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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.

3Toimintasuunnitelma 2020-2021



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 
• Varhaiskasvatusyksikkö Koskelassa kaikkia kohdellaan  tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Lasten 

erilaisuus ja yksilöllisyys on rikkaus. Lasten yksilölliset tarpeet, erilaiset kulttuuritaustat ja erilaiset 
tavat kommunikoida huomioidaan toiminnassamme.

• Otamme lasten erilaisia kieliä mukaan toimintaamme tuttujen satujen ja laulujen kautta, jolloin 
jokaisen oma kieli koetaan tärkeänä ja siitä on iloa kaikille. Käytämme Ota koppi-materiaalia 
kielitietoisen oppimisympäristön muokkaamiseen.

• Kohtaamme  lapset sensitiivisesti arjen eri tilanteissa ja toimimme positiivinen pedagogiikan keinoin 
toiminnassamme. Kaikilla lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja kokea itsensä hyväksytyksi. 

• Lapset ovat osallisia omassa toiminnassaan. Lapset ovat mukana vaikuttamassa 
oppimisympäristön suunnitteluun  sekä toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisin 
ikätasoisin menetelmin (esim. haastattelut, kuvat, havainnointi, kokoukset). 
Pienryhmätoiminnalla vahvistamme lapsen oppimista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

• Huomaamme hyvän.
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Yksikön toimintakulttuuri, esiopetus
• Kasvua ja oppimista tukevan toimintakulttuurin avaimena on sensitiivinen ja kannustava aikuinen, joka kuuntelee 

aidosti lasten toiveita ja tarpeita.

• Ryhmäytymiseen, jossa jokaisella lapsella on oma turvallinen paikkansa, päästään toiminnallisten leikkien kautta, 
päivittäisistä struktuureista kiinni pitäen ja oikeuksista sekä velvollisuuksista keskustellen. 

• Lasten omat luontokokemukset ovat pohjana myönteiselle luontosuhteelle ja pidämme tarkoituksenmukaisena että 
nämä kokemukset ovat lasten lähiympäristöstä. Ulkona liikkuessamme teemme havaintoja ja keskustelemme niistä. 
Yhdessä pohtimalla, ihmettelemällä, ihailemalla, keskustelemalla ja tutkimalla vahvistamme ympäristöherkkyyttä ja –
vastuullisuutta.

• Aikuinen havainnoi ja tarttuu lasten ideoihin ja mielenkiinnon kohteisiin. Esiopetusryhmissä toteutetaan ilmiöpohjaista 
toimintaa, jossa lasten ideat ja toiveet kuljettavat projekteja eteenpäin.

• Kiinnitämme erityistä huomiota kiusaamisen ennalta ehkäisyyn. Positiivinen ilmapiiri, ryhmähengen vahvistaminen 
sekä kaveritaitojen esiin nostaminen ovat osa ennaltaehkäisyä. Aikuisen esimerkki, sensitiivisyys ja tarkkaavaisuus 
eri tilanteissa sekä sosioemotionaalisten taitojen sanoittaminen ja tuki ovat merkittävässä roolissa esiopetusryhmissä. 

• Lapset kohdataan ensisijaisesti yksilöinä.
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Kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa
Musakärry-toiminta

• Musakärry on yhteistyössä 
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 
toteutettu koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen 
malli, joka on rakennettu ksylofoneja ja 
rytmisoittimia sisältävän soitinkokoelman ympärille.

• Sen tavoitteena on tukea taide- ja 
kulttuurikasvatuksen keinoin lapsen oppimisvalmiuksia 
sekä luoda lapselle yhteisöllisiä ja osallistavia 
musisointikokemuksia.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 1/2
• Varhaiskasvatusyksikkö Koskelassa kiinnitämme toimintakauden alkaessa tai uusien 

lasten aloittaessa erityistä huomiota ryhmäytymiseen ja hyvien kaveritaitojen 
harjoitteluun

• Lapset ovat itse mukana laatimassa Hyvä kaveri-taulua ja arvioivat yhdessä aikuisten 
kanssa sen toteutumista toiminnassaan. Eskareille julistetaan eskarirauha.

• Aikuiset havainnoivat lasten leikkejä ja osallistuvat niihin. Kaveritaidoissa ilmeneviin 
haasteisiin puututaan ja ohjataan lasta taitojen opettelussa. Hyviä käytäntöjä ja toimivia 
kaveritaitoja vahvistetaan. Pienryhmissä aikuiset tukevat ja mallintavat hyviä 
vuorovaikutustaitoja.

• Esiopetuksessa yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto tukee lasten hyvinvointia ja 
oppimista. Esiopetusryhmällä ja perheillä on käytettävissä esiopetuksen psykologi- ja 
kuraattoripalvelut osana oppilashuoltoa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 2/2
• Varhaiskasvatusyksikkö Koskelassa käytämme kaveri- ja tunnetaitojen vahvistamiseen

Huomaa Hyvä- positiivisen pedagogiikan menetelmäkortteja. Huomaa Hyvä- korttien
avulla ryhmän varhaiskasvattajat tukevat lasten tunnetaitojen sekä itsesäätelyn
kehittymistä, niin ohjatussa kuin arjen päivittäisissä pedagogisissa tilanteissa. Ryhmän
kasvattajien havainnot ryhmästä ja lapsista ovat avainasemassa korttien käyttöä
suunnitellessa.

• Käytämme Molli-, Fanni ja Piki- kirjasarjoja lasten tunteiden tunnistamisen ja
nimeämisen sekä itsesäätelytaitojen harjoittelemisen tukena.

• Esiopetuksessa on käytössä lasten turvataito-materiaali. Materiaalia käytetään
soveltaen myös muissa ryhmissä.
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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 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.
• 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)

Varhaiskasvatusyksikkö Koskelan  toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
1. Kielitietoisuuden lisääminen
• Ymmärrämme kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä 

identiteetin rakentumisessa. Jokainen ryhmä toteuttaa yhden valitsemansa kielitietoisen käytänteen.

2. Sensitiivisyys siirtymätilanteissa
• Haluamme rauhoittaa siirtymätilanteita lasten yksilöllisempiin kohtaamisiin, kiireettömästi ja lasten yksilölliset 

tarpeet huomioiden. 
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Aloitus: Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa, ryhmässä sovitaan etukäteen, kuka kasvattaja on yhteydessä
perheeseen ja ottaa lapsen vastaan päiväkodissa. Aloituksessa lapsen tavat ja perheen toiveet huomioidaan.
Tutustumisjaksoon eli ns. pehmeään laskuun yhdessä vanhemman kanssa varataan 1-2 viikkoa lapsen ja perheen
tarpeista riippuen. Huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu. Lapsi voi jäädä ilman vanhempia ensimmäisen
kerran päiväkotiin, kun varhaiskasvatuspalvelu on alkanut.

Siirtyminen toiseen ryhmään/ kouluun: Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään. Henkilöstö on aktiivista ja lapsi siirtyy 
saattaen uuteen ryhmään. Huolehditaan kaverisuhteista ja osallisuudesta.
Lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun varmistetaan, että kavereita siirtyy samalle luokalle ja huolehditaan 
tiedonsiirrosta tulevalle opettajalle.
Siirtymisessä luodaan turvallinen jatkumo, jossa lapsen yksilölliset tarpeet turvataan.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/Leops-prosessi: Ryhmien varhaiskasvatuksen opettajat käyvät
varhaiskasvatuskeskustelut marraskuun loppuun mennessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluttua
aloituksesta. Vasu/ Leops-keskustelun pitää varhaiskasvatuksen opettaja, mutta lapsen havainnointiin osallistuu
koko tiimi. Keskusteluun valmistaudutaan vanhemmille ennakkoon jaetulla lomakkeella ja aikaa keskusteluun
varataan n. puoli tuntia. Tarvittaessa käytetään tulkkia, jolloin aikaa varataan tunti. Keskustelussa sovitut asiat
kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/ Leopsiin, jonka vanhemmat lukevat ja hyväksyvät.
Arviontikeskustelu käydään keväällä tai tarvittaessa aiemmin.
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HUOLTAJAT

• Asiakaskirjeet ja tiedotteet lähetetään sähköpostilla.
• Vuoden 2021 aikana Helsingin varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön ryhmien digitaalinen portfolio, jota 

seuraamalla vanhemmat pääsevät tutustumaan lasten toimintaan. Ryhmäportfolioon tallennetaan 
lapsiryhmälle merkityksellisiä dokumentteja, kuten kuvia, videoita ja äänitteitä. Näistä dokumenteista 
muodostuu kooste lapsiryhmän kasvusta ja oppimisesta päiväkodissa tai esiopetuksessa vuoden aikana.
Ryhmien toimintaa voi seurata myös Instagramissa ja valokuvista, joita löytyy päiväkodin tiloista.

• Huoltajat voivat vaikuttaa ryhmien toiminnan suunnitteluun mm. vasu ja leops- keskustelujen kautta. 
Palautetta voi antaa myös asiakaskyselyn kautta. 

• Vanhemmille järjestetään tilaisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan yhdessä lasten kanssa mm. tulemalla 
mukaan  ajoittain järjestettäviin työpajoihin tai leikkitapaamisiin. Vanhemmat voivat halutessaan osallistua 
retkille ja olla mukana järjestämässä yhteisiä tapahtumia.

MONIALAINEN YHTEISTYÖ

• Teemme tiivistä yhteistyötä alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa ja tuemme 
perheiden kielitietoisuutta, kulttuuria ja moninaisuutta yhdessä S2 varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 
Yhteistyökumppaneitamme ovat myös kuraattori, neuvola, lastensuojelu sekä erilaiset terapiapalvelut. 

• Yhteistyökoulumme ovat Käpylän ala-aste ja Koskelan peruskoulu.
• Käytämme aktiivisesti lähialueen kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä ulkoilu- ja liikuntapaikkoja. 
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