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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.

Esiopetuksessa käytetään syksystä 2020 eteenpäin ryhmän pedagogista 
suunnitelmaa.

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. 
Esiopetuksen opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun 
tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet.
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Yksikkömme toimintakulttuuri

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

Vuorovaikutus ja ilmapiiri
varhaiskasvatus ja esiopetus 

Tunnistamme ja tuemme lapsen vahvuuksia. Ilmapiirimme on 
myönteinen ja turvallinen. Kuuntelemme perheiden toiveita ja lasten 
kysymyksiä ja ideoita. Otamme toiveet huomioon suunnittelussamme.

Huoltajien kanssa yhteistyö on avointa ja keskustelevaa. Suhde 
perheisiin on luottamuksellinen.

Ryhmässä harjoittelemme ikätasot ja tarpeet huomioiden yhdessäolon 
taitoja ja vahvistamme niitä.
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Kuuntelemme lasten ja huoltajien toiveita toimintamme suunnittelussa.

Otamme erilaiset tarpeet tapauskohtaisesti huomioon ja toimimme sen mukaan (tukea tarvitsevat ym.)

Olemme myönteisenä esimerkkinä kaikissa vuorovaikutustilanteissa.

Otamme huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustat käyttämällä  tarvittaessa kulttuuri- ja tulkkipalveluita.

Kaikilla ryhmän lapsilla ja huoltajilla on toiminnassamme samat säännöt ja rajat. Ristiriitatilanteista ja mietityttävistä asioista 
pitää ja saa keskustella.

Osallisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa



Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot, katsomukset ja kulttuurit ovat arkeamme. Kohtaamme moninaisuuden myönteisesti ja 
luomme toimivan vuorovaikutuksen asiakasperheidemme kanssa.

• Vahvistamme lapsen kykyä omaksua kaikkia kulttuureja  ja tulla tietoiseksi oman yhteisönsä moninaisuudesta. Esim. leikeissä, 
ruokailussa, lapsilta nousevissa keskusteluissa jaamme kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. 

• Huomioimme toiminnassamme vuodenaikojen vaihtelun ja perinteiset suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat juhlat (esim. joulu, 

pääsiäinen, vappu, juhannus),joita vietämme päiväkodissa. 
Käymme  kaupungin tarjoamissa kulttuuritapahtumissa aina kuin se on mahdollista. 

Olemme tietoisia kielen keskeisestä merkityksestä lapsen kehityksessä, oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. 
Teemme näkyväksi lasten kielet ja annamme mahdollisuuksia käyttää omaa kieltä arjessa. Kannustamme perheitä puhumaan 
kotona omaa kotikieltään.

Hyödynnämme päivän kaikkia toimintatilanteita suomenkielen oppimisen edistämiseksi. 

• Kielen oppimisen tukena käytettävää tukimateriaalia ovat mm. Roihusten arjessa ja ota koppi –materiaalit sekä Musakärry toiminta. Tarjoamme 
alueella Musakärry-toiminnallamme toiminnallista ja kokonaisvaltaista musiikki- ja taidekasvatusta
tasavertaisesti kaikille sekä tehostamme erikielisten lasten suomen kielen oppimista musiikin keinoin. 

Suomen kielen opetuksen tukena ovat S2 varhaiskasvatuksen opettajat. Esiopetuksessa on käytössä lisäksi Lukulumo-materiaali
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa



Mahdollistamme leikille paljon aikaa.

Osallistumme leikkiin ja autamme lapsia pääsemään mukaan leikkiin.
Olemme aidosti läsnä.

Leikin kautta harjoittelemme monia taitoja; esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, toisten 
huomioimista ja suomen kieltä. Meillä on paljon lapsia, jotka eivät puhu suomea 
äidinkielenään ja leikki on tärkein väylä kielen oppimiseen.

Kuuntelemme lasten omia ajatuksia ja mielipiteitä leikeissä ja leikkien valinnassa, näin 
osallisuus vahvistuu.

Saamme lasten äänen kuuluviin haastattelemalla, havainnoimalla ja lasta  kuuntelemalla.
Käytämme kuvatukea, tukiviittomia, ilmeitä ja eleitä, jotta jokainen saa äänensä kuuluviin.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 
sekä leikin merkitys varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa 



Luomme yhdessä lasten kanssa oppimisympäristön niin, että sieltä löytyy mielekästä ja vaihtoehtoista tekemistä eri ikäisille 
lapsille. Ympäristö muuntuu  tarpeiden ja ikätasojen mukaan.

Tiloistamme löytyy vaihtoehtoja liikkumiseen, leikkiin, rauhoittumiseen, lepoon, peleihin ym.

Oppimisympäristössämme näkyy lasten omat ideat ja sitä rakennetaan yhdessä heidän kanssaan. Siellä saa näkyä 
”keskeneräiset” leikit ja lasten tekemät työt.

Tavarat ja välineet ovat ryhmissä lapsen saatavilla ikätason mukaisesti.

Käytämme koko Helsinkiä oppimisympäristönä.

Oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa



Pidämme tärkeänä, että ilmapiiri on kiireetön, keskusteleva, kannustava ja positiivinen. 

Opimme toinen toisiltamme, tutkimme, kokeilemme,  innostumme ja onnistumme.

Rohkaisemme yrittämään ja löytämään omia vahvuuksia ja tapoja toimia.

Huomioimme eri oppimistavat. 
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä



Päiväkoti Liinakon esiopetus
Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan 
hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Liinakossa on kolme esiopetusryhmää. Toteutamme esiopetusta oppimiskokonaisuuksina joiden suunnittelun lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Syksyllä 
olemme kartoittaneet ensimmäiset lasten toiveet sekä huoltajien ajatukset tulevasta esiopetusvuodesta..

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Toimimme paljon pienryhmissä ja pareittain. Pajatyöskentely ja erilaiset toiminnalliset
pisteet ovat osa esiopetusta.

Esiopetusryhmiä varten laadimme omat pedagogiset suunnitelmat esiopetukselle annettujen tavoitteiden mukaisesti.
Meillä on lisäksi valmistavaa esiopetusta, joka tapahtuu osana toimintaa sekä eriytetysti pienryhmissä 4 kertaa viikossa.

Eheytetty pedagoginen toiminta mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen, asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen.

Käytämme lähiympäristöä oppimisympäristönämme paljon. Virtuaalisesti käymme museoissa ja kaupungin erilaisissa kulttuuritarjonnoissa, joihin emme tällä hetkellä 
pääse covid-19 rajoitteiden vuoksi. Ilmiöoppimisen pohjana on lapsi ja hänen ympäristönsä. Luonto ja siellä tapahtuva oppiminen on keskeisessä asemassa.

Yksikkömme tavoite on saada lapset liikkumaan ja kokemaan liikkumisen ilo. Tätä toteutamme niin ulkona kuin sisällä.

Lähikoulun kanssa (Laakavuori ja Kontula) laadimme Yhdessä oppimisen suunnitelman syksyllä. Keväällä on arviointi ja palaute. Tänä toimintakautena toiminnassa 
huomioidaan covid-19. Olemme mm. tavanneet koululuokkia virtuaalisesti, lähettäneet perinteiseiä kirjeitä ja sähköpostiviestejä.

Opetusmateriaalina käytämme erilaisia  aineistoja kuten Roihusia. Käytössämme on myös tulostettavaa materiaalia. Alueemme musakärry sekä kiertävät pedagogiset 
materiaalit ovat osa toimintaamme.
Ryhmissä on omat tabletit, joiden ladattuja ohjelmia käytämme viikoittain opetuksen tukena. Meillä on myös Bee-Bot-robotti, jonka avulla harjoittelemme koodauksen 
alkeita. 2020-2021 meillä on lukulumon aineisto, jossa on lastenkirjoja usealla kielellä saatavilla.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Yksikkömme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma
Lukuvuosi: 2020– 2021

Mitä kiusaaminen on?
Kiusaaminen on sitä, että käyttäydytään muita kohtaan 
epäystävällisesti ja aiheutetaan pahaa mieltä. Kiusaamista voi olla 
leikeistä pois jättäminen, ulkonäköön /vaatetukseen huomion 
kiinnittämistä, toistuvaa härnäämistä, fyysisesti toisen vahingoittamista 
ja uhkailua.

Kiusaamisen ehkäisy yksikössämme:
• Puutumme ja selvittämme riidat ja satuttamistilanteet välittömästi 

yhdessä lasten kanssa.
• Ryhmäytyminen, hyväksyvä ilmapiiri
• Aikuisten esimerkki ja sensitiivisyys
• Keskustelut lasten kanssa hyvästä käytöksestä  mm. kuvatuki
• Päiväkodin ja huoltajien välinen yhteistyö on tärkeää
• Tuemme lasten kaveritaitoja
• Ennakoimme tilanteita
• Keskustelemme lasten kanssa siitä, millainen on kiva kaveri
• Ohjaamme lapsia kertomaan aikuiselle ristiriita- ja konfliktitilanteista 
• Sovimme yhteiset säännöt lasten kanssa.
.
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Käytämme yhdessä ryhmässä esikouluikäisillä Fun Friends-
materiaalia. Pilotoimme tätä tunnetaito-ohjelmaa yhdessä 
Laakavuoren koulun kanssa 2019-2020.
Jatkamme tätä hyväksi havaittua tunteita käsittelevää 
aineistoa myös 2020-2021. 
Lapsille suunnattu materiaali avaa tunteiden maailman 
hyvin konkreettisesti ja selkeästi. Tunteista puhutaan 
päivittäin ja teemme erilaisia harjoituksia ohjeiden mukaan. 

Ikätason mukaisesti meillä on käytössä erilaiset tunteita 
kuvaavia mittareita , hymiöitä, peukku ylös ja peukku alas-
merkkejä
Kuvat, keskustelu ja aikuisten sensitiivisyys ja 
pienryhmätoiminta ovat jokaisessa päivässä.

Arvioimme  suunnitelmaa pitkin kuluvaa kautta tiimeissä 
sekä yhdessä koko yksikön kesken. Tarkistamme 
suunnitelman jokaisen kauden alkupuolella (elo-syyskuu)



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus 
ja esiopetus
• 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 nostamme alkuvuoden 2021 aikana esiin
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme tasa-arvoa yksikössämme
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme yhdenvertaisuutta yksikössämme
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Toimintakauden tavoitteemme 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio kootaan 

kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)

Lasten yksilölliset suunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka on käytössä jokaisessa lapsiryhmässä 
• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli 

käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 

monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja ympäristöpalveluiden sekä muiden 

toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. 

Yksikkömme toimintakaudelle 2020-2021 asettamat tavoitteet ylläolevien yhteisten lisäksi
Olemme mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on taata jokaiselle lapselle päivittäin 
mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla ja siten että kehitys olisi jatkuvaa. 
Liikunta edistää hyvinvointia joten sillä on merkittävä rooli lasten hyvinvoinnin rakentumisessa.
Liityimme ohjelmaan vuonna 2019 syksyllä ja aloitimme kehittämällä yksikön sisäliikuntaa ja salien käyttöä. Otimme lapset mukaan suunnittelemaan 
liikuntaratoja ja suunnittelimme aikataulut niin että kaikilla ryhmillä oli mahdollisuus päästä kiertämään radat.
Toteutimme tätä muutaman kuukauden ja lapset tykkäsivät kovasti. Arvioimme toimintamme keväällä ja teimme koko yksikköä koskevan nykytilan arvioinnin, 
josta saimme palautteen.
Tänä toimintakautena kiinnitämme huomiota ulkoliikuntaan ja vanhempien aktivointiin.
Arvioimme kehittämiskohteiden toteutumisen keväällä 2021.
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Tutustuminen

Otamme huomioon Covid19 pandemiaohjeet

Helsingin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sovitut käytännöt esiopetuksen ja/tai varhaiskasvatuksen aloittamiseen ovat käytössä.

Käytössämme on pehmeän laskun malli, jossa vanhempia kannustetaan viettämään aluksi aikaa päiväkodissa yhdessä lapsensa kanssa. Hoitopäivän pituutta pidennetään 
asteittain. Jokaisen perheen kanssa sovitaan heille sopivin pehmeän laskun aikataulu. Perheiden kanssa käydään aloituskeskustelu ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. 
Esikoululaisille lähetämme virtuaalisesti tuleville tutustumispaketin esiopetuksesta. Heille on myös tutustumispäivä ennen esikoulun alkua.

Siirtyminen toiseen ryhmään 

Edellisen ryhmän kasvattajat välittävät tietoa siirtyvästä lapsesta tulevan ryhmän kasvattajille. Uusi ryhmä kutsuu lapsen vierailulle ensin leikkihetkeen ja pikkuhiljaa 
asteittain koko päiväksi. Uuden ryhmän kasvattajat keskustelevat vanhempien kanssa ryhmän toimintatavoista.
Lapsen siirtyessä toisesta päiväkodista, sovitaan tiedonsiirtopalaveri, jossa huoltajat ovat tarvittaessa mukana.

Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt 

Vasu-keskustelut käydään sovitusti kaksi kuukautta siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. 
• Hyve 4 keskustelu on  noin kaksi kuukautta ennen lapsen 4-vuotis-syntymäpäivää. Varhaiskasvatuksen työntekijä antaa vanhemmille kutsun 4-vuotiaan lapsen 

varhaiskasvatuskeskusteluun sekä varhaiskasvatuskeskustelurungon, jossa mukana myös malli tiedonsiirtolomakkeesta sekä kysymykset lapselle.
• Vanhempia pyydetään valmistautumaan tilaisuuteen keskustelurungon ja tiedonsiirtolomakkeen avulla sekä kysymään lapselle tarkoitetut kysymykset ennen 

keskustelua.
• Lapsen vasukeskustelun jälkeen varhaiskasvatuksen työntekijä kirjaa asiat Efficassa olevaan tiedonsiirtolomakkeeseen, tulostaa sen ja lähettää vanhempien 

allekirjoituksella ja luvalla neuvolaan.
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Otamme huomioon Covid19 pandemiaohjeet

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laadinta
Esiopetuksessa käydään tarvittaessa aloituskeskustelu perheen kanssa. Lapsen esiopetussuunnitelman keskustelut vanhempien ja 
lasten kanssa käydään syys-lokakuun aikana. Jatkokeskustelut tarvittaessa marraskuussa, kun mietitään koulunaloitusta. Maalis -
huhtikuussa käydään päätöskeskustelut. Vanhemmat voivat toimintakauden aikana varata keskusteluaikoja aina tarvittaessa.

Neuvola päiväkodissa: neuvola päiväkodissa malli ei toteudu keväällä 2021.

Yksikössä on käytössä neuvola päiväkodissa palvelu, jossa perheet voivat osallistua
neuvolan 3-vuotistarkastukseen päiväkodissa. 

Ennen neuvolapäivää lasta havainnoidaan päiväkodissa ja yhdessä vanhempien kanssa täytetään 3-vuotiaiden
havainnointilomake, joka toimitetaan neuvolatyöntekijöille ennen sovittua neuvolapäivää.
Neuvolapäivänä terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksen sekä hammashoitaja 
tekee suun terveyden tarkastuksen. 
Palveluun kuuluu myös keskustelu, jossa ovat mukana vanhemmat, päiväkodin työntekijä, terveydenhoitaja ja 
hammashoitaja. Keskustelun aiheet valikoituvat vanhempien toiveista.
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Huoltajien osallisuus 
Otamme huomioon Covid19 pandemiaohjeet

Laadimme lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat yhteistyössä huoltajien kanssa. Tällöin keskustelemme lapsen 
yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja oppimisen tavoitteista. Huomioimme nämä tarpeet ja toiveet toiminnan suunnittelussa. 
Järjestämme huoltajille toiminnallisia tilaisuuksia, joiden yhteydessä keräämme eri tavoin palautetta ja vanhempien toiveita toiminnan järjestämisestä. 
Näissä tilaisuuksissa käytämme tulkkeja ja monikielisten ohjaajien apua.
Vanhemmille on asiakaskokemuskyselyt, joiden kautta voivat kertoa kokemuksiaan, lisäksi päivittäiset tuonti -ja hakutilanteet ovat hetkiä, joissa voi käydä 
nopeasti läpi päivää. Pidempiin keskusteluihin varaamme erikseen ajat.

Huoltajille viestitään eri tavoin toiminnan sisällöistä
Yksikössämme on tällä hetkellä julkiset Facebook-sivut ja Instagram-tilit, joita vanhemmat voivat halutessaan seurata. Jatkossa tulee olemaan
ryhmäkohtaiset portfoliot, joista vanhemmat voivat seurata lapsensa arkea virtuaalisesti.
Kerromme huoltajille lapsen päivästä huomioiden pedagogiikan.
Käytössämme on digivälineitä yhteistyöhön. 
Käytämme myös Whatsappia kahdenvälisenä informaatiokanavana vanhempien ja päiväkodin välillä.
Lasten kanssa arvioimme omaa toimintaamme ja mietimme yhdessä, mitä asioita laitamme portfolioon. Ryhmien toiminta pohjautuu lasten kiinnostusten 
kohteisiin ja toiminnan toiveisiin.

Monialainen yhteistyö
Toimimme tiiviisti yhteistyössä alueen varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä - varhaiskasvatusopettajien, Itäkadun perheneuvolan, lastensuojelun, 
kuntouttavien tahojen, eri uskontokuntien, Pakolaisapu ry:n ja alueen muiden päiväkotien kanssa. Arjessa on tukena myös kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja.

Ylläolevien yhteistyötahojen lisäksi esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kolmen lähikoulun kanssa, joiden kanssa laadimme 
yhteistoimintasuunnitelman. Esiopetuksessa on käytössä myös oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat esiopetuksen kuraattori ja –psykologi, kiertävä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopetuksesta vastaavat varhaiskasvatuksenopettajat sekä yksikkömme johtaja.
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Viestintä ja yhteistyö
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