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Hyväksytty: 



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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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, 
yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus 
ja kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja 
vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä
.
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• Mintussa ja Neilikassa lapsilla on omat ryhmätilansa, joissa leikitään ja opitaan pääsääntöisesti näin 
koronavuonna. Päiväkodin  piha ja lähimetsät ovat myös tärkeä arjen oppimisympäristö. Useimmissa 
ryhmissämme onkin säännöllisesti, viikoittain metsäretkipäivä. Koronan vuoksi toiminta on pääsääntöisesti 
pienryhmätoimintaa omassa ryhmässä. Vain ulkona voimme järjestää pienryhmissä tapahtuvaa, yhteistä 
toimintaa. Retkiä teemme vain lähialueella mm. kirjastoon, nuorisotalon saliin tai leikkipuistoihin. Jos tilanne 
muuttuu, mietimme yhteisiä tapahtumia ja juhliakin päiväkotiin ja  teemme retkiä myös kauemmas kotialueelta.

• Aikuiset huolehtivat päiväkodin sisällä tilojen turvallisuudesta, monipuolisuudesta ja siisteydestä yhdessä lasten 
kanssa. Lapset opettelevat kestävän kehityksen elämäntapaa mm. laittamalla tavarat paikalleen ja opettelemalla 
käsittelemään toimintavälineitä arvostavasti.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Oppivassa yhteisössä aikuisilla on oppiva asenne ja ystävällinen, kunnioittava ja ammatillinen käytös niin lapsia, 
huoltajia kuin työtovereitakin kohtaan. Jokainen aikuinen vastaa hyvästä ilmapiiristä ja välittää lapselle tunteen, 
että kaikki ovat yhtä tärkeitä ja hyväksyttyjä ryhmässä. Hoidamme asioita hyvässä yhteistyössä ja autamme 
toisiamme onnistumaan. Positiivinen pedagogiikka näkyy toimiessamme lasten kanssa. Jokainen aikuinen 
muistaa olevansa hyvän käyttäytymisen malli meitä seuraaville silmäpareille.

• Ryhmän toiminnassa lapsi on keskiössä ja huoltajien toiveita kuullaan. Aikuinen havainnoi sensitiivisesti lapsia, 
jolloin hän huomaa paremmin ei-sanallisen viestinnän. Aikuinen havaitsee lasten aloitteet ja vastaa niihin lasten 
osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Lapsilla on mahdollisuus keskustella ja suunnitella toimintaa yhdessä 
aikuisen kanssa päiväpiireissä tai lasten kokouksissa. Aikuinen innostaa ja kannustaa lasta oman toimintansa 
suunnitteluun ja antaa positiivista palautetta yrittämisestä ja onnistumisesta. Käytämme lasten kanssa kuvatukea 
tarvittaessa.



Yksikön toimintakulttuuri jatkuu
• Jokaisessa ryhmässä on ohjattua pienryhmätoimintaa useana päivänä viikossa. Pienryhmässä lapsen ääni tulee paremmin kuuluviin ja opetus 

voidaan kohdentaa yksilöllisemmin näiden lasten tarpeisiin. Ryhmien teemat syntyvät lapsilta ja opettaja rakentaa opittavat asiat aiheen 
käsittelyn sisälle. Aikuinen sitoutuu lasten valitsemaan aiheeseen ja auttaa lasta tutkimaan heitä innostavaa asiaa. Toimintamenetelmät ovat 
vaihtelevia, jotta lapsi tutustuu asioihin monipuolisesti eri aisteja käyttäen.

• Keskustelemme lasten kanssa luontevasti arjessa erilaisista tavoista, perinteistä, katsomuksista ja esim. ruokavalioon liittyvistä asioista. 
Keskustelemme myös muista  esiin nousevista asioista kuten ihmisten erilaisuudesta tai erilaisista perheistä. Kohtelemme kaikkia
yhdenvertaisesti ja sukupuolisensitiivisesti. Vietämme tammi-helmikuussa monikulttuurisuuskuukausia joihin toivomme huoltajien osallistuvan 
kulttuurinsa esittelijänä.

• Leikkiessä lapsen sosiaaliset ja kielelliset taidot kehittyvät. Leikissä rakennetaan ystävyyssuhteita sekä kuvaa itsestä ja muista osana 
vertaisryhmää. Leikissä vahvistuu tunne vertaisryhmään ja yhteisöön kuulumisesta. Lapsen leikin ohjaaminen on yksi aikuisen tärkeimmistä 
tehtävistä. Aikuinen varaa leikille aikaa ja tilaa. Hän huolehti että jokainen lapsi saa leikkikaverin / ryhmän mihin voi liittyä. Aikuinen havainnoi, 
kannustaa, tekee ehdotuksia ja tukee lasten vuorovaikutusta aktiivisesti olemalla itse leikissä mukana. Hän tukee lapsen keskittymistä ja auttaa 
lasta kiinnittymään leikkiin. Aikuinen ohjaa lasten leikkejä päivittäin niin sisällä kuin ulkona. Leikki voi olla ohjattua esim. sääntö- ja perinneleikit 
tai lasten mielikuvituksen mukaan etenevää vapaata leikkiä.

• Leikkiryhmät ovat pedagogisesti rakennettuja ja lapsia opetetaan antamaan leikkirauha toisilleen. Ryhmissä on leikkiin innostavat leikkitaulut, 
jotka muistuttavat eri leikkimahdollisuuksista. Taulun avulla suomea opetteleva lapsikin voi ilmaista leikkitoiveensa.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Sensitiiviset aikuiset ovat aidosti läsnä ja herkkiä lasten tunteille ja tarpeille. Ryhmän säännöt sovitaan yhdessä lasten kanssa 

ja kasvattaja kiinnittää huomiota ryhmän ryhmäytymiseen. Lasta tuetaan ja hänelle annetaan aikaa harjoitella sosiaalisia taitoja
ryhmässä. Aikuinen kannustaa ja antaa hyvää palautetta onnistumisesta positiivisen pedagogiikan mukaisesti. Lapsia autetaan 
ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja sanoittamisessa. Kaikki aikuiset puuttuvat kiusaamiseen aina.

• Kiusaamiseen puututaan joka tilanteessa (psyykkinen, fyysinen, sanallinen kiusaaminen). Tilannetta selvitellään apukysymysten
avulla, jokaista osapuolta kuulemalla ketään syyttämättä. Lapset saavat kertoa omin sanoin mitä tilanteessa on tapahtunut. 
Aikuinen sanoittaa lapsille tilannetta ja siitä heränneitä tunteita. Aikuisen kanssa tarkennetaan yhteisiä sääntöjä tai leikin 
sääntöjä tilanteen mukaan. Tilanne sovitaan halaamalla, silittämällä tai anteeksi pyytämällä. Aikuinen varmistaa että molemmilla
lapsilla on tunne, että tilanne on selvitetty. Ristiriitatilanteista puhutaan avoimesti huoltajien kanssa.

• Tunnetaidot
• Harjoittelemme tunteiden nimeämistä ja ilmaisua esim.
• tunnekellon tai –korttien avulla.

• Kaveritaidot
• Aikuiset ovat viikoittain mukana pienryhmissä aktiivisena
• leikkijänä. Aikuisen tuella harjoitellaan kaveritaitoja kuten
• vuorottelua, jakamista ja neuvottelua.

• Lasten kokoukset ja piirit
• Lasten ymmärrystä tunteista lisätään ja vahvistetaan yhteisillä 
• keskusteluilla tunteista ja tapahtumista ryhmässä.

• Erilaiset tunnetaitoja kehittävät materiaalit
• Materiaalien avulla autetaan lasta kehittämään vuorovaikutus - ja 
• tunnetaitoja.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 
laadinta 2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyi vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistui koko yhteisö.

• Päiväkodeissa Minttu ja Neilikka tehtiin kartoitus tiimeittäin ja tämän pohjalta luotiin 
toimenpiteet, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

• Kartoituksesta nostettiin 2 tasa-arvoa ja 2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä.

• Toimenpiteitä arvioidaan vuosittain. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 9



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. 

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Minttu-Neilikan toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
Taidekasvatuksen lisääminen.
Liikunnan tavoitteellinen suunnittelu (liikuntasuunnitelma).
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus (monikulttuurisuuskuukaudet tammikuu-helmikuu 2021).
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.
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Liikuntasuunnitelma



• Tutustuminen ja aloituskeskustelu
• Kun perhe on ilmoittanut vastaanottavansa paikan, huoltaja ja lapsi kutsutaan tutustumaan ryhmään yhdessä ennen hoidon aloitusta. Huoltajien kanssa 

sovitaan tutustumisjakson pituus sekä aloituskeskustelun ajankohta. Tutustumisjakson pituus neuvotellaan lapsen iän ja tarpeen mukaan. Aloituskeskustelu 
pidetään ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Keskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle. 

• Ryhmässä sovitaan ”vastuukasvattaja” jokaiselle aloittavalle lapselle. Hän auttaa lasta tutustumaan päiväkodin arkeen ja muihin lapsiin ja kasvattajiin. Hän 
huomioi lapsen ja tämän tarpeet ja on lähellä aloitusvaiheessa. Vastuukasvattaja pitää huoltajien kanssa aloituskeskustelun. 

• Lapsen siirtyminen toiseen ryhmään tai toiseen toimipaikkaan 
• Lapsen siirrosta toiseen ryhmään keskustellaan aina huoltajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalaveri vanhan ja uuden ryhmän kasvattajien sekä 

huoltajien kanssa. Tuttu kasvattaja vierailee lapsen kanssa uudessa ryhmässä ennen siirtoa ja keskustelee tulevien kasvattajien kanssa lapsesta. Lapsi 
tutustuu ryhmässä leikkiessään uuden ryhmän ihmisiin ja toimintatapoihin. Useimmiten ryhmästä toiseen siirtyminen tapahtuu toimintakauden vaihtuessa. 

• Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja esiopetuspaikkaa tarjotaan lapselle omalta koulualueelta tammikuussa tekstiviestillä. 
• Lasten ryhmiin jakoa mietitään opettajien ja johtajan kanssa yhdessä. Huoltajien toiveet huomioidaan aina kun se on mahdollista. Ryhmistä pyritään 

tekemään toimivia huomioiden lasten erilaiset tarpeet.

• Hyve4-malli ja 3-v tarkastus päiväkodissa
• Lapsen 3v-tarkastus on mahdollista pitää päiväkodissa. Tällöin neuvolan terveydenhoitaja ja hammashoitaja tekevät tarkastuksen tutussa päiväkodin tilassa. 

Tarkastukseen kuuluu myös huoltajien ryhmäkeskustelu. Neuvola päiväkodissa toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 5.
• 4-vuotiaan hyvinvointitarkastus tehdään yhteistyössä neuvolan, huoltajien ja päiväkodin kanssa. Hyve-keskustelu käydään päiväkodissa, mikäli mahdollista, 

vasukeskustelun yhteydessä noin kuukausi ennen syntymäpäivää.

• Lapsen vasu ja leops
• Varhaiskasvatuskeskustelu (vasu) tai lapsen esiopetuskeskustelu (leops) käydään huoltajien kanssa viimeistään kahden kuukauden sisällä

varhaiskasvatuksen aloittamisesta päiväkodissa. Syksyisin keskustelut pidetään ja kirjataan 30.10. mennessä. Keskustelussa sovitut asiat kirjataan ja siitä
muodostuu lapsen opetussuunnitelma. Huoltaja voi olla yhteydessä ryhmän opettajaan, mikäli haluaa keskustella lapsensa asioista tiheämmin.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Yhteistyö on aina vuorovaikutteista. Huoltajia kuullessa ja heidän kanssaan keskustellessa on lapsen etu yhteisenä päämääränä. 
Vastuu yhteistyöstä on meillä päiväkodin kasvattajilla –me toimimme vuorovaikutustilanteessa ammattilaisina, huoltajat huoltajina.
Viestintä huoltajien suuntaan on sävyltään positiivista, keskitytään iloihin ja onnistumisiin.

Huoltajien ajatuksia ja toiveita kuunnellaan arjen tilanteissa päivittäin. Omasta lapsesta keskustellaan tarkemmin 
aloituskeskustelussa ja vasu-, hyve- ja leops-keskusteluissa. Vasu-keskustelussa huoltajan kanssa sovitaan hänen toivomistaan 
yhteistyötavoista. Huoltajientapaamisissa mietitään yhdessä laajemmin ryhmän ja päiväkodin toimintaa. Huoltajat voivat 
mielipiteillään ja ideoillaan vaikuttaa toiminnan sisältöön.
Perheille järjestetään heitä osallistavia ja yhdistäviä tapahtumia kuten juhlia ja muita tapahtumia. Päiväkodin aikuiset kannustavat 
huoltajia aktiiviseen yhteistyöhön.

Kaikista ryhmistä lähetetään viikoittain tiedote huoltajille kuluneen viikon toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. Tammikuusta alkaen 
ryhmän portfoliosta löytyy tulevan viikon ohjelma ja kuluneen viikon pedagogista sisältöä, mitä olemme oppineet tällä viikolla. 
Huoltajilta saatu palaute on arvokasta ja sitä käsitellään aina päiväkodissa ja siihen palataan huoltajan kanssa myöhemmin. 
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Viestintä ja yhteistyö



Yhteistyötahot

Teemme yhteistyötä lapsen asioissa myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyöstä on aina sovittu huoltajan kanssa ja lapsesta tehdyt 
kuvaukset ovat huoltajan luettavissa aina ennen niiden lähettämistä. 

Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat mm. neuvola (neuvola päiväkodissa 3v, 4-vuotiaiden hyvekäytäntö ja lapsen terveyteen tai kehitykseen 
liittyvät asiat), terapeutit, lääkärit ja lastensuojelu. Esiopetuksen kuraattori, esiopetuksen psykologi ja monikieliset ohjaajat ovat tarvittaessa 
myös esiopettajiemme tukena.

Esiopetuksessa lapset pääsevät tutustumaan toiminnallisesti alkuopetukseen työskennellen yhteistyössä koululaisten kanssa säännöllisesti 
esiopetusvuoden aikana. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä laaditaan kouluvuoden ajaksi syksyllä yhdessä oppimisen suunnitelma, jossa 
määritellään yhteistyön tavoitteet, sisältö ja rakenne.

Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja (veo) käy havainnoimassa lapsiryhmää ja konsultoi henkilökuntaa. 
Alueen suomi-toisena-kielenä opettaja vierailee myös ryhmissä ja tukee päiväkodin kasvattajien työtä.
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