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Varhaiskasvatusyksikkö Merirasti-Siima



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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Varhaiskasvatusyksikön 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 (LEOPS) ja 
esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot

Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Ihmisenä kasvaminen

Lasten oikeudet

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Perheiden monimuotoisuus

Lapsuuden itseisarvo Helsinkiläinen varhaiskasvatus ja 
esiopetus perustuvat
valtakunnallisissa Varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa sekä 
esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa määritellyille arvoille 
sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.
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Merirasti-Siiman toimintakulttuuri
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Turvallinen ilmapiiri
Pidetään huolta koko yhteisön 
fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta turvallisuudesta 

Ymmärretään sensitiivisen 
kohtaamisen, välittämisen ja 
huolenpidon sekä vuorovaikutuksen 
merkitys lasten oppimisen ja 
hyvinvoinnin kannalta. 

Rakennetaan turvallista, oppimisen 
mahdollistavaa ilmapiiriä, missä 
keskeistä turvallisen ryhmän luominen 
ja lasten vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Kielitietoisuus ja 
ajattelun taidot 

Tarjotaan lapsille monipuolinen 
kielten oppimista ja ajattelun taitoja 
edistävä oppimisympäristö 

Edistetään ja tarjotaan 
suunnitelmallista toimintaa, 
joka vahvistaa lasten kielten 
oppimista 

Edistetään jokaisen lapsen 
osallistumisen ja osallisuuden 
mahdollisuuksia, lasten ajattelun 
taitojen kehittymistä sekä tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toteutumista

Vertaissuhteiden 
tukeminen ja 

vahvistaminen

Tuetaan lasten vertaissuhteiden 
rakentumista sekä ryhmäytymistä

Vahvistetaan lasten kaveritaitoja
eli vuorovaikutus, empatia- ja 
tunnetaitoja

Edistetään lasten osallisuutta 
ristiriitojen ja konfliktien 
ratkaisussa

Kiinnitetään huomiota kiusaamisen 
ennaltaehkäisyyn ja välittömään 
puuttumiseen
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Monipuolinen varhaiskasvatus ja esiopetus Merirasti-Siimassa

leikki

tutkiminen
taiteellinen kokeminen ja ilmaisu

liikkuminentoiminnallinen oppiminen
luovuus

itsetunnon vahvistaminen

kehitys- ja oppimisedellytysten edistäminen

myönteisten oppimiskokemusten tarjoaminen

oppimisen ja oivalluksen ilo

havainnollisuus aktiivisuus
leikillisyys
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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 nostetaan yksikössä alkuvuoden 2021 aikana esiin 
• 1-2 toimenpidettä, joilla edistetään tasa-arvoa
• 1-2 toimenpidettä, joilla edistetään yhdenvertaisuutta
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Toimintakauden 2020-2021 tavoitteet 
Merirasti-Siiman yhteiset tavoitteet:
Jokaisen lapsen on turvallinen sekä hyvä olla varhaiskasvatuksessa ja omassa ryhmässään

• Rakennetaan turvallista, oppimisen mahdollistavaa ilmapiiriä
• Tuetaan lasten vertaissuhteita sekä vahvistetaan lasten kaveritaitoja

Toimintaympäristö tukee kielitietoisen pedagogiikan toteuttamista sekä edistää lasten 
ajatteluntaitojen kehittymistä

• Toteutamme kielitietoista pedagogiikkaa sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista kielen oppimista. 
• Jokaisessa ryhmässä luetaan lapsille päivittäin sekä vahvistetaan lasten ajattelun taitojen kehittymistä

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
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. 

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

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen alkaa aina tutustumisella päiväkotiin. Tutustumisen 
tarkoituksena on, että lapsi saa tutustua uuteen ympäristöön huoltajan tai läheisen aikuisen 
seurassa. 

Henkilöstö suunnittelee yhdessä huoltajan kanssa lapsen tarpeiden mukaisen 
tutustumisjakson. Tutustumisjakson aikana ryhmä henkilöstö ottaa erityisesti huomioon uuden 
lapsen ja rakentaa yhteyttä lapseen sekä auttaa häntä kiinnittymään osaksi omaa ryhmää. 

Ryhmän henkilöstö käy huoltajien kanssa aloituskeskustelun tutustumisjakson aikana. 
Huoltajille jaetaan myös Tervetuloa varhaiskasvatukseen -tiedote sekä tiedote, mistä löytyvät 
myös ryhmän ja päiväkodin yhteystiedot.

Esiopetukseen tutustumisesta tiedotetaan huoltajia keväällä esiopetuspaikkojen varmistuttua. 
Huoltajien kanssa käydään aina tarvittaessa esiopetuksen aloituskeskustelu.

Kaudella 2020-2021 ei Merirasti-Siimassa järjestetä yhteisiä aloittamiseen liittyviä tilaisuuksia. 
Syksyn 2021 osalta tilannetta tarkastellaan keväällä 2021.
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Varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittaminen



Huoltajat kutsutaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai esiopetuksen oppimista 
koskevaan keskusteluun toimintakauden alussa tai viimeistään 2kk lapsen 
aloittamisesta varhaiskasvatuksessa. Keväällä ja aina tarvittaessa huoltajat pyydetään 
varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimissuunnitelman 
arviointikeskusteluun. Keskusteluissa hyödynnetään aina tarvittaessa tulkkia.

Keskustelussa huoltajat saavat kertoa lapsestaan sekä näkemyksistään ja 
odotuksistaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyen. Yksilöllisiin suunnitelmiin 
kirjattavat tavoitteet kuvaavat sitä, miten pedagogisella toiminnalla tuetaan lapsen 
kehitystä, oppimista ja hyvinvointia ryhmässä.

Toimintakaudella 2020-2021 keskustelut huoltajien kanssa toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan pääasiassa etäyhteyksien avulla.
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Lasten yksilöllisten suunnitelmien (VASU JA LEOPS) 
laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat



Lapsiryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Päiväkodissa 
toiminta on ryhmämuotoista. 

Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet, 
tuentarve ja henkilöstön mitoitukseen sekä ryhmien enimmäiskokoon liittyvät 
säännökset, lait ja asetukset. Lisäksi huomioidaan lasten vertaissuhteet. 

Lasten vaihtaessa ryhmää yhteistyön merkitys korostuu päiväkodin henkilöstön kesken 
sekä huoltajien kanssa suunniteltaessa sujuvia siirtymiä lapsiryhmästä toiseen. 
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Lapsiryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen 
siirtyminen



Lapsiryhmän lasten päivittäiset kokemukset ja tapahtumat jaetaan huoltajien kanssa 
päivittäin. 

Ryhmien pedagogista toimintaa dokumentoidaan lapsiryhmän digitaaliseen 
portfolioon. Ryhmäportfolio on lapsiryhmien oma digitaalinen kansio, johon 
tallennetaan lapsiryhmälle merkityksellisiä dokumentteja, kuten kuvia. Näistä 
dokumenteista muodostuu kooste lasten kasvusta ja oppimisesta varhaiskasvatus- tai 
esiopetusvuoden aikana.

Dokumentoinnin ja lapsiryhmän portfolion avulla myös huoltajat pääsevät osalliseksi 
lapsiryhmän toimintaan. Lisäksi huoltajat voivat lapsensa kanssa seuraamalla 
digitaalista portfoliota palata päiväkodissa yhteisesti koettuun. 

Koteihin voidaan jakaa myös sähköisiä ja paperisia tiedotteita.
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Viestintä Merirasti-Siimassa



Yksikössä tehdään monialaista yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, 
lähikoulujen sekä alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja suomi toisena 
kielenä opettajan kanssa. Myös kirjastoja sekä alueen ja koko kaupungin erilaisia 
kulttuuri- ja liikuntapalveluja hyödynnetään toiminnassa.

Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena lapsen hyvän oppimisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Esiopetuksen oppilashuolto voi olla sekä 
yhteisöllistä että yksilöllistä. Esiopetuksessa lapsia kannustetaan hyviin kaveritaitoihin.

Opinpolun jatkumo turvataan esi- ja alkuopetuksen opettajien säännöllisenä yhteistyönä 
suunnitelmallisesti läpi toimintavuoden. Näin tietoa esiopetuksen aikana vahvistuneista 
valmiuksista, taidoista sekä esiopetuksen työtavoista siirtyy alkuopetuksen opettajille. 
Erityisesti tukea tarvitsevien lasten kohdalla tarvitaan lisäksi myös yhteisvalmistelua ja 
suunnittelua. Merirasti-Siimassa yhteistyötä tehdään Merilahden peruskoulun kanssa. 
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Yhteistyö ja opinpolun jatkumo Merirasti-Siimassa
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