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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 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
• Työyhteisömme lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, rakentava ja sensitiivinen 

vuorovaikutus sekä ystävällinen ja ammatillinen käytös niin lapsia, vanhempia kuin työtovereitakin 
kohtaan.

• Sitoudumme antamaan tilaa lasten osallisuudelle ja otamme lapset mukaan lapsiryhmän tarpeita 
vastaavan toiminnan suunnitteluun.

• Arvostamme leikkiä! Turvaamme leikkirauhan, huomioimme sen merkityksen toiminnan 
suunnittelussa sekä ohjaamme ja tuemme leikkiä aktiivisesti.

• Kehitämme ja muokkaamme oppimisympäristöjä säännöllisesti yhdessä lasten kanssa. Arvostamme 
luontoa ja retkeilemme säännöllisesti lähiympäristön metsissä.

• Sitoudumme noudattamaan kaupungin eettisiä periaatteita toiminnassamme. Yhdenvertaisuus, 
tasa-arvo ja kulttuurinen moninaisuus ovat meille tärkeitä arvoja, joihin kiinnitämme huomiota 
arjessamme ja joista käymme lasten kanssa yhteistä keskustelua säännöllisesti.

• Käytämme digivälineitä oppimisen välineenä ja tutustumme sen käyttömahdollisuuksiin yhdessä 
lasten kanssa.
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Yksikön toimintakulttuuri esiopetusryhmissä
• Maunulan esiopetuksen toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta, yhteisöllisiä työtapoja ja 

vanhempien ja lasten osallisuutta. Lasten mielipiteet, ideat ja ajatukset otetaan huomioon toiminnassa ja 
oppimisympäristön suunnittelussa. Lapsia kuullaan ja arvostetaan ja heidän mielipiteitään kuunnellaan 
aamupiirissä ja toimintahetkillä sekä havainnoidaan leikeissä. Hiljaisemmatkin lapset pääsevät 
pienryhmissä ilmaisemaan itseään. 

• Lasten leikeille ja aloitteille on aina tilaa esiopetuspäivän aikana. Jokainen lapsi saa sopivia oppimisen 
haasteita ja tarvittavaa tukea tai erityistä tukea. Lapsiryhmässä edustettuina olevat kielet, kulttuurit ja 
katsomukset näkyvät toiminnassamme. Oivallus ja oppimisen ilo ovat läsnä esiopetuksen arjessa. Lapsia 
rohkaistaan ilmaisemaan itseään, harjoittelemaan ja opettelemaan erilaisia taitoja, tietoja ja työtapoja sekä 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan. 

• Esiopetuksessa harjoittelemme päivittäin tunne- ja kaveritaitoja, materiaalina on käytössä Huomaa hyvä. 
Esiopettajat ovat lisäksi käyneet Miniverso-koulutuksen, menetelmää harjoittelemme ryhmissä. 
Käytössämme ovat esiopetuksen oppilashuollon palvelut ja voimme olla matalalla kynnyksellä yhteydessä 
psykologiin ja kuraattoriin. Teemme yhteistyötä perusopetuksen kanssa, jotta lapselle tulisi ehyt opinpolku.

• Esiopetusryhmien muodostamisessa teemme pedagogisia ratkaisuja ja huomioimme lasten kaverisuhteita. 
Esiopetusryhmien opettajat tekevät keskenään yhteistä suunnittelu- ja kehittämistyötä ja ryhmien välille 
luodaan esiopetusvuoden aikana yhteistä toimintaa. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Olemme yksikössä yhteisesti sopineet, että käytämme systemaattisesti Huomaa hyvä 

-materiaalia toimintamallinamme vahvistamaan kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, 
empatia- ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien 
ratkaisussa.

• Olemme päättäneet yhteisesti varhaiskasvatusyksikössämme tällä toimintakaudella 
”velloa positiivisuudessa”. Tuomme varhaiskasvatuksen arjessa esille lasten 
vahvuuksia, joita sanotamme lapsille aktiivisesti. Näemme lapsessa sen hyvän ja 
positiivisen, jonka kautta vahvistamme jokaisen lapsen itsetuntoa, minäkuvaa ja 
ymmärrystä omista vahvuuksistaan.

• Opettelemme lasten kanssa yhdessä erottamaan riidat kiusaamisesta. Ristiriita- ja 
konfliktitilanteiden ratkaiseminen nähdään vuorovaikutustaitojen oppimistilanteena, 
jossa toimimme sovitellen jokaista osapuolta kuullen ja lasten osallisuus huomioiden.
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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. 

• Kartoituksesta nostetaan alkuvuoden 2021 aikana esiin 2-4 toimenpidettä, joiden 
edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille 
tiedoksi. 
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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)

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

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä 
kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)

Varhaiskasvatusyksikkömme omat toimintavuodelle asettamat tavoitteet on esiteltynä 
seuraavassa diassa.
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Varhaiskasvatusyksikkömme omat tavoitteet
1. Kaveri- ja tunnetaidot
Aiemmin toimintasuunnitelmassa esittelimme yksikössämme käytössä olevia keinoja, joilla 
kannustamme lapsia hyviin kaveritaitoihin. Nostimme tämän myös toimintakautemme yhdeksi omaksi 
tavoitteeksemme, jonka toteutumista seuraamme säännöllisesti arvioiden.

2. Leikin tukeminen ja leikkeihin sitoutuminen
Toisena omana tavoitteenamme haluamme korostaa leikin merkitystä. Tällä toimintakaudella 
kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, miten voimme kannustaa ja sitouttaa lapsia pidempikestoisiin 
leikkeihin. Me aikuiset tuemme lasten leikki- ja kaveritaitojen kehittymistä osallistumalla, havainnoimalla 
ja tukemalla lapsia arjen leikkihetkissä. Korostamme aikuisen roolia leikkiä ylläpitävänä, kehittävänä ja 
monipuolistavana toimijana.

3. Aikuisten sensitiivisyys
Aikuisen sensitiivisyyden merkitys on keskeistä kahden aiemman tavoitteen toteutumisessa, ja 
muutenkin varhaiskasvatuksen arjen jokaisessa hetkessä. Sen vuoksi haluamme ottaa aikuisen 
sensitiivisyyden kolmantena tavoitteenamme toimintakaudelle, ja arvioida sen toteutumista 
systemaattisesti.
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• Suosittelemme jokaiselle yksikössämme aloittavalle lapselle 1-2 viikon tutustumisjaksoa yhdessä vanhemman 
kanssa sekä oman ryhmän aikuisen kanssa käytävää aloituskeskustelua ennen varsinaista hoidon alkua.

• Lisätietoa varhaiskasvatuksessa aloittamisesta: http://helmi.hel.fi/kasko/oppiminen/varhaiskasvatus-ja-
esiopetus/asiakasohjaus/Documents/varhaiskasvatuksessa-aloittaminen_tiedote.pdf

• Lapsiryhmien muodostamisessa huomioimme lasten iän, sisarussuhteet sekä tuen tarpeen. Ryhmästä toiseen 
siirtymiseen vaikuttaa lisäksi kaverisuhteet. Keskustelemme aina uuteen ryhmään siirtymisestä vanhempien kanssa 
ja tarvittaessa järjestetään vanhan ja uuden ryhmän aikuisten sekä vanhempien yhteiskeskustelu. Tutustumme 
pienryhmissä uusiin ryhmiin tutun aikuisen kanssa.

• Varhaiskasvatuksen opettaja pitää huoltajien kanssa vasu-keskustelun n. 2 kk aloituksesta ja kirjaa 
varhaiskasvatussuunnitelman 31.10. mennessä. Laadimme ryhmien pedagogiset suunnitelmat lasten vasujen 
pohjalta. Valmistaudumme vasu-keskusteluun havainnoimalla lapsiryhmää aktiivisesti lapsivihkoa käyttäen sekä 
keskustelemalla havainnoista tiimissä. Vanhemmat saavat vasulomakkeen valmistautuakseen vasukeskusteluun. 
Vanhemmat saavat vasun luettavakseen ja kommentoitavakseen.

• Vasukeskusteluiden lisäksi käytössä on neuvolan 3-vuotiaiden ikätarkastus, joka voidaan toteuttaa päiväkodissa, 
mikäli riittävä määrä lapsia osallistuu siihen. 4-vuotiaan hyvinvointitarkastus tehdään myös yhteistyössä neuvolan 
kanssa. Nämä keskustelut käydään vasukeskustelun yhteydessä tai lapsen 3-4-vuotissyntymäpäivän tienoilla. 
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• Dokumentoimme toimintaa kuvaten, videoiden, äänittäen, piirtäen ja kirjoittaen yhdessä lasten kanssa

• Jokainen ryhmä ottaa käyttöön oman sähköisen portfolion, jolla teemme toimintaamme näkyväksi 
vanhemmille. Syksyn 2020 aikana harjoittelemme portfolion käyttöä ja keväällä 2021 portfolio on tarkoitus 
ottaa käyttöön vanhemmille jaettavana viestinnän ja dokumentoinnin muotona.

• Ryhmää koskevat ajankohtaiset asiat tiedotamme pääsääntöisesti sähköisen portfolion kautta, sitten kun 
se tulee vanhemmillekin jaettavaksi. Tarvittaessa käytämme jatkossa myös sähköpostia tai tekstiviestejä.

• Suosimme toiminnallisia tapahtumia, joissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja arvioimaan päiväkodin 
toimintaa (vanhempainillat, yhteiset juhlat ja tapahtumat)

• Huoltajien ajatuksia ja toiveita kuunnellaan arjen tilanteissa päivittäin, ja kiinnitämme erityistä huomiota 
päivän kuulumisten sisältöihin.

• Vasu- ja LEOPS-keskusteluissa vanhempien kanssa sovitaan heidän toivomistaan yhteistyötavoista. 
Muita osallisuuden muotoja ovat mm. asiakastyytyväisyyskyselyihin ja muihin kyselyihin vastaaminen. 

• Johtaja tiedottaa pääsääntöisesti sähköpostitse ajankohtaisista asioista.
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