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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 
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Positiivinen pedagogiikka

• Arvostava vuorovaikutus
• Omien vahvuuksien 

tunnistaminen
• Myönteiset 

oppimiskokemukset
• Omien kiinnostuksen 

kohteiden tunnistaminen
• Kehut
• Kannustus
• Kiittäminen

Oppimisympäristö

• Turvalliset kasvattajat ja 
tutut kaverit

• Retket lähiympäristöön 
sekä liikunnan, kulttuurin 
ja taiteen kentälle

• Kestävä kehitys
• Lasten leikki-ideat 

kuullaan ja rakennetaan 
niiden pohjalta yhdessä 
oppimisympäristöä 

• Rohkaistaan lapsia 
tutkimaan, kokeilemaan ja 
etsimään tietoa

• Selkeä oppimisympäristö
• Tavaroista huolehditaan 

yhdessä
• Tutustutaan tieto- ja 

viestintäteknologiaan

Leikki ja vuorovaikutus

• Toisesta välittäminen ja 
toisen kuunteleminen

• Leikki saa näkyä ja kuulua
• Kasvattajat tukevat lapsen 

osallisuutta ja toimijuutta 
ja rikastavat leikkiä

• Toimii pohjana toiminnan 
suunnittelulle 

• Kannustetaan lapsia 
liikkumaan, 
rauhoittumaan, 
tutkimaan, luomaan ja 
ilmaisemaan itseään

• Erilaisissa ryhmissä ja 
yksin 

• Tunnetaitojen 
vahvistaminen 

Terveys 

• Harjoitellaan itsestä 
huolehtimista ja arjen 
taitoja

• Liikutaan monipuolisesti
• Liikuntavälineet lasten 

saatavilla leikkihetkissä
• Keskustellaan ravinnosta ja 

levosta lasten kanssa
• Innostetaan perheitä 

liikkumaan hakuhyppelyin

Osallisuus ja vaikuttaminen

• Toimitaan pienryhmissä
• Jokaisen lapsen ääni 

kuuluville
• Toimintaa eriytetään 

lapsen tarpeiden mukaan
• Kokemus ryhmään 

kuulumisesta
• Vertaissuhteiden 

tukeminen 
• Lapset mukana toiminnan 

suunnittelussa, 
arvioinnissa ja 
kehittämisessä

• Dokumentoidaan 
toimintaa yhdessä lasten 
kanssa



Yksikön toimintakulttuuri, esiopetus
• Esiopetuksessa käytetään monipuolisesti lähiympäristöä ja retkeillään metsissä ja puistoissa sekä hyödynnetään 

toiminnassa kaupungin kulttuuritarjontaa. Esiopetuksessa opetellaan asioita yhdessä leikkien, liikkuen, tutkien ja 
kokeillen, taiteillen ja pohdiskellen. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kirjasto, alueen kulttuuritalo, Kierrätyskeskus, 
Korkeasaari, Hertsikan ala-asteen koulu, Helsingin yliopisto, Harakan saari, Tekniikan museo ja Suomenlinna. 

• Esiopetuksessa leikillä ja leikin kautta oppimisella on keskeinen merkitys. Esiopetustiloissa mahdollistuvat luovat ja 
pitkäkestoiset leikit sekä tutkivat kokeilut. Päivärytmi joustaa ryhmän tarpeiden mukaan, lukuun ottamatta ruokailuja. 
Lapset osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun mm. aamukokoontumisissa ja erillisissä Lasten kokouksissa. 

• Tärkeä osa esiopetusvuoden tavoitteita ovat omatoimisuustaitojen ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu. 

• Yhteiset teemat ja pidemmät projektit syntyvät lasten mielenkiinnon kohteista ja leikeistä. Aikuinen mahdollistaa 
ideoiden kehittelyn ja rajaa suuria asiakokonaisuuksia esiopetusikäiselle ymmärrettävään muotoon. Esikoulussa 
käytetään ilmiöpohjaista oppimista yhtenä työmenetelmänä. 

• Toimivan ryhmän perusta on hyvät kaverisuhteet, leikit ja aikuisten tietoinen läsnäolo lasten arjessa. Lasten kanssa 
sovitaan yhdessä säännöt ja varmistetaan jokaisen aktiivinen rooli ryhmässä. Jokaisella lapsella on oikeus toteuttaa 
kiinnostuksen kohteitaan sukupuolesta riippumatta. 

• Arvostamme yhdessä tekemistä ja luotamme kannustavaan ja positiiviseen palautteeseen. Meillä on käytössä 
vertaissovittelu, jossa riidan osapuolet vuorotellen kertovat ja kuuntelevat, mitä tapahtui ja pohtivat, miten asia 
ratkaistaan. 

• Tärkeä osa toimintaa on yhteistyö koulun kanssa. Kaksi kertaa kuukaudessa toteutamme yhteistä toimintaa, jonka 
tavoitteena on vertaissuhteiden laajeneminen ja sujuvan opinpolun rakentuminen, sekä yhteisten toimintatapojen 
luominen. Esiopetusvuoden aikana toteutamme myös yhteisiä projekteja kahden ryhmän kesken.

• Toimintaa dokumentoidaan lasten kanssa erilaisia mediakasvatuksen menetelmiä hyödyntäen viikoittain. Samalla 
toimintaa arvioidaan sitä kautta yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Tunnetaidot Sosiaaliset 
taidot

Sovittelu

Ennaltaehkäisy

Tunnistaminen

PuuttuminenArviointi

Havainnointi

Positiivinen pedagogiikka: 
-lapsen empaattinen 
kohtaaminen, läheisyys
-Huomataan hyvää 
-Tutustutaan vahvuuksiin -
Vahvistetaan myötätuntoisuutta
-Tunnistetaan ja nimetään 
tunteita 
-Keinoja tunteiden ilmaisuun

-Leikkiin kiinnittyminen
-Rohkaistaan lapsia 
vuorovaikutukseen
-Ryhmään kuulumisen kokemus
-Vertaisryhmässä oleminen 
-Arvostetuksi tulemisen 
kokemus 
-Moninaisuudesta 
keskusteleminen ja sadut
-Ryhmän säännöt 
-Toisten auttaminen

-Kasvattaja mukana ristiriitatilanteiden selvittämisessä 
-Jokaisen näkökulma huomioidaan 
-Autetaan etsimään erilaisia ratkaisumalleja 
-Huoltajat mukaan kiusaamisen ehkäisyyn 
-Lapsen, huoltajan ja kasvattajan välinen kuuntelu, kunnioitus, luottamus, dialogi 
-Nimetään lapselle tueksi kasvattaja mikäli kiusaamista esiintyy toistuvasti
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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 alkuvuoden 2021 aikana esiin
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme tasa-arvoa yksikössämme
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme yhdenvertaisuutta yksikössämme
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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)

3. Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet 
• Lasten liikkumisen määrän ja laadun lisääminen ryhmän määrittämien pienten askelten kautta sekä positiivisen 

pedagogiikan menetelmien hyödyntäminen jokaisessa ryhmässä.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 10



Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tutustuminen

Aloituskeskustelu

Aloitus Pehmeä lasku

Lapsen 
havainnointi ja 

toiveet

Vasu-keskustelu Vanhempainilta

Ryhmän 
pedagoginen 
suunnitelma

Toiminnan 
arviointi yhdessä 

lasten ja 
huoltajien kanssa

Tutustumista uuteen 
ryhmään 

Lapsen hyvinvointia 
edistävät käytänteet 

uuden ryhmän 
henkilöstön tietoon

Tarvittaessa uusi 
keskustelu perheen 

kanssa

Kun lapsi siirtyy talossamme toiseen ryhmään 

Aloitus
Ryhmien

muodostaminen
Lapsen etu

Lapsen hyvinvointi 

Oppimisen edistäminen

Vuorovaikutussuhteiden 
pysyvyys
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Esiopetuksessa aloittaminen:
• Ennen esiopetuksen alkamista järjestetään perheille tutustuminen esiopetukseen. Tilaisuudessa esitellään 

esiopetustilat sekä kerrotaan esiopetuksen arjesta ja tavoitteista. Samalla huoltajille jaetaan ”Tervetuloa eskariin” –
esite. Esiopetuksen alussa keskitytään erityisesti ryhmäytymiseen, kaverisuhteiden muodostumiseen sekä 
kaveritaitojen harjoittelemiseen. Perheille tarjotaan aika aloituskeskusteluun ja kaikkien kanssa pidetään syksyn aikana 
henkilökohtainen LEOPS-keskustelu. Ennen esikoulun alkamista käydään siirtokeskustelut varhaiskasvatuksen 
opettajien kanssa, jossa siirretään lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tarpeellinen tieto uusista eskareista 
esiopetuksen henkilökunnalle. 

Esiopetusryhmien muodostaminen ja opinpolun jatkumo:
• Ryhmät muodostetaan lasten yksilölliset tarpeet ja varhaiskasvatuksen ryhmädynamiikka huomioiden, yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatusyksikkö Herttoniemen esikoululaiset 
siirtyvät lähtökohtaisesti, oppilaaksiottoalueen mukaisesti, kouluun Hertsikan ala-asteelle, joko Ahmatien tai Hillerikujan 
toimipisteeseen. 

Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat:
• Leops toimii Vasun jatkumona
• Leops:iin kirjataan lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tarpeet
• Huoltajan kanssa sovitaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet toimintakaudelle
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Viestintä ja yhteistyö

Vasu- ja 
Leops

Lasta hoitavat tahot
Neuvola, perheneuvola, 

psykologit, lastensuojelu
KVEO ja S2-opettaja

Tuonti- ja 
haku-

tilanteet
Puhelin

Vanhempain-
illat

Huoltajien toiveet, 
ryhmien pedagogiseen 

suunnitelmaan

Ryhmä-
portfolio

Toiminnan näkyväksi 
tekeminen

Vanhempain-
toimikunta

Toiminnan 
arviointi

Vasun ja Leopsin
arviointi sekä toiminnan 
arviointi kaksi kertaa 
vuodessa toteutettavan 
kyselyn kautta

Hertsikan
ala-aste

Lasta ja huoltajaa arvostava 
kohtaaminen 

Teams

Leikkipuisto
Orava

Seura-
kunta

Kirjasto

Luottamus

Dialogi

Yhteiset huomiot 
lapsesta
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