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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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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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Yksikön toimintakulttuuri 1/2
• Kaikki toiminta perustuu lapsen etuun, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Työtavat ovat pedagogisesti perusteltuja 

ja tukevat lapsen kehitystä ja oppimista. Leikki on keskeinen toimintatapa ja kehitämme sitä yhdessä lasten 
kanssa. Leikin ja oppimisen ilo on tärkeää.

• Arvostamme kaikkia omina itsenään. Erilaisuus ja eri kielet ja kulttuurit ovat rikkautta. Huomioimme ryhmissä 
niitä kieliä, kulttuureita ja katsomuksia, joita ryhmissä on. Toimimme yhteisöllisesti, huolehdimme toisistamme ja 
meillä on yhteisvastuu lapsista.

• Hyvää ilmapiiriä luomme keskittymällä vahvuuksiin ja positiivisella pedagogiikalla. Kehumme, kannustamme ja 
iloitsemme yhdessä onnistumisista. Henkilöstö on mallina lapsille vuorovaikutuksessa ja toimii sensitiivisesti. 
Kunnioittava ja arvostava vuorovaikutus huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää.

• Toteutamme tasavertaisesti kaikille yhteistä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Muokkaamme 
fyysistä oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa ja hyödynnämme lähialueen monipuoliset 
retkeilymahdollisuudet.

• Lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Aikuiset havainnoivat lasten 
leikkiä ja tarttuvat herkällä korvalla ideoihin. Ideoita kerätään myös tuumaustauoilla sekä Vasu- ja Leops-
keskusteluissa, jolloin huoltajan näkemyskin tulee huomioiduksi. Leikissä aikuinen on mukana kannattelemassa 
ja rikastuttamassa. Toteutamme lasten toiveita mahdollisuuksien mukaan.

• Tuemme lasten vertaissuhteita ja harjoittelemme yhdessä kaveri- ja tunnetaitoja. Pienryhmätoiminnassa lapset 
tulevat kuulluksi. Lapselle turvallisuuden tunne ja osallisuuden kokemus on tärkeä.
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2
• Yksikkömme on mukana ”kaikille sopiva varhaiskasvatus”-hankkeessa.
• Olemme oppiva yhteisö: opimme yhdessä ja toisiltamme, olemme avoimia uudelle, arvioimme 

ja kehitämme toimintaa jatkuvasti (ryhmien pedagogiset suunnitelmat ja ryhmäportfoliot), jaamme 
osaamistamme työyhteisössä ja sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin lasten parhaaksi. Otamme vastaan palautetta ja 
muutamme tarvittaessa toimintatapaamme.

• Yksikkömme toiminta-ajatus on Yhdessä toimien, leikkien ja oppimisesta iloiten.

Esiopetus Vy Klaara-Vihtorissa:
• Esiopetus toimii Pk Klaarassa päiväkodin yhteydessä ja Pk Vihtorissa erillisessä rakennuksessa Puistolanraitin 

ala-asteen välittömässä yhteydessä. Yksikössämme esiopetusta saa myös integroidussa erityisryhmässä ja 
ruotsin kielen kielikylpyryhmässä. Esiopetuksen toimintaperiaatteita ohjaa Helsingin esiopetussuunnitelma -linkki.

• Esiopetusvuoden alussa kullekin lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien 
kanssa. Näiden perusteella ryhmälle tehdään esiopetusryhmän pedagoginen suunnitelma, jossa huomioidaan 
kunkin lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tai kehittämisen tarpeet. Toiminta muodostuu lasten kiinnostuksen 
kohteiden ja tarpeiden mukaan. Erilaiset teemalliset toimintaviikot, ilmiöviikot jne. tuovat oman mausteensa 
toimintaan.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Oppilashuolto on osa esiopetuksen toimintaa. Sen tavoite on edistää lapsen 
kehityksen ja oppimisen edellytyksiä yhteistyössä henkilöstön ja perheen 
kanssa. Yksilökohtaisen oppilashuollon tarkoitus on löytää tukea 
tarvitsevalle lapselle ja perheelle sopiva tukimuoto ja tarvittaessa osallistua 
moniammatilliseen työryhmään. Yhteistyötä tehdään esim. psykologin, 
kuraattorin ja erityisopettajan kanssa.

• Kaveritaitoja vahvistamme kiinnittämällä huomiota niin lasten keskinäiseen, lasten ja aikuisten väliseen kuin 
aikuisten väliseen vuorovaikutukseen. Toimimme yhdessä, otamme toisemme huomioon, kannustamme 
toisiamme, keskustelemme asioista ja annamme palautetta rakentavasti. Lapset ovat vahvasti mukana 
ratkaisemassa ristiriitoja ja konflikteja. Kaikkia osapuolia kuullaan ja pohditaan ratkaisua yhdessä. Emme hyväksy 
kiusaamista, vaan harjoittelemme yhdessä, miten ollaan hyvä kaveri toiselle. Puutumme kiusaamiseen heti. 
Perheiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä ja keskustelemme asioista avoimesti lähes päivittäin.

• Empatia- ja tunnetaitoja harjoittelemme päivittäisissä tilanteissa sekä aiheeseen liittyvien eri materiaalien avulla. 
Käytössämme on esimerkiksi Fanni-tunnetaito- ja Huomaa hyvä- materiaalit sekä kirjallisuutta mm. Piki ja Molli.

• Positiivinen pedagogiikka ja vahvuuspedagogiikka ovat keskeinen osa arkeamme.
• Toiminnan suunnittelu lähtee liikkeelle lasten vahvuuksien kautta. Havainnoimme ja keskustelemme lapsen 

vahvuuksista niin lasten kuin huoltajienkin kanssa. Harjoittelemme lasten kanssa ikätasoisesti huomaamaan kivoja 
asioita kavereissa, luomaan uusia ystävyyssuhteita ja tuomaan esille omia vahvuuksia.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Vy Klaara-Vihtorissa käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 
2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko työyhteisö. 

• 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 pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• TAE 2021 Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Yksikön toimintakaudelle asettama oma tavoite:
3. Tunnetaitojen vahvistaminen on osa arkea

• Lapsen on tärkeä oppia tunnistamaan niin omia kuin toisten tunteita. Kun lapsen empatiakykyä 
harjoitetaan arjessa, hänen on helpompi löytää itselleen kavereita ja kiusaamistilanteita ei synny tai niiden 
käsittely helpottuu.
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Tutustuminen ja aloituskeskustelu
Kun päätös varhaiskasvatuspaikasta on saatu, perhe kutsutaan tutustumaan päiväkotiin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. 
Huoltajien kanssa sovitaan tutustumisjaksosta sekä aloituskeskustelusta. Keskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat
lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle. Tutustumisjakson pituus määrittyy lapsen iän ja tarpeen mukaan. Tällä toimintakaudella 
tutustumista voivat rajoittaa voimassa olevat koronaohjeistukset.
Lapsiryhmien muodostamisen periaatteet
Lapsiryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Niiden muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sosiaaliset 
suhteet, tuen tarve sekä henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset, lait ja asetukset.
Lapsen siirtyminen toiseen ryhmään
Lapsen siirrosta toiseen ryhmään keskustellaan huoltajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalaveri vanhan ja uuden ryhmän 
kasvattajien sekä huoltajien kanssa. Tuttu kasvattaja vierailee lapsen kanssa uudessa ryhmässä ennen siirtoa ja keskustelee uuden 
ryhmän kasvattajien kanssa lapsesta.
Neuvola päiväkodissa -malli 3 vuotta täyttäville lapsille
Malli, jossa tarjotaan lapsen 3-vuotisterveystarkastus, suun terveystarkastus ja ryhmäkeskustelu vanhemmille päiväkodin tiloissa.
Hyve 4 -malli
4-vuotiaan lapsen hyvinvointitarkastus tehdään yhteistyössä neuvolan ja huoltajien kanssa. Keskustelu käydään vasukeskustelun 
yhteydessä tai sen lisäksi ennen lapsen 4-vuotissyntymäpäivää.
Lapsen vasu
Varhaiskasvatuskeskustelu käydään syksyllä tai kahden kuukauden sisällä varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Keskustelussa sovitut
asiat kirjataan ja siitä muodostuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Keväällä arvioidaan yhdessä huoltajan kanssa onko tavoitteisiin 
päästy ja kuinka jatketaan. Huoltaja voi olla yhteydessä ryhmän opettajaan, mikäli haluaa keskustella lapsensa asioista tiheämmin.
Leops
Esiopetusvuoden alussa kullekin lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Suunnitelmaa 
arvioidaan keväällä ja arviointisivu siirtyy huoltajien luvalla kouluun.
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Huoltajien osallisuus:
Huoltajat ovat yksikkömme tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyön tavoitteena on lasten hyvinvoinnin ja 
kehityksen edistäminen. Huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua, kehittää ja arvioida toimintaa yhdessä lasten 
ja henkilökunnan kanssa.
• Huoltajien kuuleminen - tutustuminen, aloituskeskustelu, vasu, Hyve 4, leops, siirtopalaverit
• Tuonti- ja hakutilanteet
• Vanhempainillat ja -kahvit, ryhmien omat retket, teemapäivät
• Vanhempaintoimikuntatoiminnassa mukana oleminen ja/tai sen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen
• Isän- ja äitienpäivä, isovanhempienpäivä, osallistavat liikuntatapahtumat koko perheelle, joulu- ja kevätjuhlat
• Kirjallisuusviikot ja kulttuuritapahtumat
• Tarjotaan huoltajille mahdollisuutta olla mukana päivän toiminnoissa niin halutessaan
• Mahdolliset työpaikkavierailut
• Asiakaskyselyt

Viestintä huoltajille:
• Viestintä kasvotusten, puhelinkeskustelut, tiedotteet ilmoitustauluilla, sähköposti, tekstiviesti
• Valokuvat seinillä, reissuvihko tarvittaessa, viikko- tai kuukausitiedote
• Instagram
• Ryhmäkohtaiset sähköiset portfoliot tulossa käyttöön.
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Viestintä ja yhteistyö 2/2
Monialainen yhteistyö:
• Kiertävä erityisvarhaiskasvatuksenopettaja, suomi toisena kielenä-varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetuksen 

kuraattori ja psykologi, koulu- ja neuvolapsykologit, neuvola, perheneuvola, lastensuojelu, perhetyöntekijän 
varhainen tuki, lasta tutkivat ja kuntouttavat tahot, HYKS varhain pienet lapset -yhteistyömalli lastenpsykiatrisissa 
asioissa

• Lähikoulut, opiskelijat sekä oppilaitokset
• Esiopetuksen yhteistyökoulut ovat Puistolanraitin ala-asteen koulu, Puistolan peruskoulu ja Hiidenkiven 

peruskoulu (kielikylpy), esiopetusryhmät tekevät kummiluokkayhteistyötä yhteistyökoulun kanssa
• Helsingin kaupungin kulttuuritoiminta (mm. kirjastot)
• Urheiluseurat mahdollisuuksien mukaan, seurakunta

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma löytyy alla olevasta osoitteesta

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