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Toimintasuunnitelma

Vy Kaivopuisto-Onnela-Tähtitorni toimintasuunnitelma 2020-2021

• 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.

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/Helsinki_Vasu_FI.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/Helsinki_Vasu_FI.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/vaka/Esiopetussuunnitelma-2016.pdf


Ryhmän pedagoginen suunnitelma 

• 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 pedagogisen 
suunnitelman pohjan muodostavat Lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelmiin (Leops) 
kirjatut lasten vahvuudet ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.
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Vy Kaivopuisto–Onnela–Tähtitornin arvot

Lapsi toiminnan 
keskiössä

Turvallinen ja 
kunnioittava 

ilmapiiri

Aikuisen 
sensitiivisyys

Yhteistyö 
vanhempien 

kanssa

Leikkiin 
sitoutunut 

toimintakulttuuri
Lapsi nähdään 

olevana, ei 
tulevana

Positiivisuus ja 
hyvän 

huomaaminen

Ilo
Nauru

Huumori

Yhteisöllisyys
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Yksikön toimintakulttuuri
Leikki ja vuorovaikutus

Esimerkkejä leikeistä meidän 
yksikössä:

Leikitään tosielämän tilanteita ja 
otetaan rooleja ympäröivästä 
maailmasta.  
Roolileikit
Kauppaleikki
Kotileikki
Kuvin tuettu leikki (kuttu)
Vuorovaikutusleikki
Eläinleikki
Sääntöleikit
Rakenteluleikit
Luontoleikit
Liikuntaleikit
Laululeikit
Koko ryhmän yhteiset leikit

Tuemme lasten leikkiin 
kiinnittymistä, leikkiin 
sitoutumista ja lapsen 

osallisuutta leikissä. Leikki 
on yhteinen kokemus. 

Kaikki lapset saavat 
kokemuksia yhteisleikeistä

Riehakkaammatkin 
peuhaamisleikit ovat 

sallittuja

Pitkäkestoinen leikki on 
meillä mahdollista

Rikastamme ja tuemme 
leikkiä lapsen ikätason ja 
kehitysvaiheen mukaan

Kannustamme lapsia 
leikeissä mielikuvituksen 

käyttöön, omaan 
ilmaisuun ja luovuuteen. 

Meillä leikki saa kuulua ja 
näkyä!

Havainnoimme lasten 
leikkejä ja huomiomme ne 
toiminnan suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Lasten 
leikeistä nousevat teemat 
toimivat pohjana yhteisen 
toiminnan suunnittelulle

Leikkejä kehitämme 
kaikissa päivittäisissä 

tilanteissa. Huomiomme 
erityisesti sen, että lasten 

ulkoleikit ovat 
monipuolisia ja että 

osallistumme yhteiseen 
leikkiin myös ulkoilun 

aikana
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Yksikön toimintakulttuuri
Oppimisympäristö

Vy Kaivopuisto-Onnela-Tähtitornissa 
tarkastelemme oppimisympäristöä vahvasti 
leikin ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

Varmistamme fyysisesti ja sosiaalisesti 
turvallisen oppimisympäristön, joka edistää 
lasten leikkiä, liikkumista ja osallisuutta.

Aikuisen sensitiivinen, lasta kunnioittava ja 
lapsen yksilöllisyyttä tukeva läsnäolo on 
lapsen oppimisen perusta ja edellytys. 

Mallinnamme omalla käytöksellämme ja 
toiminnallamme sensitiivistä 
vuorovaikutusta. 

Fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen hyvinvointi ja 

turvallisuus 
= kuulumisen tunne 

= osallisuus

Kunnioittava 
kohtaaminen ja 

yhteistyö

Lasten vertaissuhteiden 
tukeminen

Selkeät, ikätason 
huomioonottavat 

toimintatavat

Fyysisen 
toimintaympäristön 

muokkaaminen lasten 
toiveiden ja tarpeiden 

mukaan

Elämyksellisyys ja 
moniaistilliset 

oppimiskokemukset

Erilaisuuden 
kunnioittaminen ja tasa-

arvon edistäminen

Tilaa eri toiminnoille ja 
välineet lasten 

saatavilla

Osallisuus – tuemme 
lapsia liittymään osaksi 

yhteisöä 

Sensitiivinen 
vuorovaikutus ja 

kohtaaminen
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri

Aikuisten välinen avoin ja lämmin vuorovaikutus 
heijastuu koko kasvatusyhteisön psyykkiseen 

oppimisympäristöön ja näkyy turvallisena 
ilmapiirinä

Varataan tiimipalavereissa aikaa sensitiivisen 
toimintakulttuurin kehittämiseen keskustellen 
yhteisistä tavoitteista ja niiden arvioimisesta

Kunnioitamme ja arvostamme toinen toisiamme 
hyväksymällä ihmisten erilaiset ominaisuudet 

liittyen esimerkiksi ikään,ulkonäköön, kulttuuriin 
tai uskontoon

Huolehdimme tiedottamisesta ja tiedonkulusta 
sujuvasti sähköpostilla ja arjen eri tilanteissa

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikilla työntekijöillä on yhdenvertainen 
mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi   

omassa tiimissään

Lapsia ja perheitä kuullaan ja he saavat antaa 
ideoita oppimisympäristöön ja toiminnan 

teemoihin: lasten kokoukset, lasten haastattelut, 
vasu- ja leops -keskustelut, vanhempainillat.

Kaikkia perheitä ja lapsia kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti  

kunnioittamalla perheiden moninaisuutta

Vastuun kantaminen yhdessä tasapuolisesti

Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

Lasten kulttuuri- ja kielitaustat ovat elävä osa 
varhaiskasvatuksen arkea

Keskustellaan perheiden kulttuuritaustoista ja 
toiveista kulttuurisen osaamisen suhteen 

avoimesti ja rohkeasti

Rohkaistaan lapsia ja perheitä tuomaan tietoa 
omasta kulttuuristaan ja kielestään ”yhteiseen 

tekemiseen”

Ruokapöydässä nimeämme ruokailuvälineitä ja 
ruokia

Kielimaistiaisia eri tilanteissa: tervehtimiset, 
onnittelulaulut, kohteliaisuus-sanat, numerot 

opitaan eri kielillä.
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Yksikön toimintakulttuuri
Sensitiivinen vuorovaikutus



Oppiva yhteisö ja esiopetus

ILMAPIIRI

Kannustamme lapsia 
omatoimisuuteen ja 

itsenäisyyteen

Lähestymistapamme on 
ongelmanratkaisua ja 

ajattelua ruokkiva

KULTTUURINEN 
OSAAMINEN

Kulttuuritaustat ja 
kielimaistiaiset näkyvät ja 

kuuluvat arjessa

Lapsi kertoo itse

SYY- JA 
SEURAUSSUHTEET

Harjoitellaan esim. 
pukemistilanteissa

Valinnan mahdollisuus tuo 
mukanaan vastuun

OSALLISUUS

Arjessa tapahtuu jatkuvasti 
itsearviointia ja toiminnan 
kehittämisen harjoittelua

Otetaan vastuuta omista 
valinnoista ja toiminnasta.

Leopsin arvioinnissa 
eskarilainen mukana 

keväällä

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kielellisiä ja matemaattisia 
valmiuksia kehittävät 
elementit näkyvillä, 

saatavilla

Retkeilemme 
säännöllisesti 

lähiympäristössä,  
luonnossa, museoissa

LEIKIN MERKITYS

Ryhmäytymisessä suuri 
>leikkikavereiden 

arpajaiset, parien  ja 
istumapaikkojen vaihto 

TUTKIVA OPPIMINEN

Tuemme lapsia löytämään 
ratkaisuja kysymyksin, 
vihjein vaikkapa leikin 

valinnassa tai liikuntaleikin 
strategiassa

Vy Kaivopuisto-Onnela-Tähtitorni toimintasuunnitelma 2020-2021

Yksikön toimintakulttuuri
Esiopetuksessa pätevät edellä kuvatut toimintaperiaatteet, joista alla konkreettisia esimerkkejä:



Kaveritaidot
Kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja  tuetaan ja opetellaan systemaattisesti koko yksikössä 
”Kaveritaitoja”- materiaalia käyttäen

Vu
or

ov
ai

ku
tu

s 
on

 
m

yö
nt

ei
st

ä,
 v

äl
itt

äv
ää

, 
ka

nn
us

ta
va

a 
ja

 h
el

lä
ä

Huomamme ja 
tiedostamme 
yksittäisen lapsen 
sosiaalisia, 
emotionaalisia ja 
fyysisiä 
perustarpeita
Puhumme lapsille 
lämpimällä 
äänensävyllä ja 
kohteliaasti 
kaikissa tilanteissa
Kohtaamme lapsia 
tulemalla fyysisesti 
lasten tasolle ja 
olemalla heidän 
saavutettavissaan
Vastaamme lasten 
läheisyydentarpees
een myönteisesti. 
(Esimerkiksi siten, 
että lapset 
pääsevät syliin niin 
halutessaan.)
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Kiinnitämme 
huomiota lapsille 
merkityksellisiin 
kokemuksiin ja 
osoitamme 
kiinnostusta niitä 
kohtaan
Kuuntelemme 
lasten ajatuksia ja 
olemme tietoisesti 
läsnä lapselle 
päivän eri 
tilanteissa, jolloin 
herkistyminen 
myös lasten 
sanattomille 
viesteille on 
mahdollista
Huomaamme 
lapselle 
merkityksellisiä 
kokemuksia ja lasta 
mietityttäviä asioita
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Näemme erilaisten 
vuorovaikutuksellist
en tilanteiden 
pedagogisen arvon 
ja merkityksen
Kun olemme lasten 
kanssa, olemme 
keskittyneitä ja 
sitoutuneita 
toimintaan
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Kaikilla ryhmän 
jäsenillä on 
kokemus 
miellyttävästä 
vuorovaikutuksesta
Tämä voi ilmetä 
esimerkiksi 
fyysisenä 
läheisyytenä, 
sosiaalisena 
vuorovaikutuksena, 
hymyinä, 
kannustamisena ja 
iloitsemisena 
yhteisestä 
toiminnasta
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Teemme näkyväksi lasten 
väliseen 
vuorovaikutukseen liittyviä 
tapoja
• Teemme jokaisessa ryhmässä 

lasten välisiä vertaissuhteita 
kuvaavan sosiogrammin kevät- ja 
syyslukukaudella

Seuraamme lasten välisiä 
suhteita ja niiden 
kehittymistä
• Havainnoimme lapsiryhmää 

tiimeittäin sovittavin säännöllisin 
väliajoin

• Havainnoinnissa keskitymme 
seuraaviin asioihin:
• Kuinka leikki alkaa ja päättyy?
• Voivatko lapset päästä mukaan jo 

käynnissä olevaan leikkiin?
• Kuinka lapsi tulee mukaan 

leikkiin? Mitä strategioita lapset 
käyttävät?

• Millaisia vuorovaikutuskeinoja 
lapset käyttävät?

• Kuinka lapset jakavat esimerkiksi 
lelut?

• Kuinka lapset ratkaisevat 
konflikteja?

• Kuinka lapset auttavat ja tukevat 
toisiaan?

• Kuinka lapset lohduttavat 
toisiaan?

Suunnittelemme ja 
toteutamme lapsiryhmän 
ja yksittäisen lapsen 
kaveritaitoja vahvistavaa 
toimintaa
• Havainnot kirjaamme ryhmän 

pedagogiseen suunnitelmaan, jota 
arvioimme ja muokkaamme 
säännöllisesti

Tuemme lasten ryhmässä 
toimimisen taitoja
Tuemme lasten 
vuorovaikutuksen 
ylläpitämisen sekä 
vertaisten tukemisen 
taitoja
Tuemme 
vuorovaikutukseen 
liittymisen taitoja
Tuemme toisten huomioon 
ottamisen taitoja
• Valitsemme lapsiryhmän tarpeisiin 

sopivia kaveritaitoharjoitteita 
”Kaveritaitoja”-materiaalista

Vahvistamme lasten 
vuorovaikutus- ja 
vertaissuhdetaitoja
• Arvioimme lasten 

vertaissuhdetaitoja 
arviointilomakkeella

• Käsittelemme vasu-keskusteluissa 
huoltajien kanssa  lasten 
vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. 
Tuemme näitä taitoja yhteistyössä 
huoltajien kanssa. 

• Edistämme jatkuvasti ryhmän 
yhteenkuuluvuutta ja lasten 
sosiaalista kiinnittymistä ryhmään. 

• Huolehdimme, että kaikki lapset 
tuntevat kuuluvansa joukkoon ja 
että yhteistoiminta ja leikki 
onnistuu.

Yhdessä huoltajien kanssa 
autamme lasta kohtamaan 
toiset lapset myönteisesti
ja pohdimme lapsen 
käyttäytymisen taustalla 
olevia ajatuksia, tunteita, 
kokemuksia ja aikomuksia

Huoltajat voivat vaikuttaa 
lapsiryhmän toimintaan 
kannustamalla omaa 
lastaan leikkimään 
kaikkien kanssa
Päivittäiset keskustelut huoltajien 
kanssa
Vasu-keskustelut huoltajien kanssa
Kaikille kaveri päiväkodissa-
vanhempainilta
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin, jossa kasvattajien havainnoimalla saatu tieto ryhmän lasten välisistä 
vuorovaikutussuhteista ja vertaissuhdetaidoista on olennaista

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sosiogrammi.pdf


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

• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa Kaivopuisto-Onnela-Tähtitornin lapsiryhmässä. Portfolio kootaan kaikissa 
yksiköissä 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.

• Kaivopuisto-Onnela-Tähtitorni tekee yhteistyötä Rikhardinkadun kirjaston kanssa. Lapsille luetaan päivittäin eri tilanteissa ja 
kirjallisuus on osa kaikkien lasten jokapäiväistä arkea varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

3. Sensitiivisen vuorovaikutuksen vahvistuminen

• Yksikön toimintakaudelle asettama oma  tavoite
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Päätös varhaiskasvatuksesta:
Kun perhe on saanut päätöksen varhaiskasvatuksesta ryhmän 
varhaiskasvatuksenopettaja on puhelimitse yhteydessä perheeseen 
sopiakseen aloituskeskustelusta ja tutustumisjaksosta.

Aloituskeskustelu:
Varhaiskasvatuksenopettaja käy aloituskeskustelun ennen 
varhaiskasvatuksen aloitusta tai tutustumisjakson aikana. 
Keskustelussa käydään läpi tarvittavaa tietoa lapsesta, sekä 
huoltajien odotuksia ja toiveita aloitukseen liittyen. Perhe saa myös 
tietoa varhaiskasvatuksesta, ryhmän toiminnasta ja päivärytmistä.

Tutustumisjakso:
Tutustumisjakson tarkoituksena on antaa lapselle ja perheelle 
mahdollisuus totutella uuteen arkeen. Tutustumisjaksoon varaamme 
aikaa noin viisi päivää, ja suosittelemme että lapsi tutustuu uuteen 
ympäristöön ensimmäisinä päivinä yhdessä huoltajan kanssa. 
Vähitellen lapsi jää päiväkotiin pieniksi hetkiksi yksin, jonka jälkeen 
erossaoloaikaa pidennetään.
Lapsella on mahdollisuus valita oma tärkeä aikuinen, joka on 
fyysisesti lähellä lasta ja emotionaalisesti lapsen saatavilla 
varhaiskasvatuksen sopeutumisvaiheessa. Kun lapsi on tutustunut 
hyvin yhteen aikuiseen ja tuntee olonsa turvalliseksi, on luontevaa 
alkaa tutustua muuhun ympäristöön, lapsiin ja aikuisiin.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Keskeistä on turvallisuuden tunteen syntyminen ja luottamuksellisen suhteen rakentuminen lapseen ja perheeseen,
sekä lapsen omaan ryhmään.

Suunnittelemme 
tutustumisjakson 

yhdessä vanhempien 
kanssa. Vanhempien 

kanssa tehtävä 
yhteistyö on meille 
tärkeää ja he ovat 
lapsensa parhaita 

asiantuntijoita. 

Aikuinen kulkee alussa 
lapsen rinnalla ja 

mallintaa päiväkodissa 
toimimista: miten 

toimintaan 
siirtymätilanteissa, 

ruokailut, ulos 
lähteminen sekä 

päiväunille käyminen. 

Lapsi voi ottaa itselle 
tärkeän esineen 

mukaan päiväkotiin: 
lelun, unilelun, 
vanhemman 
valokuvan.

3-5-vuotiaiden 
ryhmässä ”kummilapsi” 

auttaa aloittavaa tai 
ryhmästä toiseen 

siirtyvää  lasta 
tutustumaan 

päiväkodin arkeen 
yhdessä lähiaikuisen 

kanssa. 

Tutustumisjakson 
jälkeen tuemme 
vanhempia eron 

hetkellä ja välitämme 
vanhemmille 

tarvittaessa lasten 
kuulumisia päivän 

aikana.

Välitämme 
vanhemmille tietoa 
lapsen päivästä. 

Tuonti- ja 
hakutilanteissa 

kerromme huoltajille 
lapsen päivästä ja 

lähetämme esim. kuvia 
lapsesta päivän 

aikana.
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Lapsiryhmien muodostaminen ja siirtyminen toiseen ryhmään
Ryhmien muodostamisessa otamme huomioon pedagogiset periaatteet, tuen tarpeet, lapsen toiminnalliset taidot sekä lapsen 
iän ja kaverisuhteet. Pyrkimyksenämme on, että lapset siirtyvät toiseen ryhmään vain toimintakauden alussa ja vuoden 
vaihteessa.

Päiväkodit Kaivopuisto, 
Tähtitorni ja Onnela ovat 

toimintapisteitä, joissa lapset 
ulkoilevat samalla pihalla ja 
tulevat näin tutuiksi kaikkien 
lasten ja aikuisten kanssa.  

Päiväkodin tilat ovat 
yhteiskäytössä ja lapsilla on 

mahdollista toimia yli 
ryhmärajojen.

Siirryttäessä uuteen ryhmään 
lapset käyvät rauhassa 

tutustumassa ja leikkimässä 
oman aikuisen kanssa 

uusissa, tulevissa 
ryhmätiloissa, jolloin läsnä on 
myös tulevan uuden ryhmän 

aikuinen/aikuiset. 

Vanhemmille kerrotaan kuinka 
tutustuminen toteutetaan ja 

myös heille annetaan 
mahdollisuus tutustua uuteen 

ryhmään ja aikuisiin, sekä 
järjestetään tarvittaessa 
tutustumiskeskustelu.

Uudessa ryhmässä 
aloittamisen jälkeen aikuinen 

auttaa lasta tutustumaan 
uusiin toimintatapoihin ja 

kavereihin. Lapsen annetaan 
rauhassa sopeutua 

muutokseen.

Valmistelemme lapsen 
saapumisen ryhmään. Lapsi 
tietää missä hänen uusi oma 
paikka on. Lapsella tulee olla 
tunne, että häntä on odotettu 
ja hän kuuluu tähän ryhmään. 
Esimerkiksi nimi naulakossa, 

oma ruokapaikka. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu)-prosessi

• Lapsen vasuprosessi 
aloitetaan 
aloituskeskustelulla, joka 
pidetään ennen 
varhaiskasvatuksen 
aloittamista
Ryhmän varhaiskasvatuksenopettaja 

käy vanhempien kanssa 
aloituskeskustelun, jossa käydään 

yhdessä lapsen vahvuuksia, 
kiinnostuksen kohteita ja harjoiteltavia 

asioita. Lisäksi käydään läpi 
tutustumiseen ja pehmeään laskuun 

liittyvät periaatteet.

•Kahden  kuukauden kuluttua 
varhaiskasvatuksen aloituksesta ryhmän 
varhaiskasvatuksenopettaja käy vanhempien 
kanssa lapsen varhaiskasvatuskeskustelun, 
jossa käydään yhdessä läpi lapsen kehitykseen 
ja pedagogiseen toimintaan liittyvät tavoitteet. 
Keskusteluun varataan aikaa noin puoli tuntia.
• 3-vuotta täyttäville lapsille tarjoamme 
3vuotisneuvola-tarkastusta päiväkodissa
•Lapsen täyttäessä neljä vuotta pidämme 
yhteistyössä neuvolan kanssa Hyve4-
keskustelun, joka vastaa sisällöltään laajaa 
hyvinvointitarkastusta 

•Yksilölliset tavoitteet kirjataan lapsen 
henkilökohtaiseen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuskeskustelussa käymme yhdessä 
vanhempien kanssa miten varhaiskasvatus pystyy 

parhaiten vahvistamaan lapsen kasvua, kehitystä ja 
oppimista esimerkiksi millaisilla toimenpiteillä  

harjoittelemme syömistä, wc:ssä käymistä, kaverin 
kanssa yhdessä leikkimistä ja ryhmässä leikkimistä tai 

omien tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä. • Suunnitelmaa arvioidaan 
jatkuvasti toimintakauden aikana 
ja siihen palataan aina 
tarvittaessa

• Jokaiselle lapselle kirjattu 
varhaiskasvatussuunnitelma on 
aikuisten työkalu ja se näkyy 
lapsiryhmän arjessa. Aikuiset 
arvioivat omaa toimintaansa 
suhteessa lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan 
koko varhaiskasvatusvuoden 
ajan. 

Kaikki ryhmän aikuiset toimivat yhteisten 
käytäntöjen mukaisesti ja huolehtivat siitä, 

että jokaisella lapsella on päiväkodissa 
turvallinen olo jokaisena päivänä. Aikuinen 
kuuntelee ja arvostaa lasta, tarjoaa sylin ja 

kannattelee lasta sen verran kuin kukin lapsi 
tarvitsee, sekä rohkaisee häntä olemaan 

oma itsensä. 

Vasuprosessissa keskusteluista ja kirjaamisesta vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, mutta koko lapsen kanssa toimiva 
hoito- ja kasvatushenkilöstö on tärkeässä roolissa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen havainnoinnissa ja arvioinnissa. 
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Lapsen esiopetuksen aloittaminen
Keskeistä on turvallisuuden tunteen syntyminen ja luottamuksellisen suhteen rakentuminen lapseen ja perheeseen,
sekä lapsen omaan ryhmään.

Perheille lähetetään 
tutustumiskutsu jossa 

kerrotaan, että lapsi voi tulla 
perheensä kanssa avoimien 

ovien tunnille 
esiopetustiloihin, jolloin 
lapsella ja perheellä on 

mahdollisuus tulla 
”kanssatutustumaan”tulevan

esiopetusryhmänsä 
aikuisten ja lasten kesken. 

Järjestämme touko-
kesäkuussa vanhemmille 

infotilaisuuden. 
Tilaisuudessa painotetaan 
vanhemmille, että jokainen 

lapsi saa esiopetuksen 
alkaessa olla vielä pieni 
lapsi ja harjoitella asioita 

omassa tahdissaan. 
Tärkeintä esiopetuksessa 

on herätellä lapsen 
kiinnostusta oppimisesta ja 

harjoitella uusia taitoja. 

Varaamme toimintakauden 
alussa aikaa tutustumiseen 

ja ryhmäytymiseen 
toimimalla pienryhmissä, 

leikkimällä paljon 
tutustumisleikkejä, 

arpomalla leikkiryhmiä ja 
vaihtelemalla jonopareja. 

Aikuiset ovat koko 
esiopetusvuoden ajan 

sensitiivisiä ja huomaavat 
lapsen yksilölliset tarpeet ja 

lapsen pienetkin 
edistysaskeleet.
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Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops)-prosessi

LEOPS
laatiminen

• Kahden kuukauden sisällä esiopetuksen aloittamisesta esiopetuksesta vastaava 
varhaiskasvatuksenopettaja pitää vanhempien kanssa keskustelun, jonka pohjalta laaditaan 
jokaiselle lapselle esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops). 

• Keskustelussa vanhempien kanssa sovitaan mitä esiopetuksessa lapsen kanssa harjoitellaan, 
esim. ohjeen kuuntelemista, ryhmässä toimimisen taitoja, omantoiminnan ohjausta.

• Leops-keskusteluun varaamme aikaa puoli tuntia 

LEOPS 
toimintaa 
ohjaavana 
asiakirjana

• Leops on kasvattajatiimin toimintaa konkreettisesti ohjaava asiakirja. 
• Leopsissa on kirjattuna lapsen vahvuudet oppijana, kiinnostuksen kohteet, toiveet ja ideat esim. 

retki kohteista. Kasvattajat laativat toiminnalleen tavoitteet näistä lähtökohdista. 

LEOPS 
arviointi

• Leops  toimii koko esiopetusvuoden kasvattajatiimin arvioinnin ja tavoitteiden uudelleen 
asettamisen työkaluna ja peilinä. 

• Jatkuva ja ajantasainen kuulumisten vaihto vanhempien kanssa tukee esiopetustiimien työtä.
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Yhteistyö ja viestintä

•Yhteistyö on meillä vuorovaikutteista ja huomioimme perheiden moninaisuuden ja lasten yksilölliset tarpeet
•Yhteistyöhön sisältyy varhaiskasvatuksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi ja esiopetuksessa esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaprosessi, joka alkaa aloituskeskustelulla lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

•Laadimme vuosittain jokaiselle lapselle yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksessa lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelman, joita arvioidaan jatkuvasti toimintakauden aikana.

•Yksikössämme otetaan tammikuussa käyttöön ryhmäportfoliot. Ryhmäportfolio on varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmän oma digitaalisesti 
tallennettava Teams kansio.

•Ryhmäportfolioon tallennetaan lapsiryhmälle merkityksellisiä dokumentteja, kuten kuvia, videoita ja äänitteitä. Näistä dokumenteista muodostuu
kooste lapsiryhmän kasvusta ja oppimisesta päiväkodissa tai eskarissa vuoden aikana.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

•Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintamme suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä henkilöstön ja lasten kanssa. 
•Kuuntelemme huoltajien ehdotuksia ja ideoita vanhempainilloissa, sähköpostikyselyissä sekä Vasu- jaLeops keskusteluissa.
•Annamme huoltajille mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan ja läsnäoloaan päiväkotiin esimerkiksi lukemalla satuja, askartelemalla, 
musisoimalla tai esittelemällä omaa ammattiaan.

•Järjestämme huoltajille mahdollisuuksia tehdä, toimia ja osallistua yhteisiin tapahtumiin. Näitä ovat esimerkiksi työpajat, juhlat ja kahvitilaisuudet.
•Kaivopuistossa ja Tähtitornissa toimivat aktiiviset vanhempiantoimikunnat, jotka mahdollistavat myös huoltajien keskinäisen vuorovaikutuksen.

Huoltajien osallisuus

•Tiedottamme  ja viestimme ryhmien toiminnasta ja toiminnan arvioinnista sähköisen ryhmäportfolion kautta ja sähköpostilla. 
•Tarvittaessa viestimme myös puhelimitse tai tekstiviestillä esimerkiksi lapsen päivään liittyvissä asioissa.
•Dokumentoimme lasten töitä ja toimintaa sähköiseen ryhmäportfolioon.
•Jaamme huoltajien kanssa lasten päivittäiset kuulumiset ja tapahtumat tuonti- ja hakutilanteissa.

Viestintä huoltajille

•Teemme yhteistyötä lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukemisessa neuvolan, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sekä lastensuojelun 
kanssa.

•Tarjoamme mahdollisuuden 3-vuotistarkastukseen päiväkodissa, jossa ovat mukana neuvolan terveydenhoitaja, suuhygienisti ja 
varhaiskasvatuksenopettaja.

•Toteutamme neuvolan kanssa yhteistyössä myös Lasten Hyve4 –mallin mukaisesti laajan hyvinvointitarkastuksen.
•Hyödynnämme lähialueemme monipuolista taide, kulttuuri-, liikunta ja ympäristökasvatustarjontaa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Monialainen yhteistyö
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