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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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Toimintasuunnitelma
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• 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.



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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Yksikkömme toimintakulttuurin kulmakivet
Ammattitaito
• Henkilöstö on motivoitunutta ja ammattitaitoista. Yhdessä useiden 

vuosien aikana rakennettu toimintakulttuuri on kasvatustyön vankka 
kivijalka. Jatkuva uudistuminen, oivallukset ja yhdessä oppiminen 
pitävät työn imua yllä.

• Kuuntelemme ja arvostamme lapsia sekä perheitä.

Leikin ilo
• Leikin ilo mahdollistaa kasvun ja oppimisen

Yhteistyö
• Yhdessä perheiden kanssa toimien rakennamme hyvää lapsuutta

Perinteet
• Päiväkoteihimme muodostuneet juhla- ja tapahtumaperinteet 

vahvistavat yhteisöllisyyttä

Vy Karavaani-Keula 6



Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Hyvä vuorovaikutus ja hyväksyntä rohkaisee lasta ajattelemaan itse, tekemään omia 
valintoja ja kertoman mielipiteensä. Näin vahvistuu lapsen luottamus omaan 
osaamiseen.

• Positiivinen ympäristö tukee lapsen itseluottamusta ja myönteistä minäkuvaa. Iloitaan 
onnistumisista, kannustetaan kaveria ja epäonnistumisen kohdatessa yritetään 
sinnikkäästi uudelleen.

• Työotettamme ohjaa ratkaisukeskeinen 
Muksuoppi. Lasten pulmat käännetään 
tavoitemuotoon, taitojen harjoitteluksi.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
• Annamme paljon aikaa leikille. Leikki tuottaa lapselle 

loputonta iloa. Se on myös tärkein ja luontevin 
oppimisen väylä.

• Leikissä ja leikin avulla yhdessä oppien mahdollistuu 
lasten tasavertaisuus ja osallisuus. Lisäksi lasten 
vuorovaikutuksen, tunteiden ja ilmaisun taidot 
kehittyvät.

• Lasten itse valitsemat ja ohjatut leikit vuorottelevat. 
Tarpeen mukaan autamme lasta leikkien ideoinnissa ja 
sanallistamisessa.

• Välillä otamme leikissä roolin kannatellaksemme 
leikkiä eteenpäin.
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Oppimisympäristöt
• Lämmin, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri on mielestämme tärkein oppimisympäristön 

laatuun vaikuttava tekijä.

• Keulassa ja Karavaanissa lapsen oppimis- ja toimintaympäristönä sisätilojen lisäksi ovat 
suuret piha-alueet, lähiluonto sekä vaihtelevasti Helsingin monipuoliset oppimisympäristöt. 
Esim. Vuotalo, jäähalli ja uimahalli.

• Jokaisessa lapsiryhmässä on pohjana kasvattajien tekemä suunnitelma tilojen käytöstä -
115 lapsen talossa selkeä struktuuri tilojen jakamisessa on välttämätöntä, jotta leikki- ja 
toimintarauha mahdollistuvat ja kaikki tilat saadaan hyödynnettyä.

• Rakennamme yhdessä lasten kanssa leikkiin ja oppimiseen innostavan 
toimintaympäristön.

• Metsä on tuttu, mieluinen ja yhä tärkeämpi paikka toiminnallemme. Siellä ihmettely, 
tutkiminen, liikkuminen ja leikkiminen sujuvat kuin luonnostaan. Luontopainotteisessa 
esiopetusryhmässä ulkona oppiminen on aivan keskeisessä roolissa.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Varhaiskasvatusyksikössämme lasten moninaiset kulttuuri – ja kielitaustat tuovat arkeen 

sisällöllistä rikkautta tarjoten luontevan tavan tutustua läsnä oleviin kieliin, kulttuureihin, 
uskontoihin ja tapoihin. Tämä antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden olla ylpeä omasta 
kielestään ja kulttuuristaan.

• Tiedostamme myös tärkeän tehtävämme suomalaisen kulttuuriperinnön ja erityisesti 
lastenkulttuurin siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle

• Kieli ja kielellisten taitojen kehittäminen ovat läsnä kaikessa toiminnassa. Pidämme 
tärkeänä kaikkien lasten kielellisten valmiuksien kehittämistä ja suomen kielen 
vahvistamista.

• Käytämme rikasta ja selkeää kieltä arjen tilanteissa. Puheen ymmärtämisen tukena 
hyödynnämme muun muassa kuvia ja tukiviittomia.

• Kieli on meille myös tutkimisen kohde ja leikin aihe. Tarjoamme lapsille oivalluksia ja iloa 
kielen kiemuroista.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 1/2
• Toimimme sensitiivisesti sekä puhumme ystävällisesti toisille, sekä työkaverille että lapsille 

- näin lapset saavat hyvän mallin vuorovaikutustilanteisiin. Arvioinnissa käytämme apuna 
Kummaa-materiaalin valmista arviointipohjaa.

• Tuemme yhteistyötaitojen kehittymistä ja ystävyyssuhteiden muodostustumista
• Leikki-/leikkiryhmäarpajaiset
• Aikuisen pedagogisin perustein suunnitellut leikit/leikkiryhmät
• Aikuinen jalkautuu lasten leikkeihin, auttaa alkuun ja on tarvittaessa mukana 

leikissä

• Näkökulmalla on väliä: näemme hyvän lapsessa ja toisissamme sekä kerromme sen 
ääneen. Arjessa tapahtuvan positiivisen huomioinnin lisäksi jokaisessa ryhmässä on 
käytössä oma keino lapsen kannustamiseen ja kehumiseen (esim. kehupuu, synttärikehut, 
kehukaruselli, kehutimantit)
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 2/2
• Sekä varhaiskasvatus- että esiopetusryhmissä käytetään 

tunne- ja kaveritaitojen harjoittelun apuna erilaisia 
materiaaleja (esim. Piki, MiniVerso, Askeleittain, Tunteet 
hukassa -metsäseikkailu, tunnetaitokortit)

• Yksikössämme on oma kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, 
joka koskee sekä varhaiskasvatusta että esiopetusta. 
Suunnitelma on esillä jokaisessa ryhmässä ja sitä 
päivitetään vuosittain.
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Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja osallistava 
varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 
laadinta 2020-2021.

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella (marraskuu 2020) ja siihen osallistuu koko yhteisö.

• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä.

• Keskustelemme vuosittain yksikkömme arvoista ja niiden merkityksestä lapsille. 
Ammatillinen keskustelu auttaa tiedostamaan ja toteuttamaan eettisesti laadukasta 
vuorovaikutusta ja toimintaa.

• Toimimme sensitiivisesti lasta kuunnellen sekä lasten ajatuksia ja mielipiteitä huomioiden.
Jokaisen osallisuus mahdollistuu keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä käyttäen esim. 
valmiit kuvat, valokuvat, symbolit, piirtäminen)
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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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
Lisäämme lasten kielitietoisuutta

• Runot / lorut kielen rikastajana ja ilon tuojana
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• Suurin osa uusista lapsista aloittaa päivähoidon toimintakauden alussa elokuussa. 
Keväällä päivähoitopäätöksen saaneet perheet kutsumme tutustumistilaisuuteen kesäkuun 
alussa (poikkeusjärjestelyt keväällä 2020). Sovimme jokaisen perheen kanssa yksilöllisesti 
lapsen tutustumisen ja aloituksen käytännöt ja jaamme perheille tiedoksi Tervetuloa 
varhaiskasvatukseen! -materiaalipaketin. Myös ennen esiopetuksen alkua lapset pääsevät 
tutustumaan tulevaan esiopetusryhmäänsä joko päiväkotipäivän aikana tai perheiden 
infotilaisuuden yhteydessä.

• Jokainen lapsi saa ryhmän aikuisista kuvan tervetulotoivotuksena päiväkotiin. 
Perheenjäsenten kuvat taas usein lohduttavat pientä tulokasta päiväkodin arjessa.

• Olemme tehneet ”Nappe”-vihkosen, jossa kerromme kuvin ja sanoin sekä lapselle että 
vanhemmille päivän kulusta päiväkodissa. Vihkonen jaetaan noin 1-4-vuotiaiden lasten 
perheille.
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• Aloituskeskustelun käymme vanhemman kanssa sovitusti lapsen ja vanhemman tutustuessa 
päiväkotiin / esiopetukseen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetussuunnitelma 
laaditaan yhdessä vanhempien kanssa viimeistään 2kk hoidon aloituksesta. Suunnitelmaa 
päivitetään vuoden mittaan.

• Päiväkotiemme lapsiryhmät olemme muodostaneet niin, että esikoululaiset ovat omina 
ryhminään, noin 4-5-vuotiaat ja 1-3-vuotiaat omina ryhminään. Ryhmiä muodostaessa 
huomioimme lasten kaverisuhteet mahdollisuuksien mukaan.

• Lasten siirtyessä ryhmästä toiseen lapsille ja vanhemmille järjestetään tilaisuuksia tutustua 
tulevaan ryhmään.
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• Toimivan vuorovaikutuksen perustana on kunnioitus, avoimuus ja erilaisuuden 
hyväksyminen

• Yhteistyö on mutkatonta ja välitöntä. Kuulumisia, ideoita ja ajatuksia vaihdetaan puolin ja 
toisin.

• Vanhemmilla on mahdollisuus esittää toiveita ja ajatuksia vanhempainilloissa (covid -
19 aikana rajoitetusti) ja keskusteluissa niin omaa lasta koskevissa kuin ryhmän / 
päiväkodin toimintaa koskevissa asioissa.

• Kutsumme vanhempia vuoden aikana erilaisiin toiminnallisiin tapahtumiin. Molemmissa 
päiväkodeissa huomioimme isovanhemmat kutsumalla heidät vuosittain vierailulle. (covid-
19 aikana rajoitetusti)

• Päivittäisten keskustelujen lisäksi viestimme kuulumisia ja kerromme tapahtumistamme 
muun muassa viikko- tai kuukauden kirjein, sähköpostiviestein, tekstiviestein ja 
ilmoitustaulujen tiedotuksen välityksellä.

• Toimintaa tehdään näkyväksi kuvien avulla monien eri viestimien kautta, instagram-tiliä 
kaikki ryhmät käyttävät arjen pedagogiikan välittämiseen kuvien avulla.
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• Dokumentoimme toimintaamme näkyväksi tulostetuilla valokuvilla, lasten vihkoihin 
kerätyillä kuvilla, tarinoilla ja piirustuksilla, lasten kasvun kansioilla, kuukausitiedotteilla ja 
instagram -päivityksillä. Otamme hiljalleen käyttöön myös ryhmän pedagogisen portfolion, 
johon dokumentoimme toimintaamme.

• Lasten kanssa arvioimme toimintaa eri menetelmin mm. lasten kanssa keskustelemalla, 
hymynaamoilla, peukkumerkillä, valokuvien avulla.

• Asiakastyytyväisyyskyselystä saamme arvokasta tietoa toiminnan suunnitteluun

• Yhteistyökumppaneitamme arjessa ovat muun muassa alueen kiertävä erityisopettaja, 
suomi toisena kielenä opettaja, alkuopetuksen opettajat, esiopetuksen psykologi ja 
kuraattori sekä satunnaisesti neuvolan terveydenhoitajat, lasta tutkivien/ kuntouttavien 
tahojen edustajat. Yhteistyötä teemme myös sisällöllisesti arkea rikastavien toimijoiden 
(liikunta-, taide- kulttuuri) kanssa.

• Esi- ja alkuopetuksella (Vuoniityn peruskoulu) on yhteistä toimintaa opinpolun 
jatkumon sujuvoittamiseksi.
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