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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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Merituulen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuri 1/2

Toimintasuunnitelma 2020-2021 7

Vuorovaikutus ja ilmapiiri

Luomme kunnioittavan ja luottamuksellisen ilmapiirin. Rakennamme luottamusta lapseen toimimalla yhteisiä sopimuksia noudattaen. Olemme sensitiivisiä ja läsnä olevia. 
Tervehdimme nimellä ja katsomme silmiin. Lapsi saa tulla päiväkotiin omana itsenään. Otamme lapsen vastaan avoimesti esim. jos lasta kiukuttaa, niin autamme lasta 
tunteen käsittelyssä. Olemme valmiina ottamaan syliin silloin, kun lapsi sitä tarvitsee. Puhumme toisillemme kauniisti, iloitsemme uuden oppimisesta ja kannustamme 
positiivisesti. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen osallistuvat henkilöstö, lapset ja huoltajat.  Arvostamme kaikkien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä sekä otamme 
niitä huomioon toiminnassamme. Huolehdimme, että jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Kohtaamme ja kohtelemme yhteisömme jäseniä yhdenvertaisesti riippumatta 
henkilöön liittyvistä tekijöistä esimerkiksi kielestä, etnisyydestä, katsomuksesta, vammasta tai sukupuolesta. Rohkaisemme kaikkia lapsia tekemään valintoja; toimimaan, 
leikkimään ja ilmaisemaan itseään.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. Arvostamme ja hyödynnämme suomalaista kulttuuriperintöä mm. viettämällä 
perinteisiä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia juhlapäiviä esimerkiksi laulamalla ja leikkimällä yhdessä. Tutustumme muihin yhteisössämme esiintyviin kulttuureihin, kieliin ja 
katsomuksiin mm. huomioimalla eri kulttuurien juhlapäiviä tai pyytämällä lapsia ja perheitä esittelemään omaa kulttuuriaan päiväkodissa. Toimimme lapsille kielellisinä 
malleina ja rohkaisemme lapsia monipuoliseen kielenkäyttöön. Lapset saavat käyttää myös omaa äidinkieltään. Annamme lapsille aikaa ja tilaisuuksia monipuoliseen kielen 
käyttöön ja harjoitteluun. Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) –opettaja on tukena kieli- ja kulttuuritietoisessa toiminnassamme. Käytämme apuna kuvatukea, 
tukiviittomia ja digitaalisia oppimisvälineitä. Järjestämme englanninkielistä kielirikasteista esiopetusta. 



Merituulen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuri 2/2
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Oppimisympäristöt

Hyödynnämme päiväkodin sisä- ja ulkotiloja sekä lähiympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti. Käytössä ovat esimerkiksi iso sali, vesileikki-allas, kirjastot ja lähipuistot. 
Rakennamme ja muokkaamme yhdessä lasten kanssa oppimisympäristöjä.  Huomioimme lasten erilaiset toiveet ja tarpeet. Oppimisympäristö on kasvua ja kehitystä tukeva 
sekä leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, luovuuteen ja ilmaisuun kannustavaa. Luomme yhteisesti sovittujen toimintatapojen avulla turvallisen ilmapiirin, jossa tunteiden 
näyttäminen on sallittua ja oppiminen mahdollistuu.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Kehitämme leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Kuvatuki on apuna leikkien valinnassa ja kommunikoinnissa. Annamme 
lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Kannustamme lapsia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. 
Rohkaisemme lapsia toimimaan vuorovaikutuksessa keskenään mm. tukemalla leikkeihin mukaan pääsyssä sekä ystävyyssuhteiden muodostamisessa. Olemme läsnä lasten 
leikeissä osallistumalla ja eläytymällä sekä kannattelemalla niitä. Puutumme ristiriitatilanteisiin ja opettelemme yhdessä keinoja niiden ratkaisemiseksi. 

Leikin merkitys

Tiedostamme ja tunnistamme lapsen leikin kehityksen vaiheet sekä ymmärrämme leikin tärkeyden lapsen oppimiselle ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Tuemme ja 
rikastamme leikkiä laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden sisällöillä kehitysvaiheiden erityispiirteet huomioiden. Leikkien havainnoinnin avulla saamme tärkeää tietoa 
lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä mielenkiinnon kohteista. Leikeistä nousevat teemat toimivat pohjana yhteisen toimintamme suunnittelulle.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Annamme tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille sekä kannustamme ja rohkaisemme jakamaan erilaisia ajatuksia ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Huomaamme jokaisen 
yksilön ja yhteisömme vahvuudet ja hyödynnämme niitä oppimisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Epäonnistuminen ja virheet ovat sallittuja. Henkilökunta kehittää 
ammatillista osaamistaan mm. osallistumalla koulutuksiin ja toteuttaa säännöllistä itsearviointia tiimeissä ja talon kokouksissa. Osaamista jaetaan mm. arkisissa tilanteissa, 
moniammatillisissa tiimipalavereissa ja opettajien pedagogisissa keskusteluissa. Keräämme palautetta lapsilta, huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta mm. erilaisten 
keskustelujen ja kyselyjen avulla. Kehitämme toimintaamme niiden pohjalta.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Autamme ryhmäytymistä esimerkiksi erilaisten yhteisten leikkien avulla.
• Huolehdimme siitä, että kaikkia lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti. 
• Luomme lasta kunnioittavan ja luottamuksellisen ilmapiirin.
• Olemme sensitiivisiä ja läsnä olevia aikuisia.
• Kohtaamme lapset lämpimästi. Aikuiset ja lapset puhuvat toisilleen kauniisti.
• Varmistamme lapsen osallisuuden päivän aikana huomioimalla jokaisen. Autamme kaverisuhteiden 

muodostamisessa.
• Keskustelemme lasten kanssa mm. hyvistä kaveritaidoista ja kiusaamisesta. 
• Puutumme kiusantekotilanteisiin välittömästi.
• Autamme lasta ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti.
• Opettelemme yhdessä toisen ja itsen arvostamista, anteeksipyytämistä ja -antamista.
• Autamme lasta erilaisten tunteiden käsittelyssä. Opettelemme tunteita ja harjoittelemme tunnetaitoja. 
• Painotamme positiivista pedagogiikkaa; sanoitamme lasten vahvuuksia, huomaamme hyvän ja 

opetamme lapsia esimerkiksi kannustamaan toisiaan.
• Sosiaalisten taitojen, tunteiden tunnistamisen ja uusien taitojen oppimista varten päiväkodistamme 

löytyvät mm. materiaalit Huomaa hyvä!, Mini-verso sekä Kuttu ja Kili.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus Merituulessa

• Varhaiskasvatusyksikkö Merituulessa käynnistetään tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella. Kartoituksen tekemiseen osallistuu koko yhteisö. 

• Kartoituksesta nostetaan alkuvuonna 2021 esiin 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme tasa-
arvoa sekä 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme yhdenvertaisuutta Merituulessa.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. 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)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)

3. Asiakaskyselyn perusteella nostettu tavoite on viestinnän parantaminen
Vastaamme siihen ryhmäportfolion käyttöönotolla 

4. Kestävän kehityksen juurtuminen Merituuleen
Teemme uudet askeleet matkalla kestävään kehitykseen ryhmittäin.

5. Liikunnan lisääminen Merituulessa 
Teemme ryhmittäin uudet askeleet kohti liikuntatavoitetta 2 tuntia aktiivista liikkumista päiväkotipäivän 

aikana
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• Merituulessa sovitaan tulevien asiakkaiden kanssa hyvä aloitusajankohta ja tuodaan esille tutustumisjakson merkitys. Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja soittaa perheelle, 
toivottaa perheen tervetulleeksi ja kertoo tutustumisjaksosta tarkemmin.

• Kuuntelemme vanhempien toiveita tutustumisjaksoa suunniteltaessa. Perhe voi aloittaa tutustumisjakson 3-5 päivää ennen varsinaista varhaiskasvatuksen sijoituksen alkua. 
Lapsi tutustuu yhdessä vanhemman kanssa omaan ryhmään. Lapsi voi harjoitella yksinoloa päiväkodissa päivähoitosijoituksen alkamisen jälkeen. 

• Omaan ryhmään, sen kasvattajiin ja toisiin lapsiin tutustuminen tapahtuu vähitellen, muutama tunti kerrallaan niin, että lapsella on mahdollisuus nähdä päiväkotipäivän 
kulkua. 

• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista ja eroa vanhemmista voi helpottaa esimerkiksi kotoa tuotu tuttu unilelu tai valokuvat lapselle tärkeistä ihmisistä.

• Tutustumisjaksolla kerromme huoltajille päiväkodin toiminnasta. Annamme huoltajille päiväkodin esitteet sekä muut lomakkeet. Tarkistamme myös erityisruokavaliot. 
Sovimme aloituskeskustelun ajankohdan tutustumisviikolle. Keskustelun tukena käytämme aloituskeskustelulomaketta. Tarvittaessa tilaamme tulkin.

• Lapsiryhmät muodostetaan joka kevät sen jälkeen, kun uudet lapset on valittu. Suunnittelemme toimintakauden ryhmät huomioiden lasten iät, sisarussuhteet ja mahdollisen 
tuen tarpeen.

• Joskus lapsen ryhmä voi vaihtua kesken toimintakauden. Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään uuden ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja sopii tarvittaessa siirtokeskustelun 
vanhempien kanssa. Vaihtoehtoisesti kasvattajat voivat jakaa lasta koskevan yhteisen tiedon toisen ryhmän kasvattajien kanssa, jotta lapsen siirtyminen ryhmästä toiseen 
sujuisi luonnollisesti ja turvallisesti. Ennen uuteen ryhmään siirtymistä lapsi käy tutustumassa ryhmän tiloihin, lapsiin ja kasvattajiin.

• Käymme lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun huoltajien kanssa lokakuun loppuun mennessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa lapsen hoitosuhteen 
alettua. Vasukeskustelua ennen havainnoimme lapsen leikkejä, päivittäistä toimintaa ja keskustelemme lapsen kanssa. Näin saamme kattavan kuvan lapsen mielenkiinnon 
kohteista ja vahvuuksista. Jaamme yhteisiä havaintoja lapsesta ennen vasukeskustelua tiimipalaverissa. Annamme huoltajille vasukeskustelukaavakkeen täytettäväksi 
ennen keskustelua. Keskustelun yhdessä huoltajien kanssa pitää ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja. Lapsen vasua päivitetään vuoden aikana huoltajien kanssa sovitulla 
tavalla.

• Esikouluryhmä määräytyy koulupiirijaon mukaan. Järjestämme vanhemmille infotilaisuuden esikouluasioista keväällä. Lapset tutustuvat tulevaan esikouluryhmään etukäteen. 
Esikouluryhmissä tehdään syksyisin lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops), mikä arvioidaan keväällä.

• Merituulen esiopetuksesta lapset siirtyvät Herttoniemen rannan ala-asteelle ja tätä yhteistyöpolkua luodaan jo esikouluvuoden aikana.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



• Teemme näkyväksi varhaiskasvatuksen sisältöjä ja toimintaa mm. viikkokirjeiden, esille laitettavien valokuvien, lasten 
tekemien töiden ja  kasvunkansioiden avulla. Vuoden 2021 alusta otamme käyttöön sähköisen ryhmäportfolion. Lähetämme 
sähköpostitse tai sähköisen ryhmäportfolion välityksellä huoltajille ajankohtaisia tiedotteita ja kyselyjä. 

• Käytämme pedagogista dokumentointia keskeisenä työmenetelmänä varhaiskasvatuksen lapsilähtöisessä suunnittelussa, 
toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Dokumentoimme ryhmän toimintaa mm. valokuvien, videoiden, äänitteiden, 
lasten töiden ja kirjallisten dokumenttien muodossa. Lasten ja vanhempien kanssa tutkitaan, muistellaan ja keskustellaan 
dokumenteista ja niiden herättämistä ajatuksista. Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa lapsen kehitystasolle sopivalla 
tavalla arviointia esim. katsomalla kuvista, mitä olemme tehneet. Keskustelemme siitä, mikä oli kivaa, tylsää ja mitä 
opimme. Vanhemmille luontevia tilaisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin ovat päivittäiset 
kohtaamiset henkilöstön kanssa, vanhempainillat sekä lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatuskeskustelu. Vuosittain 
kartoitamme asiakaskyselyn avulla huoltajien mielipiteitä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Huoltajille tarjotaan 
mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja verkostoitua keskenään päiväkodin yhteisissä tilaisuuksissa mm. liikuntailtapäivissä ja 
kevätjuhlissa. Vanhemmat tai muut tärkeät henkilöt voivat osallistua suunnitellusti retkille tai muuhun yhteiseen toimintaan.

• Varmistamme monialaisen yhteistyön avulla varhaiskasvatuksen toteutumisen lasten tarpeita vastaavasti. Teemme 
suunnitelmallista ja kiinteää yhteistyötä S2-opettajan (=suomi toisena kielenä opettaja) ja Kveon (kiertävä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja) kanssa ryhmän tarpeiden mukaan. Lisäksi teemme yhteistyötä Neuvolan kanssa 
Neuvola päiväkodissa –toiminnan ja 4-vuotistarkastuksien (HYVE4) yhteydessä sekä aina tarvittaessa. Toimimme tarpeen 
mukaan yhteistyössä puhe- ja toimintaterapeuttien, erilaisten hoitavien tahojen sekä Lastensuojelun ja Varhaisen tuen 
kanssa. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö toteutuu kaksi kertaa kuukaudessa. Yhteistyötä esiopetuksen kuraattorin 
ja psykologin sekä oppilashuoltoryhmän kanssa toteutetaan tarpeen mukaan.
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Viestintä ja yhteistyö
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