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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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Yksikön toimintakulttuuri 1/2
Vuorovaikutus ja ilmapiiri
Päiväkodissamme varhaiskasvattaja on lasta kunnioittava ja lapsista aidosti välittävä. Tämä näkyy vuorovaikutuksessa arjen eri tilanteissa-
esimerkiksi aamulla päiväkotiin tullessaan jokaista lasta tervehditään henkilökohtaisesti ja kuunnellaan lapsen toiveita ja ajatuksia. 
Työyhteisössä kunnioitetaan ja kohdataan kaikki tasavertaisesti ja toisiamme ja työtämme arvostaen. 
Kaikkia vanhempia tervehditään, kun tavataan. Vanhempien on tärkeää tietää keitä Päiväkoti Mestarissa työskentelee.
Yhteiset lauluhetket ja kuukausitapahtumat lisäävät lasten sekä aikuisien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Poikkeusaikana voimme pitää lauluhetkiä 
Teamsin välityksellä tai ulkona tapahtuvilla lauluhetkillä. Yhteisissä tapahtumissa lapset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja myös toisien ryhmien 
aikuisiin. 
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Tutustutaan eri kieliin ja kulttuureihin lasten kanssa. Työyhteisömme on rikas moninaisuudeltaan ja hyödynnämme moninaisuutta lasten ja 
huoltajien välisessä kommunikoinnissa. Kasvattaja tekee monikielisyyttä näkyväksi esim. erikielisillä tervehdyksillä tai sanonnoilla. Keskustellaan 
lasten kanssa avoimesti eri kielistä ja kulttuureista ja luodaan avoin ja  hyväksyvä ilmapiiri kulttuurien moninaisuuteen. Eri kielten tulkit ovat 
suurena apuna perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja keskusteluiden apuna. 
Kielelliset taidot kehittyvät leikeissä ja arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Uudistunut Kielitaidon Ota Koppi-materiaali  on antanut aiheita 
pedagogisiin kokouksiin, joita pidämme 2 viikon välein. Materiaali on myös vanhempien käytettävissä. Kasvattajalla on herkkyys huomata 
monenlainen kommunikointi, joka edesauttaa suomen kielen taidon kehittymistä. 
Päivittäin luettavat sadut, laulut ja lorut rikastuttavat lapsen mielikuvitusta ja sanavarastoa. Jokaisella lapsella on oikeus tulla ymmärretyksi, sekä 
ymmärtää ympäristönsä tapahtumia (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2017). Lasten ja kasvattajien vuoropuhelu on mahdollista yhteisen 
kielen sekä vaihtoehtoisten kommunikointitapojen (kuvat ja tukiviittomat) avulla.  Kieli ja vuorovaikutus ovat myös sanatonta viestintää. Ilmeillä ja 
eleillä on oma merkityksensä vuorovaikutuksessa ja tunnetaitojen vahvistumisessa. Kielen rikas ja monipuolinen käyttö näkyy mm. lauseiden 
rytmityksinä ja sanojen tavutuksena . Päiväkodissa toimii henkilökunnan ja perheiden tukena suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksenopettaja. 
Kielitietoisessa oppimisympäristössä kielet ovat läsnä kaikkialla. 



Yksikön toimintakulttuuri 2/2
Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö.
Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten aloitteet ja niiden 
huomioimisen ja rohkaisee osallisuuteen. Lapset otetaan osaksi 
toiminnan ja leikkien suunnittelua ja toteutetaan lasten toiveet 
ja mielenkiinnonkohteet leikkitauluja suunnitellessa. Kasvattajan 
tehtävä on luoda lapselle tila, aika ja mahdollisuus leikille ja 
mielikuvitukselle, jonne uppoutua. 
 Lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään, uskaltaa ilmaista 
ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tuntemuksiaan turvallisessa 
ympäristössä.
 Lapset saavat onnistumisen kokemuksia ja kokevat iloa 
omasta ja yhdessä jaetusta toiminnasta.
Lasta kannustetaan pitkäkestoiseen leikkiin mm. leikkitaulun 
avulla ja aikuisen läsnäololla  leikin rikastuttajana.
Freinet- pedagogiikan perusväittämät, ”optimistinen 
elämänusko” ja ”lapsi ei väsy tekemään työtä, joka on 
kosketuksessa hänen omaan elämäänsä”
Mestarissa kasvattajan paikka on olla leikissä mukana, leikin 
rikastuttajana ja leikin havainnoijana.  Ja se on paras paikka!

Esiopetusta järjestetään kolmessa ryhmässä, Kisällissä, joka toimii Strömbergin 
ala-asteen yhteydessä. Räätälit ja Nikkarit ( ie- ryhmä ), jotka sijaitsevat 
päiväkoti Mestarissa. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30. 
Toiminnassamme korostuu pienryhmätoiminta. Kisällin ryhmällä on kerran 
viikossa yhteistoiminnallisen oppimisen tunti ensimmäisen luokan oppilaiden 
kanssa. Hyödynnämme esiopetuksessa koulun tiloja.
Laaja-alainen oppiminen näkyy meillä pk Mestarissa kokonaisuutena, jossa 
arvot, taidot, tiedot ja asenteet toimivat yhtenä kokonaisuutena. 
Esiopetuksessamme painotamme vuorovaikutusta leikin ja oppimisen pohjana. 
Kulttuurisesti rikkaana päiväkotina panostamme arvostavaan yksilön 
kohtaamiseen ja itseilmaisuun. Toiminnassamme käytämme tukiviittomia, kuvia, 
ilmeitä ja eleitä viestinnän tukena.
Kaikissa ryhmissä painottuu arjen perustaitojen harjoitteleminen (esimerkiksi 
itsenäinen pukeutuminen, riisuminen ja omista tavaroista huolehtiminen), 
ryhmässä toimimisentaidot ( esimerkiksi toisten huomioiminen, erilaisuuden 
hyväksyminen, rauhoittuminen, jonossa kulkeminen, odottaminen ) ja 
työskentelytaidot ( esimerkiksi oman vuoron odottaminen, ohjeiden 
kuunteleminen ja niiden mukaan toimiminen, keskittyminen omaan toimintaan 
ja työskentelyyn alusta loppuun asti). 
Monilukutaitoa harjoittelemme arjessa viestien tulkinnan ja tuottamisen kautta. 
Käymme yhdessä läpi lasta askarruttavia - ja ajankohtaisia asioita. Opettelemme 
tulkitsemaan ja arvioimaan tietoa.
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen 
taitoja. Se liittyy kiinteästi ajattelun ja viestinnän taitoihin ja kykyyn hankkia, 
muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa erilaisissa ympäristöissä ja 
tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, 
numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden yhdistelmien avulla. 



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Lapsen ryhmäytyminen omaan ryhmään ja osaksi päiväkoti Mestaria on meille tärkeää. Yhteiset tutustumisleikit varsinkin päiväkotitaipaleen 
alussa, auttavat lasta tutustumaan toisiin lapsiin ja yhteiset positiiviset kokemukset lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmän sisällä 
sovitut yhteiset pelisäännöt ja lastenkokoukset rakentavat yhteisen linjan ryhmän toimimiselle ja on ensisijaisen tärkeää, että lapset itse 
pääsevät osalliseksi sopimaan ryhmän säännöistä. Säännöistä on helpompi pitää kiinni, kun säännöt on rakennettu itse.

Kasvattaja osallistuttaa, mallintaa, rohkaisee ja on turvana lasten leikeissä. Kasvattajan tehtävä on auttaa kohtaamaan toiset lapset 
myönteisesti ja hyväksyvästi. Kasvattajan malli ja rooli on tärkeää tiedostaa, jotta voimme olla positiivisena mallina lapsen opetellessa tunne-
ja kaveritaitoja. Arjessa toimimme lasten tunteidentulkkeina. Sanoitamme, havainnoimme ja tuemme lasta sanoittamaan arjessa kokemiaan 
tunteita ja ajatuksia. Leikkejä ja leikkikavereita valitaan myös kasvattajan johdolla, jotta lapsi oppii hyväksymään ja toiminaan kaikkien kanssa. 
Kasvattajan rooli on myös havainnoida lasten mielenkiinnonkohteita ja tuoda yhteen samat mielenkiinnonkohteet omaavat lapset.
Vahvistamme Me henkeä huomaamalla hyvän ja sanoittamalla sen ääneen. Kannustamme ja motivoimme toisiamme ja riemuitsemme 
yhdessä onnistumisissa ja uusien asioiden kohtaamisessa myös yli ryhmärajojen.

Pidämme kuukausittain koko päiväkotia ja kaikkia ryhmiä koskevia tapahtumia, kuten lauluhetkiä, erilaisia teemaviikkoja esim. Väriteema-
viikko, jolloin lapset sekä henkilökunta pukeutuu tiettyyn väriin eri päivinä. Ryhmissä tutustutaan valmiiksi valittuihin väreihin ja toimintaa 
suunnitellaan värin mukaiseksi.

Työyhteisömme pitää hyvin tärkeänä lapsen kaveritaitojen kehittämisen ja lapsen osallistumisen ristiriitatilanteiden ratkaisuun.
Toimintakaudella 2020-2021 olemme jokaisessa ryhmässä lisänneet huomattavasti henkilöstön kouluttamista, juuri kaveritaitojen 
kehittämisen saralla. Olemme työyhteisössä keskustelleet ja tiedostaneet positiivisen pedagogiikan valtavan vaikutuksen, jota me kasvattajina 
voimme levittää. Mestarissa on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Suunnitelmaa tehdessä on mietitty omia 
keinojamme vahvistaa kaveritaitoja ja ennaltaehkäistä ristiriitoja ja kiusaamista. Vuoden 2020-21 kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma 
on päivitetty Helsingin kaupungin KVO13-kiusaamisen vastaisen ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Päiväkodissamme on päivittäisessä käytössä: Mini-Verso sovittelutaidot, Tunnetaito-materiaalit: Fanni-kirjat ja tunnekortit, Positiivinen 
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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. 

• Mestarin tavoitteet tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle varhaiskasvatukselle:

Moninaisuuden kohtaaminen arvostavasti. 

Työyhteisön yhteiset toimintamallit erikoistilanteissa, jossa toisten apu ja yhteen hiileen puhaltaminen vaatii 
kaikkien osallisuuden. Kaikki työyhteisön jäsenet ovat työyhteisössä tasa-arvoisessa asemassa perustehtävästä 
riippumatta.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä 
yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. 

Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 
arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.

Päiväkoti Mestarin toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
Kiusaamisen ehkäisy ja tunnetaitojen opettelu.

Kielitietoisuuden lisääminen jokaisessa ryhmässä ja Ota-koppi-materiaalin monipuolinen käyttö.
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Päiväkodin johtaja tekee päätöksen uudesta varhaiskasvatuspaikasta ja tulevan ryhmän kasvattajat ovat yhteydessä huoltajiin ja an sopivat ajan 
tutustumiselle ja aloituskeskustelulle.

Lapsen aloittaessa päiväkoti Mestarissa, keskitymme luomaan perheelle ja varsinkin lapselle mahdollisimman turvallisen ja positiivisen aloituksen, 
jolla on suuri merkitys lapsen varhaiskasvatuspolulla. Olemme koonneet perheille aloituksen helpottamiseksi ja sujumiseksi sähköisen 
aloituskirjeen, johon on koottu tietoa päiväkoti Mestarista, yleisiä käytänteitä arjesta ja toiminnasta: alle 3 vuotiaille, 3-5 vuotiaille ja 
esiopetusikäisille. Ennen virallista aloitusta perhe pääsee tutustumaan päiväkoti Mestarin sisä- ja ulkotiloihin käymällä paikanpäällä tai 
videoyhteyttä käyttäen. Olemme tehneet myös videoesittelyn kaikista Päiväkoti Mestarin tiloista. 

Aloituskeskustelu käydään ennen hoidon aloittamista tai tutustumisjakson aikana. Aloituskeskustelussa vanhemmat kertovat tärkeitä havaintoja 
lapsensa tarpeista ja luonteesta, joka auttaa kasvattajien työtä päivien aikana. Noin yhden viikon tutustumisjakso suunnitellaan yhdessä 
vanhempien ja ryhmän kasvattajien kesken. Jakson pituudessa otetaan huomioon ensisijaisesti lapsen tarpeet ja turvallisuus ja perheen tarpeet. 
Aloituskeskustelussa täytetään myös lapsen perustietolomake ja mahdolliset erityisruokavaliot, allergiat ja sovittaan mahdollisista järjestelyistä 
liittyen lapsen hoito-aikaan ja muihin lapseen vaikuttaviin asioihin. 

Siirtyminen toiseen ryhmään ja toiseen yksikköön. Lapsen siirtyminen toiseen ryhmään tai toiseen päiväkotiin on lapselle sekä perheelle iso 
muutos. Muutoksen helpottamiseksi haluamme tarjota lapselle mahdollisimman pehmeän laskun, käymällä siirtokeskustelun uuden ryhmän 
opettajan kanssa. Lapset pääsevät tutustumaan ja kyläilemään uudessa ryhmässä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudessa ryhmässä 
voidaan käydä leikkimässä ja tutustumassa uusiin lapsiin ja aikuisiin. Toiselle paikkakunnalle tai päiväkotiin siirtyessä käydään siirtokeskustelu 
puhelimitse ryhmän kasvattajien kesken huoltajien suostumuksella.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) ja 
lapsen esiopetuksen suunnitelma (Leops)

Jokaiselle lapselle rakennetaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa 
n.2 kk varhaiskasvatuksessa aloituksen jälkeen. Mestarissa sovitaan ryhmäkohtaisesti syksyisin jokaisen ryhmän omat vasuviikot, jolloin 
opettaja käy kaikki ryhmän keskustelut. 

Lapsen vahvuuksien sekä tarpeiden huomioon ottamisesta sovitaan yhdessä huoltajien kanssa.  Huoltajat ja kasvattajat kunnioittavat ja 
tukevat toinen toisiaan kasvatustyössä.

Yhdessä huoltajien kanssa pohditaan tavoitteita pedagogiselle toiminnalle, joka on pohjana ryhmän pedagogiselle suunnitelmalle. 
Huoltajilla on yhdessä ryhmän varhaiskasvatuksenopettajan kanssa VASU /Leops-keskustelu syksyllä ja arviointikeskustelu keväällä. 
Keskustelussa varhaiskasvatuksen opettaja tuo havainnot oman ryhmän moniammatilliselta tiimiltä. Perhe puolestaan jakaa omia 
kokemuksia ja havaintojaan ja tulee näin kuulluksi. Ennen keskustelua perheelle jaetaan vasulomake, johon on hyvä täyttää etukäteen 
vanhempien omia huomioita ja havaintoja lapsen vahvuuksista, mielenkiinnonkohtaista ja tarpeista. 
Lapsilta ja huoltajilta saadaan tietoa perheiden kielistä ja kulttuureista, jotka näkyvät päiväkodin toiminnassa sekä oppimisympäristössä.

Vasu-keskusteluissa pohditaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen vahvuuksia, joita hyödynnetään toiminnan ja mahdollisten tukitoimien 
suunnittelussa.
Lapsen ikään liittyviä yhteistyökeskustelut ovat Hyve4-keskustelu, joka pidetään lapsen täyttäessä 4-vuotta. Tällöin keskustelu käydään 
ennen neuvolakäyntiä päiväkodin kanssa ja keskustelussa käydyt asiat kirjataan ja lähetetään neuvolaan, ennen neuvola-aikaa.
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Viestintä ja yhteistyö
Päiväkoti Mestarissa kasvatushenkilöstö on yhdessä vastuussa kaikista päiväkodin lapsista. Tunnistamme päiväkotimme kaikki 
lapset ja luomme lapsille turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen kasvattaja on kaikkia lapsia varten. 

Huoltajat vaihtavat päivittäin lastensa kuulumisia henkilökunnan kanssa. Tuonti- ja hakutilanteissa on tärkeää kertoa kaikki 
lapseen vaikuttavat asiat, myös päiväkodin ulkopuolella tapahtuvat asiat. Päivän päätteeksi perheen on tärkeä tietää, mitä päivän 
aikana on tapahtunut esim. toiminta, leikit, kaverisuhteet ja minkälainen päivä lapsella on ollut esim. päivälepo, ruokailut ja 
hygieeniset asiat. 

Jokainen ryhmä lähettää vanhemmille viikko- tai kuukausikirjeen, jossa kerrotaan ryhmän tulevasta ja menneestä toiminnasta.

Mestarin yhteistyötahoina toimivat kaupungin neuvolat, Kveo eli kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Mirja Häyrynen, S2 
suomitoisenakielenä-opettaja Riitta Hakkarainen, toiminta- , puhe- ja fysioterapeutit, lastensuojelu ja Strömbergin koulu. 

Mestarilla on aktiivinen vanhempaintoimikunta MEVY, joka osallistuu ja tukee mahdollistamalla suunniteltua toimintaa yhdessä 
kasvatushenkilökunnan kanssa, kuten tapahtumilla ja retkillä.

Syksyllä 2020 Helsingin Kaupunki toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten pohjalta kehitämme omaa toimintaamme.



Pedagoginen dokumentointi ja arviointi
Pedagogisena dokumentoinnin ja havainnoinnin työvälineinä käytämme keskustelua, valokuvausta, pienryhmäntoimintaa ja 
ryhmissä käytettäviä havainnointilomakkeita. Lasten kanssa toimintaa arvioidaan keskustellen yksittäisen toiminnan päätyttyä, 
yhteisillä piireillä, sadutuksilla ja valokuvista yhdessä muistellen.

Kasvattajien pedagogista toimintaa arvioidaan omissa tiimeissä sekä kasvattajien pedagogisissa kokouksissa. Jokainen luo 
pedagogisen suunnitelman ryhmälle, jota arvioidaan säännöllisesti.  Sen lisäksi arvioidaan ryhmän sekä yksikön 
toimintasuunnitelman toteutumista. 

Varhaiskasvatuskeskustelua ennen jaetaan vanhemmille lomake, johon vanhemmat kirjaavat omia ajatuksiaan lapsen 
vahvuuksista, mielenkiinnonkohteista ja mahdollisista tarpeista. Myös Hyve4- neuvolamallissa perheille jaetaan lomakkeet, 
johon kirjataan lasten ajatuksia varhaiskasvatuksesta.

Harjoittelemme tällä hetkellä sähköisen portfolion käyttöä, joka tulee olemaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välinen 
dokumentoinnin näkyväksi tekemisen työkalu . Portfoliossa voidaan tehdä näkyväksi mm. ryhmän ilmiöpohjainen oppiminen,  
suunniteltu toiminta, toteutuneet tapahtumat, lasten kuulumiset ja toiveet.  
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