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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.

Jokainen lapsi 
kohdataan omana 
yksilönä ja persoonana. 
Lapsi saa vaikuttaa 
itselleen tärkeissä 
asioissa ikätasoisesti. 

Panostamme 
tunnekasvatukseen. 
Autamme lapsia 
löytämään keinoja 
ratkaista itse ongelmia 
ja riitatilanteita.

Huomioimme eri kieli- ja 
kulttuuritaustaiset perheet, 
katsomukset ja moninaiset 
perheet. Arvostamme erilaisia 
kulttuureja, katsomuksia ja 
kasvatuksellisia näkemyksiä ja 
pyrimme luomaan yhteistä 
ymmärrystä avoimen keskustelun 
kautta. Mahdollistamme 
yhdenvertaisuuden vanhemmille 
hyödyntämällä tulkkipalveluita.

Meille on tärkeää 
ulkoilla ja liikkua 
paljon erilaisissa 
ympäristöissä. 

MITEN ARVOT 
NÄKYVÄT 

LASSI-
NIITYSSÄ

Haluamme opettaa 
kestävää 
elämäntapaa ja 
vahvistaa lasten 
luontosuhdetta
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Yksikön toimintakulttuuri
• Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Panostamme kannustavaan ja sensitiiviseen vuorovaikutukseen, joka luo turvallisen ilmapiirin ja edellytykset 

oppimiseen. Toimintakulttuuri pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan. Sekä Lassissa että Niityssä on hyvä yhteishenki 
lasten ja aikuisten kesken, sitä arvostetaan ja vaalitaan. Olemme rehellisiä ja avoimia vanhemmille.

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Lapsi tulee nähdyksi, kohdatuksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Lapsen osallisuus mahdollistuu 

sensitiivisten aikuisten avulla. Lapsen ja vanhempien mielipiteet ovat arvokkaita. Esiopetuksessa lasten osallisuus 
korostuu. Lapset ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja arvioimassa esiopetuksen toimintaa. Oman mielipiteen 
muodostamista ja ilmaisemista sekä ajattelun taitoja opitaan yhdessä.

• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Kulttuurien moninaisuus nähdään rikkautena, sitä hyödynnetään toiminnassa ja tehdään näkyväksi 

oppimisympäristöissä. Yksikössä aikuiset tiedostavat toimivansa kielen malleina lapsille. Lasten yksilölliset kielelliset 
lähtökohdat huomioidaan. Kuvatuella selkeytetään oppimisympäristöä ja vahvistetaan lapsen mahdollisuutta ilmaista 
itseään ja tulla ymmärretyksi. Kuvien käyttö on osa arkea. Vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa he saavat 
kertoa miten haluaisivat oman kulttuurinsa huomioitavan päiväkodissa.

• Oppimisympäristöt
• Oppimisympäristöt muotoutuvat ja muuttuvat vuoden aikana ilmiöiden ja projektien edetessä, lasten 

mielenkiinnonkohteiden ja tarpeiden sekä aikuisten havainnoinnin ja arvioinnin mukaan. Oppimisympäristöjä kuvitetaan 
ja muokataan yhdessä lasten kanssa, jolloin lasten sitoutuneisuus ja osallisuus lisääntyvät. Toimintavälineitä vaihdellaan 
ryhmien välillä ja leikkipaikkoja luodaan sen mukaan, mikä lapsia innostaa.

• Leikin merkitys ja siihen kannustava toimintakulttuuri
• Tiedostamme, että leikki opettaa lapselle monia taitoja mm. sosiaalisuutta, luovuutta, itsesäätelyä, keskittymistä ja 

kielellistä valmiutta. Toiminnan porrastaminen antaa mahdollisuuden rauhallisiin ja pitkäkestoisiin leikkeihin. Aikuinen 
rikastaa ja vahvistaa lasten leikkitaitoja osallistumalla leikkiin . Lasten leikkeihin osallistutaan myös ulkona ja aikuiset 
kannustavat lapsia monipuoliseen ulkotoimintaan. Leikki kuuluu olennaisesti myös esiopetukseen.
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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.

Yksikössä asetetut tavoitteet:
• Lapset ymmärtävät erilaisuutta ja oppivat toimimaan yhdessä.
• Toimenpide: Toiminnan suunnittelussa huomioidaan, että jokainen lapsi saa kokea onnistuneita 

leikkitilanteita eri lasten kanssa. Kaikki leikit kuuluvat kaikille lapsille.

• Lapsilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa ja kokea osallisuutta. 
• Toimenpide: Aikuiset reagoivat sensitiivisesti lapsen sanattomaan ja sanalliseen viestintään. 

Lasten aloitteiden ja aikuisten tekemien havaintojen myötä muokataan muun muassa toimintaa 
ja oppimisympäristöjä.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Noudatamme varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistä kiusaamisen vastaista ohjelmaa 

(KVO13) Yksikössämme pidämme tärkeänä tavoitteena vahvistaa lasten tunne- ja kaveritaitoja. 
Oppimisessa hyödynnetään draaman keinoja sekä eri menetelmiä (mm. Huomaa hyvä, Kuttu- ja 
Kili -ohjelmat). Aikuinen luo mahdollisuuksia luoda uusia kaverisuhteita ja kannattelee lasten välistä 
vuorovaikutusta esimerkiksi leikeissä.

• Tunnetaidoissa harjoitellaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisemista. Lapsi oppii 
säätelemään omia tunteitaan ja ymmärtämään toisten tunteita. 

• Lasten konfliktitilanteet ratkaistaan MiniVerso -ohjelmaa hyödyntäen. Lapset sovittelevat ja 
keskustelevat asian päätökseen itse. Aikuinen huolehtii, että kaikki osapuolet tulevat kuulluksi ja 
antaa tilaa lasten itse löytää keinoja riidan selvittämiseksi.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• Jokainen ryhmä ottaa käyttöön digitaalisen ryhmäportfolion. Portfoliot kootaan yhtenäiselle 

verkkoalustalle. Jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä 

kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa (kevät 2021)
• Kunkin ryhmän ilmiö ja yhteistyötoimija valikoituu ryhmän lasten kiinnostuksen mukaan

Varhaiskasvatusyksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:

1. Kielitietoisten käytänteiden kehittäminen ja käyttöönotto
• Ryhmissä panostetaan kielitietoisuuteen ja otetaan käyttöön kielen oppimista tukeva 

toimintamalli. Suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään KieliPeda -materiaalia sekä Ota 
koppi –sivustoa.

2. Lasten sosiaalisten taitojen vahvistuminen
• Yksikössä otetaan käyttöön MiniVerso -ohjelma. Sen vaikutusta ja aikuisten toimintamallien 

muuttumista arvioidaan toimintakauden aikana. 
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Yhteistyö vanhempien kanssa lapsen kasvun tukemiseksi alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta, jossa sovitaan 

aloituskeskustelusta. Uusille perheille tarjotaan mahdollisuutta käydä aloituskeskustelu kotona. Henkilökunnan vieraillessa 
lapselle turvallisessa paikassa lapsen on helpompi luoda luottamussuhde. Perheen kanssa keskustellaan heidän 
odotuksistaan ja toiveistaan sekä kerrotaan päiväkodin toiminnasta ja tavoista. 

• Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen tutustumisjaksolla, jonka kesto sovitaan vanhempien kanssa. Tutustuminen tapahtuu 
yhdessä vanhemman kanssa. Lapsella voi olla mukana pehmolelu, vanhemman kuva tms. tuomassa turvaa.

• Lapsen aloittaessa esiopetuksessa järjestetään esioppilaille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuus tutustua ryhmään ennen 
esiopetuksen alkua. Päiväkodissa 5-vuotiaina olevat lapset tutustuvat tuleviin eskarikavereihin yhteisen toiminnan merkeissä 
jo esiopetusta edeltävänä keväänä. Päiväkotiin uutena tuleville esioppilaille pidetään aloituskeskustelu ennen esiopetuksen 
alkua. 

• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään käydään siirtokeskustelu ryhmien opettajien välillä. Lapsi ja vanhemmat käyvät 
tutustumassa tulevaan ryhmään ennen siirtymistä.

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) sekä lapsen esiopetuksen oppimisen suunnitelman (LEOPS) pohjana ovat 
ryhmän aikuisten havainnot sekä vanhempien näkemys lapsestaan. Uusi suunnitelma pohjautuu aina aiemman 
suunnitelman arviointiin. Vanhemmat valmistautuvat keskusteluun etukäteen pohtimalla lapsen vahvuuksia, 
mielenkiinnonkohteita ja tarpeita. Esiopetuksen oppimisen suunnitelman laadintaan osallistuu myös lapsi itse. Ryhmien 
pedagogiset suunnitelmat pohjautuvat lasten vasuihin ja leopseihin.

• Ryhmien muodostaminen aloitetaan keväällä. Ryhmistä tehdään joustavia ja ryhmien välillä on yhteistä toimintaa. Lasten 
vertaissuhteita kartoitetaan havainnoimalla sekä sosiogrammien avulla. Toimimme paljon pienryhmissä, jolloin toiminnassa 
voidaan huomioida lasten yksilölliset tarpeet.
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Viestintä ja yhteistyö
• Arjen haku- ja tuontitilanteet ovat yhteistyön tärkein muoto. Panostamme näiden kohtaamisten 

sisältöön. Päivittäisissä kohtaamisissa jaetaan tietoa lapsen oppimisesta ja onnistumisista, mutta 
myös vaikeammat asiat otetaan rohkeasti puheeksi. Vanhemmille viestitään rehellisesti ja avoimesti 
lapsen asioista. Vanhempia rohkaistaan ottamaan asioita puheeksi ja antamaan palautetta 
toiminnasta. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen tuomalla esiin ideoitaan 
ja osaamistaan. Erilaisia osallisuuden muotoja ovat mm. kyselyihin vastaaminen sekä tapahtumiin 
ja vanhempainkahviloihin osallistuminen.

• Tiedotusasioista kerrotaan sähköpostitse. Ryhmät päivittävät toimintaansa myös Instagramiin.

• Lapset osallistuvat toiminnan dokumentointiin ja arviointiin tekemällä sähköistä ryhmäportfoliota 
yhdessä aikuisten kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus seurata ryhmän pedagogista toimintaa 
portfoliosta tammikuusta 2021 alkaen. Siihen asti ryhmät viestivät toiminnastaan viikko-
/kuukausikirjeissä

• Teemme moniammatillista yhteistyötä mm. neuvolan, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
sekä alueen varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajan kanssa. Esiopetuksen 
oppilashuoltoon osallistuu lisäksi esiopetuksen kuraattori ja psykologi. Ohjaamme tarvittaessa myös 
perheitä erilaisten tukipalveluiden piiriin. Toimimme yhteistyössä myös erilaisten kulttuuritoimijoiden, 
liikuntaseurojen sekä seurakunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11


	Toimintasuunnitelma 2020-2021�Varhaiskasvatusyksikkö Lassi-Niitty�Hyväksytty 11.11.20 Keijo Räikkönen�varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 
	Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
	Toimintasuunnitelma
	Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan suunnittelu
	Työtämme ohjaavat arvot
	Yksikön toimintakulttuuri 
	Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
	Kannustamme hyviin kaveritaitoihin��
	Toimintakauden tavoitteet �
	Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
	Viestintä ja yhteistyö

