
Toimintasuunnitelma 2021-2022
Varhaiskasvatusyksikkö Kytöniitty-Valkea

Hyväksytty: 4.11.2021 Raila Tiainen-Ala-Maunus, aluepäällikkö



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat

Toimintasuunnitelma 2021-2022 2



Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 

opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. 

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen toiminnan järjestämisen pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta 

ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja 

suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja se perustuu niille tavoitteille, joita 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetuksen 

opetussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan. 

• Helsingissä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunniteltua 

pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu ja arviointi

• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen vasu) kirjatut 

lasten vahvuuksista ja tarpeista nousevat pedagogiset 

tavoitteet ja toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän 

pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan suunnittelulle.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan muodostavat 

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat (Leops) ja 

esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet huomioiden.

• Ryhmän pedagogista toimintaa dokumentoidaan 

ryhmäportfolioon.

• Päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista 

toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla
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Työtämme ohjaavat arvot

Helsinkiläinen varhaiskasvatus ja 

esiopetus perustuvat valtakunnallisissa 

varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa 

määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin 

strategiaan.

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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Yksikön toimintakulttuuri
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Leikki

• Arvostamme leikkiä ja 

käytämme sitä 

pedagogisesti hyödyksi. 

• Leikki saa näkyä ja 

kuulua.

• Leikki tukee lasten 

vuorovaikutustaitoja.

• Havainnoimme leikkejä, 

näin saamme selville 

lasten kiinnostuksen 

kohteet ja ideat; 

yhteinen projekti lähtee 

muotoutumaan. 

Rikastutamme lasten 

leikkiä tuomalla uusia 

materiaaleja leikkiin, 

viemme leikin juonta 

eteenpäin ja 

osallistumme aktiivisina 

leikkeihin

• Toimintaympäristö on 

leikkiin kannustava ja 

sitä muokataan yhdessä 

lasten kanssa.

Vuorovaikutus ja osallisuus

• Toimintakulttuurimme on 

sensitiivinen, kannustava ja  

positiivinen. Meidän tapamme 

suhtautua haasteisiin on 

ratkaisukeskeinen ja toista 

arvostava suhteessa lapsiin, 

perheisiin ja työtovereihin. Tämä 

kaikki näkyy henkilökunnan 

sitoutumisena työhön. 

• Hyvät käytöstavat ovat oleellinen 

osa toimintakulttuuriamme

• Pedagogiikka ohjaa toimintaamme, 

se näkyy arjen tilanteissa ja 

kohtaamisissa. Pystymme 

perustelemaan  arjen ja toiminnan 

ratkaisut pedagogisesti mietittyinä. 

• Meillä on välittävä ilmapiiri, jossa 

lapsi on tärkein. Lasta 

kuunnellaan, aikuinen auttaa ja 

mahdollistaa kasvamaan ja 

kehittymään.

• Otamme huomioon vanhempien 

toiveita ja mielipiteitä. Heitä 

kuullaan mahdollisuuksien mukaan 

toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa.

Oppiva yhteisö

• Toimimme yhteisönä, jossa 

lapset ja aikuiset oppivat 

jatkuvasti toinen toisiltaan.

• Lapset käyttävät päiväkodin 

ryhmätiloja, salia ja muita 

pieniä toimintatiloja, jotka 

sijaitsevat eripuolilla 

päiväkotia. Meillä on 

mahdollisuus oppimiseen ja 

leikkeihin sisällä, ulkona 

pihalla, lähialueen 

urheilukentillä ja metsissä, 

leikki-ja liikuntapuistoissa. 

Teemme retkiä myös koko 

Helsingin alueella

• Valkeassa toimii ryhmä, jonka 

oppimisympäristönä on 

aamupäivisin metsä. 

• Lapset osallistuvat toiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin. 

• Oppimisen ilo kasvaa 

mielekkäässä toiminnassa 

yhdessä tehden.

Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus

• Kunnioitamme ja arvostamme 

eri kulttuureja. Kulttuurinen 

moninaisuus näkyy 

toiminnassamme luontevina 

arjen tilanteissa; 

keskustelemme lasten kanssa 

Suomesta ja ympäröivästä 

maailmasta. Kuuntelemme 

monipuolistesti musiikkia 

ympäri maailman, luemme 

satuja toisista kulttuureista, 

tutkimme eläimiä, eri maiden 

lippuja ja maailman karttaa.

• Tutustutaan suomalaiseen 

kulttuuriperintöön sekä muihin 

lapsille läheisiin kulttuureihin. 

• Käytämme monipuolisesti 

kuvia ja kirjoja kielen sekä 

muun kehityksen tukemiseen.

• Aikuinen puhuu selkeästi ja 

ilmeikkäästi arjen eri 

tilanteissa.   
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Esiopetuksen toimintakulttuuri: Valkeassa toimii 2 esiopetusryhmää sekä 2 ryhmässä 

toteutetaan 5-vuotiaiden esiopetuskokeilua, Kytöniityssä toimii 1 esiopetusryhmä
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Vuorovaikutus ja osallisuus
• Vuorovaikutustaitojen 

harjoitteleminen ja lasten 

osallisuus korostuvat 

esiopetuksessa.

• Toimintakauden alussa 

keskitytään ryhmäytymiseen 

sekä kaverisuhteiden 

tukemiseen mm. ohjattujen 

yhteisleikkien avulla. 

• Koko vuoden harjoittelemme 

tunnetaitoja. Käytössämme on 

mm. Piki- ja Mieli ry:n 

tunnetaitomateriaaleja. 

• Esioppilaiden ajatuksia ja 

toiveita kuunnellaan 

lapsilähtöisten menetelmien

avulla. 

• LEOPS- keskusteluissa kuullaan 

sekä lasten että vanhempien 

toiveita sekä heidän 

näkemyksiään lapsesta 

oppijana.

• Ryhmän portfoliota katsotaan ja 

täydennetään lasten kanssa. 

Lapset ovat mukana 

arvioimassa sekä 

dokumentoimassa toimintaa 

esim. kuvien ja yhteisten 

keskusteluiden kautta.

Leikki
• Leikki on osa jokaista 

esiopetuspäivää ja leikin kautta 

harjoitellaan mm. vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitoja. 

• Aikuiset tukevat lasten leikkiä, niin 

ohjatussa kuin omaehtoisessa 

leikissä. Tämä tapahtuu mm. 

leikkejä havainnoimalla, leikkiin 

liittymällä ja sitä sanoittamalla.

• Lasten kanssa opetellaan 

ratkomaan leikissä syntyviä 

ristiriitatilanteita niin, että lapsille 

annetaan mahdollisuus ratkaista 

tilanteet itse keskustellen. 

Henkilökunta toimii mallina ja tukee 

keskustelua esim. kysymyksiä 

esittämällä.

• Lapsilla on mahdollisuus valita 

leikkikavereita ja muokata 

toimintaympäristöä leikkiinsä 

sopivaksi. Leikkiympäristö elää 

ryhmän projektien tarpeiden 

mukana.

• Henkilökunta varmistaa, että kaikille 

löytyy leikkikaveri.

Oppiva yhteisö

• Koko kaupunki toimii 

oppimisympäristönämme.

• Hyödynnämme Helsingin 

tarjoamia retkikohteita.

• Yhdessä tekeminen ja 

yhteisöllisyys korostuvat 

esiopetuksessa – työskentelemme 

ja leikimme vaihtelevissa 

kokoonpanoissa niin, että jokainen 

saa mahdollisuuden tutustua 

toisiinsa ja saa kokemuksia 

erilaisten lasten ja aikuisten 

kanssa toimimisesta. 

• 6-vuotiaiden esiopetusryhmät 

tekevät yhteistyötä Paloheinän 

ala-asteen kanssa. Jokaisella 

ryhmällä on yhteistyöluokka, jonka 

kanssa toimintaa järjestetään 

useamman kerran 

esiopetusvuoden aikana. 

Tavoitteena on edesauttaa lasten 

joustavaa ja turvallista siirtymää 

esiopetuksesta perusopetukseen.

• Valkean toinen esiopetusryhmä 

toimii leikkipuisto Soihdun ja 

Paloheinän ala-asteen 

yhteydessä.

• Valkean esiopetusryhmät toimivat 

päivittäin yhdessä päiväkodin 

alueella. 

Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus

• Tutustumme omaan ja muiden 

maiden kulttuuriin ja kieleen 

esimerkiksi laulujen, lorujen ja 

lastenkirjojen kautta. 

• Tuemme kielellisten taitojen 

kehittymistä mm. äänteisiin ja 

kirjaimiin tutustumalla sekä 

kielellä leikittelemällä. 

• Luemme monipuolisesti 

lastenkirjoja, jotka tukevat 

mielikuvituksen, sanavaraston ja 

rikkaan maailmankuvan 

syntymistä.
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Kannustamme 
hyviin 

kaveritaitoihin
Yhdessä rakennamme 
turvallista ja välittävää 
ilmapiiriä toimikauden 

alusta asti ryhmissä. Esim. 
keskustelemme, kuinka 

jokaisella on hyvä olla sekä 
laadimme 

kaverisopimukset lasten 
kanssa. Korostamme koko 

päiväkodilla hyvää me-
henkeä. 

Aikuisen sensitiivinen 
läsnäolo luo vahvaa pohjaa 

turvalliselle ilmapiirille. 
Hyvällä ennakoinnilla 

tuemme kaverisuhteiden 
syntymistä. 

Tavoitteenamme on, että 
jokaisella lapsella on 

kaveri. 

Uusien kaverisuhteiden 
syntymiseen auttaa esim. 

pienryhmätoiminta. 
Aikuinen on mukana 
tukemassa leikkien 

syntymistä ja jatkumista. 
Tarvittaessa aikuinen ohjaa 
valitsemaan ystäväparin tai 

leikkikaverin. 

Vanhempien kanssa 
tehtävä yhteistyö on 
myös tärkeässä 
roolissa lasten 
kaverisuhteiden 
vahvistamisessa ja 
tilanteiden 
selvittämisessä.

Päivittäin arjen tilanteissa 
harjoittelemme ongelmien 
ratkaisua yhdessä. Aikuiset 

auttavat lapsia 
muistamaan opittuja 

ratkaisumalleja 
ristiriitatilanteissa. 

Päiväkotimme käytössä on 
erilaisia tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja 
tukevia materiaaleja ja 

kirjallisuutta: Positiivisen 
pedagogiikan materiaali, 

mielenterveystaitoja 
tukeva Lapsen mieli-

materiaali, Askeleittain 
sekä Pienin askelin. 

Draamaa käytetään 
menetelmänä 
tilanteiden tulkitsijana. 



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus 
ja esiopetus

• Lapset saavat leikkiä kaikkia leikkejä ja heillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua 

niihin. Lasten vertaissuhteiden havainnointi.

• Tasa-arvoinen mahdollisuus vuorovaikutukseen sekä jokaisella lapsella on mahdollisuus 

vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

• Annetaan palautetta lapsille ja huoltajille, mikäli puhe sekä toiminta ovat tasa-arvon 

vastaista.
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Toimintakauden tavoitteet

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

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- ja 

taidetoimijan kanssa.

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee

TAE 2022: Jokaisella lapsella on vähintään yksi kaveri

2. Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta 

TAE2022: Varhaiskasvatuksessa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:

- Lapset otetaan mukaan portfoliotyöskentelyyn aktiivisemmin

- Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen jokaisessa ryhmässä

- Yhteisöllisyyden vahvistaminen mm. lauluhetkien, juhlien sekä tapahtuminen avulla kerran kuussa
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

• Ryhmän oma kasvatushenkilöstö ottaa yhteyttä perheeseen 

ja sopii aloitusajankohdan. Tarjoamme mahdollisuuden 

pehmeään aloitukseen, jossa perhe voi tutustua ryhmän 

toimintaan, aikuisiin, lapsiin ja talon käytäntöihin.

• Aloituskeskustelu käydään päiväkodilla tai kotona 

tutustumisjakson aikana tai ennen tutustumisjaksoa. Tällä

haluamme varmistaa, että lapsen varhaiskasvatuksen 

alkutaival sujuisi mahdollisimman joustavasti ja 

lapsentahtisesti.

• Lapsiryhmät muodostetaan 

vuosittain pedagogisesti 

mietittyinä yhdessä päiväkodin 

johtajan ja varhaiskasvatuksen 

opettajien kanssa. Niiden 

muodostamisessa otetaan 

huomioon lasten ikä, 

sisarussuhteet tai tuen tarve 

sekä henkilöstön mitoitukseen ja 

ryhmien enimmäiskokoon 

liittyvät säännökset, lait ja 

asetukset. 

• Henkilökunta käy 

siirtokeskustelut, kun lapsi siirtyy 

päiväkodin sisällä ryhmästä 

toiseen tai lapsi siirtyy toisesta 

päiväkodista. Näin toimitaan 

myös esiopetusikäisten 

kohdalla.

• Esiopetuspaikka osoitetaan 

lapselle omalta oppilaaksiotto

alueelta. 

• Syksyllä jokaiselle lapselle 

laaditaan 

varhaiskasvatussuunnitelma (= 

vasu) tai lapsen 

esiopetussuunnitelma(=leops) 

moniammatillisesti lapsen 

ryhmän kasvattajien kanssa. 

• Keskustelun käy ja kirjaa ryhmän 

varhaiskasvatuksenopettaja.

• Vasut ja leopsit käydään ja 

kirjataan syksyn aikana.

• Lapsiryhmillä on omat ryhmien 

pedagogiset suunnitelmat. 

• Vasuihin ja leopseihin kirjataan 

lasten vahvuudet ja tarpeet.

• Niiden pohjalta nostetaan 

tavoitteet ja toimenpiteet ryhmän 

pedagogiselle toiminnalle. 

• Vasuja ja leopseja arvioidaan 

yhdessä vanhempien kanssa. 

• Leopsit lähetetään keväällä 

tulevalle opettajalle kouluun. 

Siirtokeskustelut käydään ennen 

koulun aloitusta. 

• Syksyisin on myös keskustelu 

opettajien kanssa, kuinka koulun 

aloitus on sujunut edellisvuoden 

esioppilailla=palautekeskustelu.
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Viestintä ja yhteistyö

Viestintä

• Päivittäiset kohtaamiset 

perheen kanssa tuonti- ja 

hakutilanteissa.

• Sähköinen portfolio on

ryhmissä käytössä. Portfolio 

tuo tietoa ryhmän toiminnasta 

kuvin ja sanoin. Se luo 

mahdollisuuden käydä vielä 

kotona läpi viikon tapahtumia 

yhdessä lapsen ja 

vanhemman kanssa. Se 

toimii myös 

tiedotuskanavana. 

• Johtaja tiedottaa 

sähköpostilla.

• Tekstiviestillä tai puheluilla 

viestitys esim. lapsen 

poissaolosta.

Yhteistyö

• Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

(kveo), Suomi toisena kielenä-opettaja (S2), 

ovat henkilökunnan toiminnan tukena ja 

jakavat omaa osaamistaan työhömme.

• Teemme yhteistyötä myös fysioterapeuttien, 

puheterapeuttien ym. kanssa.

• Neuvolan kanssa tehdään yhteistyötä  

neuvola päiväkodissa 3v, Hyve 4v- mallien 

mukaisesti. 

• Osallistumme vaihtelevasti kirjaston, 

leikkipuisto Soihdun, jäähallin, HOPSn, 

Suomenladun, Pakilan seurakunnan, Pakilan 

musiikkiopiston järjestämiin tapahtumiin. 

• Päiväkodissamme on harjoittelujaksoilla 

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen 

opettajaopiskelijoita, ammattiopistojen 

lähihoitajaopiskelijoita ja työelämään tutustujia 

eli TET-harjoittelijoita.

• Tarjoamme vanhemmille mahdollisuutta 

osallistua arkeemme esim. vanhempien 

ammattien esittely/osaaminen.

• Vanhempaintapaamiset järjestetään 

toimikauden alussa.

• Esioppilasryhmät tekevät säännöllistä 

yhteistyötä Paloheinän koulun kanssa. 

Syksyisin laaditaan esiopetuksen- ja 

alkuopetuksen kanssa yhdessä oppimisen 

suunnitelma. 

• Yhteistyötä tehdään myös esiopetuksen 

psykologin ja –kuraattorin kanssa. 

(Esiopetuksen oppilashuolto). Se toimii mm. 

henkilökunnan ja vanhempien tukena lasten 

välisten vuorovaikutussuhteiden vahvistajana.

Dokumentointi ja arviointi

• Sähköinen portfolio avaa ryhmän 

pedagogista toimintaa ja ryhmän 

tavoitteita.

• Dokumentoinnissa kuvat tukevat 

tekstiä.

• Toimintaa arvioidaan lasten 

kanssa, esim. peukku ylös/alas, 

tsemppitarrat ja keskustelut.

• Vasu- ja leopskeskustelut sekä -

arvioinnit. 

• Lapset osallistetaan arviointiin 

keskustelun kautta. 

• Asiakastyytyväisyyskyselyt 

tehdään vuosittain ja arvioidaan 

työyhteisössä.


