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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 1/2
• Yksikkömme keskeisin toimintaperiaate on leikkiin kannustava toimintakulttuuri. Näemme leikin tärkeyden ja kehitämme leikkiä 

monin tavoin. Leikki tukee lapsen kehittymistä, oppimista ja hyvinvointia. Leikki on lapsen luontaisin tapa oppia ja hahmottaa 
maailmaa.

• Leikkivälineet ovat lasten saatavilla. Huomioimme, että henkilöstöllä on monia rooleja leikeissä. Henkilöstö on leikin rikastuttaja, 
leikkiin sitouttaja, leikin vahvistaja ja leikkiin osallistuja.

• Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon. Henkilöstö on vahvasti läsnä 
kaikissa arjen tilanteissa.

• Ilomäessä tavoitteemme on havaita lasten aloitteet ja vastata niihin.  Henkilöstö osoittaa aitoa kiinnostusta lasten kuulumisiin, 
ajatuksiin, ideoihin ja leikkeihin.

• Henkilöstö tiedostaa vuorovaikutuksessa non-verbaalisen viestinnän tärkeyden. Muistamme, että aikuisten vuorovaikutusmalli on 
tärkeä lapsille. 

• Pidämme työyhteisössä yllä hyvää me-henkeä. Käymme työyhteisössä pedagogisia keskusteluja ja arvostamme erilaisia 
mielipiteitä ja näkökulmia. Yhdessä luomme positiivista, kannustavaa ja energistä ilmapiiriä.

• Työyhteisössä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja sovitaan kehittämistoimenpiteistä. Koulutuksiin  
osallistuminen nähdään tärkeänä osana työn kehittämistä.
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• Oppimisympäristöä muokataan lasten tarpeiden, ideoiden ja kehityksen mukaan. Lapset ovat mukana suunnittelemassa ja 
rakentamassa oppimisympäristöä. Lasten teoksia laitetaan nähtäville ulko- ja sisätiloihin.

• Huomioimme lasten ja perheiden moninaisuuden muokatessamme oppimisympäristöä. Teemme kulttuurisen 
monimuotoisuuden näkyviksi eri ryhmissä eri tavoin. Esim. kirjoissa, leluissa, kuvissa näkyy etninen monimuotoisuus. Seinillä
on tervehdyksiä eri kielillä ja eri maiden liput. Keskustelemme lasten kanssa kulttuureista, ihmisten eroista ja samanlaisuuksista 
ja eri tavoista toimia.

• Huomiomme monikielisyyden  ja kielitietoisuuden toiminnassamme. Monikielisyys tulee esiin arjen päivittäisissä toiminnoissa 
esim. laulujen sanoissa, asioiden ja esineiden nimeämisessä, loruissa ja leikeissä

• Ilomäessä käytämme paljon kuvia ja harjoittelemme yhdessä tukiviittomia. Käytössämme on mm. Roihusten perhe -materiaali ja 
Kielinuppu. Henkilöstö toimii kielimallina ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä.

• Kehitämme yksikkömme ulkopedagogiikkaa. Näemme ulkotilat yhtä tärkeänä oppimisympäristönä kuin sisätilat. Pidämme 
ulkona erilaisia liikunta-, matematiikka ja musiikkituokioita. Päiväkodin pihalla näkyvät päiväkodin yhteiset teemat, juhlat sekä 
ryhmien pedagogiikka. Teemme kullekin ryhmälle sopivia retkiä lähiympäristöön.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 7

Yksikön toimintakulttuuri 2/2



Yksikön toimintakulttuuri ESIOPETUS
• Oppimisympäristönä käytetään monipuolisesti lähiympäristöä Laajasalossa.

• Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Lapset osallistuvat oppimisympäristön muokkaamiseen. Sisällä leikkipaikkoja 
suunnitellaan yhdessä. Lapset saavat vaikuttaa ulkoilupaikan ja retkikohteiden valintaan.

• Leikki on tärkein oppimisen ja vuorovaikutuksen muoto. Henkilöstö on tarvittaessa leikissä mukana ja tukee leikkitaitoja. 
Ristiriitojen sovittelua harjoitellaan lasten kanssa soveltaen mm. MiniVerso -menetelmää.

• Koemme rikkautena, että esiopetusryhmissä on monen kielisiä lapsia eri kulttuuritaustoista. Luomme sallivan ilmapiirin, 
kannustamme tuomaan ryhmässä esiin erilaisia tapoja ja olemme kiinnostuneita kaikista kielistä.

• Työyhteisössä mahdollistamme osallistumisen erilaisiin koulutuksiin. Arvostamme työyhteisön jäsenten kiinnostuksen kohteita ja 
jaamme uusia tietoja ja taitoja toisillemme.  
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Vahvistamme ryhmään kuulumisen tunnetta. Arjessa kiinnitämme huomiota siihen, että ryhmän lapset tutustuvat 

toisiinsa eri kokoonpanoissa (pienryhmissä, parityöskentelyssä ja arjen eri tilanteissa.) ja oppivat sosiaalisia taitoja.

• Henkilöstö selvittää ryhmän lasten mielenkiinnon kohteet ja niiden kautta innostaa lasta osallistumaan toimintaan. 

• Vahvistamme empatia- ja tunnetaitoja. Tunteita nimetään ja luodaan tunteita salliva ja tunteiden näyttämiseen 
kannustava ilmapiiri.

• Jokaisessa ryhmässä lasta tuetaan löytämään omat vahvuutensa eri menetelmiä käyttäen. 

• Opettelemme tunne- ja kaveritaitoja lasten kanssa leikin ja draamaan kautta.

• Kannustamme lapsia pyytämään aikuista avuksi, jos lapsi itse tai kaveri ei pääse mukaan leikkiin tai jos lapsi 
havaitsee, että kaveria kohdellaan väärin. Käytämme vertaissovittelua tilanteissa (mm. Miniversoa). Kysymme 
kummaltakin osapuolelta, mitä tilanteessa tapahtui, miltä itsestä tuntui ja mitä toiselta toivoisi. Lapsi esittää tilanteessa
aina oman tulkintansa omasta näkökulmastaan. Kuuntelemme kumpaakin osapuolta ja sanoitamme tilanteen 
kummankin näkökulmasta. Ohjaamme lapsia anteeksipyyntöön ja sen jälkeen leikkeihin ja normaaliin arkeen. Lapsen 
perusturvallisuuden tunne vahvistuu, kun tilanteet selvitetään ja itsesäätelytaidot paranevat.

• Henkilöstö sanottaa tilanteita, nimeää tunteita ja keksii ratkaisuideoita yhdessä lasten kanssa. 

• Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa kaveritaitojen tukemisessa. Pyydämme vanhempia kertomaan, jos lapsi 
puhuu kotona päiväkodissa tapahtuneista ristiriitatilanteista ja kokee, ettei niitä ole selvitetty.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin ESIOPETUS

• Esiopetusvuoden alussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmäytymiseen. Huolehditaan siitä, että kaikki saavat kavereita, pääsevät 
mukaan leikkeihin ja kaikki pystyvät leikkimään kaikkien kanssa.

• Näemme lasten vahvuudet ja vahvistamme hyviä toimintatapoja positiivisen palautteen avulla. 

• Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa ristiriitojen sovittelua, niin että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi.

• Lasten kanssa sovitaan yhdessä ryhmän säännöistä ja toimintatavoista. Keskustelemme lasten kanssa kaveritaidoista ja 
hyödynnämme aiheen käsittelyssä esim. lastenkirjallisuutta, draamaa jne.

• Huomioimme tuen tarpeet. Puutumme matalalla kynnyksellä kaikkiin huolta herättäviin asioihin ja otamme asiat varhaisessa 
vaiheessa esiin vanhempien kanssa.

• Työmme tukena toimivat esiopetuksen psykologi ja esiopetuksen kuraattori, joihin myös vanhemmat voivat olla yhteydessä 
matalalla kynnyksellä.
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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 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja 
aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille tiedoksi. 
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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)

Ilomäen oma tavoite:
3. Vahvistamme kaveritaitoja. 
Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on kehittää lapsen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Varhaiskasvatus tukee lapsen 
itsetunnon kehitystä ja sosiaalista toimijuutta. Jokaisella lapsella on oikeus kokea tulla kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja 
arvostetuksi yksilönä ja oppia sosiaalisia taitoja
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• Lapsiryhmien muodostamisessa henkilöstö huomioi lasten iän, tarpeet, kaverisuhteet ja perheen toiveet.

• Yksikön sisällä toiseen ryhmään siirtymistä harjoittelemme lasten kanssa pienryhmissä. 

• Kun lapselle on myönnetty paikka ryhmään, ryhmän henkilöstö ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii tutustumisjaksosta.

• Tutustumisjakson pituus ja päivien rakenne sovitaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen ja huoltajien tarpeen mukaan.

• Tutustumisjakson aikana lapsi tutustuu henkilöstöön, muihin lapsiin, ryhmän toimintaan ja tiloihin.

• Tutustumisjakson aikana käydään aloituskeskustelu, jossa henkilöstö saa tietoa lapsen yksilöllisistä tarpeista ja toiveista.

• Aloituskeskustelussa käydään läpi päivärytmiä ja ryhmän toimintatapoja. 

• Vasukeskustelu sovitaan noin kahden kuukauden päähän aloituksesta. Lapsen vasuun kirjataan pedagogiset tavoitteet ja 
toimenpiteet. Lapsen vasu pohjautuu lapsen vahvuuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin, lapsen etuun ja tarpeisiin. 
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Esiopetuksessa aloittaminen
• Keväällä tulevat esikoululaiset tutustuvat pienissä ryhmissä esiopetuksen tiloihin ja toimintaan.

• Keväällä järjestetään avoimien ovien –päivä tulevien esikoululaisten perheille.

• Keväällä järjestetään lasten aikaisempien päiväkotiryhmien opettajien ja muiden yhteistyötahojen siirtopalaveri. Uudet 
esiopetusryhmät muodostetaan tässä yhteydessä saadun tiedon perusteella.

• Syksyllä esiopetuksen toimintakauden alkaessa järjestetään infotilaisuus/vanhempainilta.
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• Vasu-keskusteluissa käymme keskustelua vanhempien mahdollisuudesta ja halukkuudesta osallistua toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. Vanhempia on tiedotettu uuden toimintasuunnitelman päivittämisestä. 

• Vasu-keskusteluja järjestetään vähintään kerran vuodessa.

• Keskustelemme vanhempien kanssa päivittäin ja käytämme tiedottamiseen sähköpostia, paperilomakkeita ja sosiaalista 
mediaa kuten instagramia.

• Pidämme vanhempainillan poikkeustilanteen vuoksi sähköisesti digitaalista pohjaa hyödyntäen. 

• Teemme yhteistyötä neuvolan, puheterapeuttien, toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien, seurakunnan, lastensuojelun, 
psykologien, erilaisten kulttuurituottajien, erikoissairaanhoidon, alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan, S2-
opettajan ja aluepäällikön kanssa.

• Opettelemme uusia tapoja kehittääksemme yhteistyötä, viestintää ja toiminnan dokumentointia. Henkilöstö osallistuu 
koulutuksiin hyödyntäen eri digitaalisia alustoja. Koko henkilöstö kouluttautuu syksyn 2020 aikana pedagogisen 
portfolion käyttämiseen. Vuoden vaihteessa siirrymme käyttämään ryhmäkohtaista sähköistä portfoliota. Lapset 
osallistuvat ryhmän portfolion suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosessiin.
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Viestintä ja yhteistyö ESIOPETUS 1/2
• Leops-keskustelut käydään puhelimitse. Keskusteluissa vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen. Kevään keskusteluissa arvioidaan toiminnan toteutumista.

• Päivittäiset asiat ja kuulumiset käydään läpi tuonti- ja hakutilanteissa.

• Käytössämme on instagram-tili, jonne dokumentoimme esiopetustoimintaamme, sekä sähköpostitiedotus. Vuoden vaihteessa 
siirrymme käyttämään sähköistä portfoliota.

• Vanhempainilta korvataan niin, että vanhemmat voivat lähettää sähköpostilla mieltään askarruttavia kysymyksiä ja vastaamme 
niihin keskitetysti.

• Teemme yhteistyötä kiertävän S2-opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, esiopetuksen kuraattorin, esiopetuksen 
psykologin ja perheneuvolan kanssa. Kannustamme myös vanhempia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä kyseisiin 
yhteistyötahoihin.
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• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä teemme Laajasalon peruskoulun 1. ja 2. luokkien kanssa. Jokaisella esiopetusryhmällä on omat 
yhteistyöluokat, joiden kanssa toteutamme yhteisiä ilmiöpohjaisia projekteja. Lähitapaamiset toteutetaan ulkona ja muu toiminta 
sähköisen yhteydenpidon avulla. Koulun ja varhaiskasvatusyksikkö Yliskylän kanssa tehdään yhteinen yhdessä oppimisen –
suunnitelma.

• Kolme esiopetusryhmää tekevät tiivistä yhteistyötä arjen toiminnoissa sekä toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. 

• Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Lasten ajatukset ja kiinnostuksen kohteet ovat projektien lähtökohta. Toimintaa 
arvioidaan lasten kanssa viikoittain.
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Viestintä ja yhteistyö ESIOPETUS 2/2
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