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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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
• Luomme myönteisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä olla ja turvallista ilmaista 

tunteitaan.
• Jokaisella lapsella on oikeus vuorovaikutukseen ilmaisemalla itseään, mielipiteitään ja 

ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisunkeinoilla, joita hänellä on.
• Kunnioitamme jokaista lasta omana itsenään.
• Lapsella on oikeus kuulua ryhmään ja osallistua varhaiskasvatuksen arjessa häntä 

koskeviin valintoihin.
• Suunnittelemme, rakennamme ja muokkaamme oppimisympäristöjä yhdessä lasten 

kanssa, lasten ideoiden ja toiveiden pohjalta.
• Arvostamme leikkiä ja sen tuomia mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja oppimisen 

välineenä.
• Huomioimme suomalaisen kulttuuriperinteen ja tutustumme moninaisiin kulttuureihin.
• Tavoitteenamme on, että päiväkoti Kurkimoisiosta maailmalle lähtee itseensä 

luottavia ja toisensa huomioon ottavia lapsia, joille elämä on mahdollisuus.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Miten harjoittelemme kaveritaitoja?

• Laadimme lasten kanssa yhteiset kuvitetut säännöt ja sopimukset ryhmälle.
• Rakennamme luottamusta ja luodaan ryhmään hyvä yhteishenki 
• Pidämme säännöllisesti lasten kokouksia; lasten ääni kuuluviin!
• Käsittelemme arjessa päivittäin teemoja ja ilmiöitä; esimerkiksi ”hyvä kaveri, erilaisuus, 

ystävyys, monikulttuurisuus”
• Aikuiset mallina; tunnistamme ja tiedostamme omaa toimintaamme
• Olemme läsnä leikeissä tukemassa ja mallintamassa
• Kiinnitämme huomion hyvään

• Miten toimimme ristiriita- ja kiusaamistilanteissa?
• Havainnoimme ja puutumme välittömästi
• Olemme jokaisen lapsen puolella; otamme huomioon lasten eri näkökulmat tapahtumista
• Kuuntelemme kaikkia osapuolia -> mietimme yhdessä miten asia ratkaistaan -> sovimme 

kuinka tilanteesta jatketaan -> seuranta
• Keskustelemme huoltajien kanssa
• Kiusaamistilanteet ja toimenpiteet kirjaamme aina lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
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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)

Meillä päiväkoti Kurkimoisiossa:
• Jokaisessa ryhmässä digitaalista portfoliota tehdään vähintään kerran kuukaudessa lapsia osallistaen.
• Käytämme portfolion koostamisessa Teams –sovellusta Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai 

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)

Meillä päiväkoti Kurkimoisiossa:
• Hyödynnämme monipuolisesti päiväkodin lähiympäristöä, kuten metsät ja leikkipuistot.
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• Varhaiskasvatuksen aloittaminen on lapsen elämässä tärkeä vaihe; sovimme 
aloituksen yksilöllisesti huoltajien kanssa.

• Pidämme tärkeänä, että varhaiskasvatuksesta muodostuu heti alkuun positiivinen 
kokemus ja että jokainen lapsi ja perhe on tervetullut Kurkimoisioon.

• Käymme perheen kanssa varhaiskasvatuksen aloituskeskustelun mahdollisimman 
pian. Aloituskeskustelussa tutustumme perheeseen ja käymme yhdessä läpi lapsen 
arjen kannalta tärkeät asiat.

• Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen pidämme tärkeänä, että siirtymisestä tulee 
positiivinen asia. Huomioimme myös huoltajat lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, 
esimerkiksi järjestämällä tutustumiskäyntejä.

• Käymme huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma- ja 
esiopetussuunnitelmakeskustelut syksyllä ja arviointikeskustelut keväällä

• Lisäksi palaamme aina tarvittaessa suunnitelmien äärelle

Toimintasuunnitelma 2020-2021 10

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



• Huoltajien osallisuus 
• Huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen asioista
• Lasten vasu-keskusteluissa kysymme huoltajien toiveita ja ajatuksia toiminnastamme
• Vanhempainillat, hakukahvit, tärkeän henkilön päivä, isän-/äitienpäiväkahvit, 

joulujuhlat, kevätjuhlat
• Sähköposti- sekä paperitiedotteet ja –kyselyt, valokuvat, ilmoitustauluviestintä
• Sähköinen asiakaskysely kerran toimintakauden aikana
• Dokumentoimme lasten kanssa toimintaamme; valokuvat, taide, sadutus/kerronta, 

digitaalinen dokumentointi -> arvioimme säännöllisesti
• Monialainen yhteistyö

• Teemme yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettaja, neuvola, 
puheterapia, lastensuojelu, Vuoniityn peruskoulu, Vuosaaren seurakunta, Vuosaaren 
urheilutalo.
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Viestintä ja yhteistyö
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