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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 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

Toimintasuunnitelma 2021-2022 4



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

• Pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä koko yksikön toiminnassa. Huolehdimme kaikista lapsista yhdessä 
ja järjestämme myös koko talon yhteistä toimintaa. 

• Kohtaamme arjessa lapset arvostavasti, sensitiivisesti ja positiivisella asenteella. 

• Hyvät käytöstavat ja ryhmässä toimimisen taidot ovat perusta, jolle kaikki muu oppiminen rakentuu.

• Leikki on tärkeä osa varhaiskasvatuspäiväämme. Siinä harjoittelemme monenlaisia taitoja mukavalla 
tavalla.

• Hyödynnämme päiväkodin lähialueita oppimisympäristönä, esim. Mustavuori, Puistopolun 
ympäristö, urheilukenttä
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Esiopetuksen toiminta
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Ryhmät

Merihevoset: 14 lasta

Kaislat: 21 lasta

Merilokit 21 lasta

Valmistavaa esiopetusta saa yksi lapsi ja suomi toisena kielenä oppilaita ryhmissä 
on 14.

Esiopetuksessa on yksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi.

Pedagoginen toiminta ja oppimiskokemukset

Ryhmän pedagoginen toiminta muovautuu lasten omien kehityksellisten tarpeiden ja leops-keskusteluista nousseiden tarpeiden mukaan. 
Tällä toimintakaudella kielitietoisuus ja kirjallisuus, positiivinen pedagogiikka ja liikunta sekä luontopedagogiikka painottuvat toiminnassamme.

Syys- ja kevätkauden yhteisiä opetussuunnitelman mukaisia teemoja ovat
-Minä ja me - KAVERITAIDOT
-Tutkin lähiympäristöäni - TUTKIMALLA OPPII
-Kielelliset, matemaattiset ja monilukutaito valmiudet - YHDESSÄ POHTIMALLA OPPII
-Liikutaan ja leikitään – YHDESSÄ TOIMIMALLA OPPII
-Käsillä tekeminen kunniaan -TEKEMÄLLÄ OPPII

Esiopetusryhmien yhteisiä aiheita ovat:
-Ötökkä-ilmiö
-Tiedekasvatuskuukausi
-Liikennekasvatusviikko
-Mediakasvatus
-Avaruus
-Partioviikko
-Pajaperjantait
Leopsit laaditaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa leops siirtyy lapsen tulevaan kouluun. Esiopetuksen syksyllä laaditaan Vuoniityn peruskoulun kanssa 
yhdessä oppimisen suunnitelma.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
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• Positiivista pedagogiikkaa painotetaan osana kaveritaitojen vahvistamista
• Ryhmissä käytössä erilaisia kehu- ja kannustustapoja (esim. Taputukset, peukutukset, tarrat, sanalliset kehut)

• Lastenkokoukset osana toimintaa lasten osallisuuden lisäämiseksi

• Erilaisia tunnekortteja käytössä ryhmissä

• Tunne- ja empatiataidot nousevat esiin kirjojen kautta

• Tuen kohdentaminen ryhmässä: otetaan huomioon lapsi yksilönä ja hänen tarpeet osana ryhmää 

toimiessa

• Ryhmien yhteisleikit kaveritaitojen ja ryhmäytymisen vahvistamiseksi

• Vuorovaikutuksen vahvistamiseksi annetaan aikaa asioiden sanomiseen ja jaetaan 

puheenvuoroja jokaiselle, harjoitellaan kertomista ja kuuntelemista ryhmässä

• Ristiriitatilanteista rohkaistaan kertomaan aikuiselle, selvitetään yhdessä kaikkia osapuolia 

kuunnellen ja tilanteet sopimalla

• Alle kolmevuotiaiden ryhmissä aikuisen rooli on hyvin merkittävä. Lapsiryhmää havainnoidaan, 

tilanteita sanoitetaan ääneen ja leikeissä ollaan mukana ohjaamassa ja tukemassa 

vuorovaikutusta

• Olemme mukana Opetushallituksen rahoittamassa Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista hankkeessa.



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja 
esiopetus

• Jokainen lapsi on arvokas omana itsenään henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja 

taustastaan riippumatta.

• Toimintaa suunniteltaessa huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet ryhmän 

tilanteen huomioiden.

• Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus eivät tarkoita sitä, että kaikki saavat kaikkea samaa, 

vaan jokainen tarpeensa mukaan.

Toimintasuunnitelma 2021-2022 9



Toimintakauden tavoitteet 

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

Tavoite 1: Jokaisella lapsella on vähintään yksi kaveri

Tavoite 2: Varhaiskasvatuksessa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseen

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet

Tavoite 1: Positiivinen pedagogiikka

Tavoite 2: Metsäpedagogiikka
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Lapsen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 
perusopetukseen

• Varhaiskasvatuksen aloitus
• Esimies ja ryhmän opettaja ottavat yhteyttä perheeseen. Perhe hakee päiväkodilta ennen aloitusta starttipaketin, mikä sisältää 

varhaiskasvatuksen aloitukseen tarvittavat lomakkeet ja infopaketin

• Perheen kanssa sovitaan yksilöllinen aloitusaikataulu. Lapsen tarpeista riippuen tutustumisaika on noin viikon pituinen. 

Aloituskeskustelussa saamme tärkeää tietoa lapsesta ja perheestä

• Lapsiryhmien muodostaminen
• Ryhmät muodostetaan ikätasoisesti: alle 3-vuotiaat, 3-5 vuotiaat ja esikoululaiset

• Talon sisällä lapsen siirtyminen isompien ryhmään suunnitellaan pedagogisesti ottaen huomioon mm. kaverisuhteet

• Ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo yhdessä huoltajien kanssa
• Esiopetukseen siirtyminen: siirtopalaveri (opettajat) , ryhmään tutustuminen (lapset), tervetuloa kirje koteihin, esiopetusinfo / 

vanhempainilta syksyllä (vanhemmat), Leops keskustelu, oppilashuolto osana yhteistyötahoja

• Esiopetuksesta kouluun siirtyminen: yhteistyö lähikoulun kanssa, Leops keskustelu, siirtopalaverit keväällä (opettajat),

• Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat (Hki Vasu s.20, Esiops s 10)
• Lasta havainnoidaan, tiimin kanssa keskustellaan havainnoista, pidetään vasu-keskustelu vanhempien kanssa, keskustelu 

kirjataan  ja arvioidaan keväällä
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Viestintä ja yhteistyö
viestinnän toteuttaminen yksikössä

Vanhemmat:
Lapsen haku- ja tuonti hetkissä vaihdetaan päivän kuulumiset
Puhelimella soittaminen tai viestien lähettäminen, tiedotteet/kyselyt perheille lapsen naulakkoon
Ryhmien sähköpostilistat
Tabletilla vanhemmille tyytyväisyyskyselyt
Viestintä työyhteisössä:
Talon sisäinen whatsupp
Kokoukset, ilmoitustaulut

huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö
Huoltajat:

Vasukeskustelut ja Leops-keskustelut
Vanhempainillat
Juhlat

Yhteistyötahot
Kveo ja S2-opettaja: startti-keskustelut, arviointi-keskustelut
Neuvola: 3v., hyve4
Perheneuvola
Lastensuojelu
Puhe-ja toimintaterapeutit
Seurakunta
Kirjasto
Vuoniityn peruskoulu, Heteniityntien toimipiste

• Kuvaus siitä, miten toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa
Portfoliota käytetään tiedonsiirtona  vanhemmille siitä miten ryhmät ottavat huomioon  Vasun ja Hanna-Meritähden 
toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan. Portfoliossa dokumentoidaan  lasten toimintaa esim. kuvin, piirrustuksin, tekstein eli 
lapselle tärkeitä asioita, ideoita/ajatuksia varhaiskasvatuksessa. Dokumentointia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, 
arvioinnissa ja kehittämisessä. Lasten ja huoltajien osallisuutta arviointiin ollaan kehittämässä.


