja integroidun erityisryhmän eskarit toimivat säännöllisesti Kylätien esiopetusryhmän kanssa. 
Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä Haagan peruskoulun alkuopetuksen kanssa yhteisen oppimisen suunnitelman avulla. Yhteistyöllä edistetään lapsen sujuvaa 
opinpolkua.
Pk Kylätien esiopetusryhmät toimivat pk Kylätien tiloissa.
Pk Haagan esiopetusryhmien tilat ovat Haagan peruskoululla ja ryhmät toteuttavat metsä- ja kaupunkieskari-mallia.

Pk Haagan esiopetusryhmät  vuorottelevat siten, että toinen ryhmä toimii viisi päivää peräkkäin aamupäivän luokkatilassa ja toinen metsässä/puistossa tai 
retkeilemällä ulkona ja sitten vuoro vaihtuu. Lapset ruokailevat koulun ruokalassa ja heillä on mahdollisuus lepoon luokassa. Iltapäivällä siirrymme päiväkodin 
takapihalle.

Toiminnassamme painottuvat luonto ja liikunta. Mahdollistamme tilaisuuksia näiden taitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen arjen toiminnassa.
Toiminnallinen ja lapsia osallistava oppiminen sekä ”vertais-oppiminen” ovat keskeisiä. Lapsen omaa ajattelua tuetaan antamalla lapsen oivaltaa itse. Lapsia 
kannustetaan omatoimisuuteen, itsestä, tavaroista ja ympäristöstä huolehtimiseen. Lapset tutustuvat kestävän kehityksen elämäntapaan.
Teematyöskentelymalli mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen vahvistumisen ja monilukutaitojen kehittymisen. Teemoihin liittyy sekä kielellisten, matemaattisten 
ja luonnontieteellisten sisältöjen lisäksi luovan ja taiteellisen ilmaisun keinoja. Teemat kehkeytyvät lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille ja henkilöstön sekä 
yksikön yhdessä sovittujen painotusten pohjalta. Teemat-voivat olla viikon tai koko vuoden kestäviä. Työtapojen valinnassa huomioidaan kaupungin monipuoliset 
mahdollisuudet (luonto-liikenne,yhteistyökumppanit, kulttuuri-ja muut toimijat), mutta niitä ohjaavat lasten tarpeet ja oppimisympäristön tarjoamat 
mahdollisuudet. 

Pk Kylätiellä esiopetusryhmät toimivat yhdessä ja erikseen porrastaen sisä- ja ulkotilojen käyttöä. Ruokailu tapahtuu jakautuen pienempiin pöytäkuntiin ja 
lepohetkellä rentoudutaan yhdessä.

Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan parityöskentelyssä ja eri kokoisissa ryhmissä, joissa opetellaan laaja-alaisen oppimisen piiriin kuuluvia asioita. Keskustelu, 
toisten kuuntelu ja lasten itse keksimät ratkaisut ovat toiminnan keskiössä. Kiusaamista ennaltaehkäistään tunnetaitoja harjoittelemalla. Tunteita opetellaan 
tunnistamaan ja sanoittamaan. Hyvän huomaaminen itsessä ja kavereissa kuuluu arkeemme. Positiivinen pedagogiikka toteutuu muun muassa tunnekerhossa ja 
kehupiirillä.
Kirjallisuusteema näkyy ryhmissä runsaassa kirjallisuustarjonnassa, runoilemalla, riimittelyllä, saduttamalla ja kirjastoretkillä. Teemaa lähestytään myös 
poikkitaiteellisesti draaman, kädentaitojen ja kuvataiteen keinoin. Itseilmaisuun käytetään monipuolisesti eri tekniikoita.
Globaalikasvatusta toteutetaan ryhmissä monin eri tavoin. Kierrätys, lajittelu, ruokakasvatus, luonnon kunnioittaminen ja siistinä pitäminen, kierrätysmateriaalin 
käyttö kädentöissä ja paperin säästäminen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kielten ja kulttuurien moninaisuus näkyy esimerkiksi ryhmässä esiintyvien 
kielten kielisuihkuina lapsilähtöisesti (esim. portugali, englanti, japani, ruotsi). Lasten osallisuuteen panostetaan ja demokratian periaatteita harjoitellaan 
äänestyksin ja lasten kokouksissa.
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• Kuvaus siitä miten viestintä toteutetaan yksikössä

• Kuvaus huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Henkilökunta on motivoitunut ja sitoutunut yhteistyöhön huoltajien kanssa jokaisen lapsen oppimisen ja kehittymisen edistymiseksi.
Huoltajia kuullaan vanhempaintilaisuuksissa, päivittäisissä kohtaamisissa, lasten varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa sekä asiakaskyselyissä. 
Jokainen ryhmä lähettää säännöllisesti tietoa ryhmän toiminnasta huoltajille tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Pääasiallisia sähköisiä viestintäkanavia ovat 
sähköposti ja tekstiviestit. Täydentävinä viestintäkanavina toimivat Päiväkotien Instagram-tilit ja ryhmien Whatsapp-ryhmät. Toimintavuoden aikana otetaan 
käyttöön ryhmäportfolio. Kevään 2021 aikana huoltajat pääsevät myös tutustumaan ryhmien portfolioihin, jotka korvaavat osan muista viestintäkanavista.
Toimintaa tehdään näkyväksi myös ryhmien oppimisympäristöissä, joissa on laitettu esille valokuvakollaaseja, pedagogista dokumentointia projekteista ja 
lasten töitä tai haastatteluja. Ryhmien toiminnan pedagogisia perusteita avataan huoltajille, jotta he ovat tietoisia toiminnasta ja voivat aidosti arvioida sitä.

Yksikön toimintasuunnitelmaa varten on järjestetty keväällä 2020 sekä syksyllä 2020 kyselyt huoltajille. Jokainen ryhmä tarkentaa huoltajien osallisuutta 
koskevia käytänteitä oman ryhmänsä pedagogisessa suunnitelmassaan.

Haaga-Kylätiellä toteutetaan monialaista yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä lasten 
tarpeita vastaavasti. Helsingissä varhaiskasvatuksen keskeisimmät yhteistyökumppanit lasten hyvinvoinnin ja kasvun ja kehityksen tukemisessa ovat 
neuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut sekä lastensuojelu. Teemme yhteistyötä myös terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Lisäksi varhaiskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä rikastutetaan erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Lähialueen toimijoista säännöllistä yhteistyötä tehdään 
muun muassa Kylätien ryhmäkodin, Riistavuoren palvelukeskuksen, Etelä-Haagan kirjaston ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Helsingin 
kulttuuritarjontaa hyödynnetään lapsiryhmien toiminnassa. Toimintavuonna 2020-21 yhteistyötä toteutetaan koronatilanteen sallimissa rajoissa.
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Viestintä ja yhteistyö



• Kuvaus siitä miten toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa

Pedagoginen dokumentointi tekee näkyväksi sekä aikuisille että lapsille sen, mitä olemme yhdessä oppineet. Se tekee 
mahdolliseksi toiminnan tarkastelun sekä sen arvioinnin. Pedagoginen dokumentointi on osa arkea ja sitä tehdään yhdessä lasten 
kanssa. Pedagoginen dokumentointi koostuu erilaisista yhdessä laadituista dokumenteista kuten esimerkiksi lasten haastatteluista
ja muista kirjatuista ajatuksista ja mielipiteistä, vasukeskusteluista, lasten piirustuksista, valokuvista ja henkilöstön sekä 
vanhempien havainnoista. Dokumentteja hyödynnetään varhaiskasvatussuunnitelmaprosessissa sekä etenkin sen arvioimisessa. 

Toimintasuunnitelmaan nostetaan vuosittain painopisteitä kaupungin strategiasta, henkilöstön, huoltajien ja lasten näkökulmista 
sekä edellisvuotta arvioiden. Toimintaa arvioidaan muun muassa:

• Yksikön kehittämispäivillä ja työilloissa arvioidaan projektien toteutumista ja kehitetään yhdessä toimintatapoja.
• Jokaisen oman työn arviointi säännöllisesti yhdessä sovitulla tavalla.
• Joka toinen viikko ryhmän toiminnan arviointi (apuna tiimikokouspohja ja ryhmän toimintasuunnitelma).
• Henkilöstö arvioi ja kehittää toimintaa varhaiskasvatuksen opettajien sekä lastenhoitajien pedagogisissa kokouksissa.
• Kehittämiskohteiden arviointiin laaditun mittarin avulla.
• Toimintasuunnitelmamme on tehty työvälineeksi henkilökunnalle ja huoltajille. Suunnitelma kuvaa toimintaamme, työtapoja, 

menetelmiä, toiminnan sisältöä ja tavoitteita. Näin ollen se on myös laadun ja arvioinnin mittari.
• Huoltajat arvioivat toimintasuunnitelman toteutumista keväällä 2021 kyselyn ja mahdollisten vanhempaintilaisuuksien avulla.

Yksikön toimintakulttuurin ja henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi on olennaista, että työntekijät osallistuvat säännöllisesti 
koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisen lisäksi, uusien ja hyväksi havaittujen toimintatapojen ylläpitäminen on tärkeää.
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