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Hyväksytty



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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Hattula-Pääskylä-Runon toimintakulttuuri
• SENSITIIVISYYS: Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Rakennamme 
toimintamme niin, että kiireetön läsnäolo ja aikuisen sensitiivisyys mahdollistuu.

• VUOROVAIKUTUS: Aikuiset havainnoivat lasten välisiä vuorovaikutussuhteita ja 
varmistavat että jokainen lapsi kokee kuuluvansa ryhmään ja tuntee olevansa ihana ja 
arvokas juuri sellaisena kuin on.  Aikuiset vahvistavat, tukevat ja kannattelevat lasten 
positiivisia aloitteita. Lasten vuorovaikutustaitoja ja kaverisuhteita tuetaan 
esimerkiksi suunnittelemalla pienryhmät ja leikkiryhmät pedagogisesti. Aikuisten tapa 
toimia ja rakentava vuorovaikutus välittyy mallina lapsille ja luo päiväkotiin hyvää 
ilmapiiriä.

• LEIKKI: Leikkiä arvostetaan ja lasten leikki-ideoille, aloitteille ja kokemuksille 
annetaan tilaa ja mahdollisuuksia. Leikeistä nousevat teemat toimivat pohjana 
toiminnan suunnittelulle. Aikuiset tunnistavat leikin merkityksen lapselle ja auttavat 
rikastuttamaan ja kannattelevat leikkiä.

• VAHVUUSPEDAGOGIIKKA: Kiinnitetään huomiota lasten vahvuuksiin ja myönteisiin 
tunteisiin. Lasten kanssa harjoitellaan omien ja kavereiden vahvuuksien löytämistä. 
Kannustetaan ja kehutaan. Jokainen tiimi kirjaa toimintasuunnitelmaansa tarkemmin 
toimenpiteet ja sopimukset, miten vahvuuslähtöistä ja myönteistä pedagogiikkaa 
ryhmässä toteutetaan.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Jokaiselle lapselle on tärkeää tuntea olevansa hyväksytty oman ryhmän jäsenenä ja että hänellä on 
päiväkodissa kavereita. Erityisesti toimintavuoden alussa ryhmässä panostetaan erilaisin tavoin 
ryhmän ryhmäytymiseen. Kaveritaitoja harjoitellaan arjen tilanteissa, leikeissä ja ohjatuissa 
toiminnoissa. Kasvattajalla on tärkeä rooli kaveritaitojen oppimisessa ja tukemisessa. Kasvattaja 
sanoittaa arjen ja leikin tilanteita ja auttaa ratkaisemaan erilaisissa ristiriitatilanteissa. Muun muassa 
näitä asioita meillä opetellaan:
• Opetellaan tunnistamaan omia ja kaverin vahvuuksia
• Opetellaan kertomaan ja sanoittamaan asioita ja kuuntelemaan muita
• Opetellaan tunnistamaan ja nimeämään tunteita ja säätelemään niitä ja löytämään sopivia keinoja 

tunteiden ilmaisemiseen
• Omien tunteiden lisäksi opetellaan tunnistamaan kaverin tunteita
• Harjoitellaan itsensä rauhoittamisen keinoja

Kiusaamistilanteisiin päiväkodissa aikuiset puuttuvat aina ja kiusaamisen selvittäminen on aikuisen 
vastuulla. Lapsen kokemusta kuullaan herkällä korvalla ja vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä.
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Kaveri ja tunnetaitoja harjoitellaan
• Kaveri ja tunnetaitoja opeteltaessa käytetään erilaisia menetelmiä ryhmissä huomioiden lasten iät ja tarpeet. 

Jokaisessa lapsiryhmässä on käytössä kaveritaitojen ja tunnetaitojen harjoitteluun apuna jokin materiaali, 
joka on kirjattu ryhmän omaan toimintasuunnitelmaan.  Ryhmien toimintasuunnitelmiin on kirjattu myös 
pienryhmissä toimiminen sekä aikuisen rooli leikin ohjaajana.
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Kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa
Musakärry-toiminta

• Musakärry on yhteistyössä 
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 
toteutettu koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen 
malli, joka on rakennettu ksylofoneja ja 
rytmisoittimia sisältävän soitinkokoelman ympärille.

• Sen tavoitteena on tukea taide- ja 
kulttuurikasvatuksen keinoin lapsen oppimisvalmiuksia 
sekä luoda lapselle yhteisöllisiä ja osallistavia 
musisointikokemuksia.

• Musakärryn soittimet ovat käytössämme yhden 
kuukauden jokaisessa päiväkodissa
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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.
• Jokaisessa lapsiryhmässä otetaan digitaalinen portfolio käyttöön.  Portfolio kootaan yhtenäiselle 

verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. 

• 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.

Varhaiskasvatusyksikkö Hattula-Pääskylä-Runo  toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

3. Mahdollistamme jokaiselle lapselle rikkaan kieliympäristön
• Jokaiselle lapselle tarjotaan hyviä ja mielenkiintoisia lukukokemuksia ja näin innostetaan lapsia kirjojen pariin. 

Lasten kirjallisuus ja lukeminen nähdään tärkeänä osana lapsiryhmän pedagogiikkaa.

4. Ympäristökasvatus – Lähiympäristö tutuksi
• Seikkaillaan ja löydetään lähiympäristöstä monipuolisia ja vaihtelevia leikin ja oppimisen ympäristöjä. 

Havainnoidaan ympäristöä kaikin aistein ja huomioidaan luontoarvot.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Kun lapsi on saanut paikan, perhe on yhteydessä 

lapsen ryhmän opettajaan.

• Ryhmän opettaja sopii perheen kanssa 
tutustumisjaksosta, joka on keskimäärin viikon 
mittainen, riippuen lapsen iästä ja vanhempien 
toiveesta. Viereisessä kuvassa yksi esimerkki 
tutustumisjaksosta 

• Lapsi tutustuu turvallisesti vanhemman kanssa 
yhdessä päiväkodin arkeen ja ihmisiin. 
Tutustumisjakson aikana perheen kanssa käydään ja 
kirjataan aloituskeskustelu, jossa keskustellaan 
lapsen hoidon kannalta tärkeät asiat. 
Tutustumisjakson tavoitteena on, että lapsi kokee 
olonsa turvalliseksi jäädessään päiväkotiin, 
vanhemmat tuntevat päiväkodin käytännöt, 
henkilökunta lapsen ja yhteisistä toimintatavoista on 
sovittu. 
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VASU – lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
LEOPS – lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
• Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja laatii huoltajan kanssa syksyllä lapselle joko vasu:n tai 

leops:in. Suunnitelmaa arvioidaan keväällä.

• Vasu / Leops on pedagoginen suunnitelma, joka laaditaan huoltajien ja henkilöstön havaintojen ja 
näkemysten sekä lapsen ajatusten pohjalta. 

• Suunnitelmaan kirjataan lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet ja mitä asioita lapsen kanssa 
harjoitellaan päiväkodissa.

• Tarvittaessa suunnitelmaan kirjataan kielen oppimisen suunnitelma tai yksilöllinen kehityksen ja 
oppimisen tuki ja sen toteutuminen.

• Lasten vasu:t / Leops:t ovat perustana ryhmän pedagogiselle suunnitelmalle
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• Yksi tärkeä yhteistyön väline on jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa tehtävä 
varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja esioppilaille tehtävä esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS), jotka 
tehdään syksyisin ja arvioidaan keväällä.

• Vanhempain illat rakennetaan keskusteleviksi ja vanhempien ajatukset ja näkemykset otetaan huomioon 
toiminnan suunnittelussa. Vuosittain vanhemmilta pyydetään palautetta asiakastyytyväisyyskyselyssä ja niistä 
nousevat asiat käsitellään vanhempien kanssa.

• Päivittäin perheiden kanssa kohdatessa vaihdetaan ajankohtaiset ja tärkeimmät lapsen päivään liittyvät asiat. 
Aina tarvittaessa sovitaan pidempi keskusteluaika. 

• Jokaisessa ryhmässä on syksyn ajan käytössä sähköinen viikkokirje ja instagram-tili Vuoden alusta ryhmillä on 
käytössä sähköinen portfolio, johon ryhmät dokumentoivat ja arvioivat lasten kanssa ryhmän toimintaa. Ryhmän 
portfolio on vanhempien luettavissa.

Päiväkodin yhteistyötahoja ovat mm. kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja suomi toisena kielenä opettaja 
sekä esiopetuksessa esiopetuksen kuraattori ja psykologi. Tarvittaessa yhteistyötahoja ovat mm. neuvola, 
puheterapeutti ja perheiden palvelut.
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Viestintä ja yhteistyö
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