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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
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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

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-

arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 

kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 

toimintakulttuurin ytimenä.

• Yksikkömme päiväkodeissa vallitsee hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri. Jokainen lapsi on 
yksilö, tärkeä ja arvokas juuri sellaisena kuin on. Kaikki persoonallisuudet ja temperamentit 
saavat meillä kukoistaa, kasvaa ja kehittyä. 

• Henkilökuntamme on sitoutunut sensitiiviseen vuorovaikutukseen. Turvallinen 
kasvuympäristö syntyy, kun jokaisen lapsen emotionaaliset tarpeet tunnistetaan ja 
kohdataan ja niihin vastataan. Jokainen ilon ja surun aihe on kohtaamisen ja jakamisen 
arvoinen, jokaisen hermostumisen ja suuttumuksen takaa löytyy syy, joka on tarpeen kuulla 
ja ymmärtää.

• Päiväkotiympäristöä muokkaamme lasten tarpeista lähtien yhdessä lasten kanssa. 
Huomioimme lasten aloitteet ja kannustamme heitä kehittämään niitä eteenpäin. Kun 
lapset huomaavat toiveidensa ja ajatustensa toteutuvan, he aktivoituvat, rohkaistuvat ja 
innostuvat osallistumaan päiväkodin oppimisympäristön kehittämiseen.

• Luomme toimintakulttuuria yhdessä lasten kanssa ideoiden ja suunnitellen. Moninaiset 
identiteetit, kielet, katsomukset ja kulttuurit rikastuttavat toimintaamme. Toimimme 
päiväkodissa suomen kielellä. Lasten identiteetti rakentuu omalle äidinkielelle ja eri kielet 
saavat näkyä toiminnassamme. 

• Leikki on lapselle luontainen tapa toimia. Leikin avulla lapset opettelevat ymmärtämään 
maailmaa ja löytävät paikkansa siinä. Lasten ideat ja oivallukset konkretisoituvat leikin 
kautta. Leikki onkin se perusta, jonka päälle varhaiskasvatus rakentuu. Leikki ei ole vain 
lasten keskinäistä vuorovaikutusta, vaan erottamaton osa kaikkea toimintaa 
varhaiskasvatuksessa. Leikkisä aikuinen saa lapsen huomion ja mielenkiinnon. Ympäristö, 
jossa saa toimia leikkien, on rauhallinen, innostava ja turvallinen.

• Sitoudumme siihen, että toteutamme laadukasta ja alati kehittyvää varhaiskasvatusta. 
Päiväkotiyhteisössä kaikki oppivat toisiltaan. Jokainen kohtaaminen lasten kanssa on 
mahdollisuus oppia uutta ja jokainen opittu ja oivallettu asia on jakamisen arvoinen. 
Sitoudumme siihen, että yhteisö oppii ja kehittyy vuorovaikutuksessa, joka on avoin kaikille.
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Yksikön toimintakulttuuri
• ESIOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

• Esiopetuksessa herättelemme lapsen innostusta oppimiseen ja tutkimiseen. Käsittelemme eri asioita aihekokonaisuuksien 

kautta, joiden avulla eri toimintatuokiot nivoutuvat yhteen. Tavoitteena on päättelykyvyn ja ajattelutaitojen kehittyminen.

• Toiminnassa korostuu ryhmänä toimiminen ja asioiden kokeminen yhdessä. Yhdessä toimimisen taidot ovat tärkeä 

esiopetuksen tavoite. Kaveritaidot ja ryhmässä pärjääminen ovat tärkeitä valmiuksia koulumaailmaan siirryttäessä. 

• Omatoimisuus ja itsestä huolehtimisen taidot nousevat tärkeään osaan esiopetuksessa. Meillä lapset oppivat luottamaan 

itseensä ja omiin taitoihinsa.

• Päiväkoti Sakaran esiopetuksessa toteutetaan kielirikasteista esiopetusta englannin kielellä. Esiopetuksessa enintään 

25% toiminnasta järjestetään englannin kielellä. Päiväkoti Nallissa toteutetaan laajamittaista kaksikielistä esiopetusta 

englannin kielellä. Esiopetuksessa vähintään 25% toiminnasta järjestetään englannin kielellä. Tavoitteena on, että lapsille 

kehittyy positiivinen kokemus vieraasta kielestä. Suomen kielen osalta tavoitteena on rikkaan ja monipuolisen kielen 

kehittyminen sekä kyky kuunnella satuja ja tarinoita. Kielirikasteinen esiopetus tukee monikielisyyttä ja eri kulttuurien 

kohtaamista. 

• Esiopetusvuoden aikana opimme uutta, tutustumme uusiin asioihin ja iloitsemme ja koemme asioita yhdessä. Jokainen 

lapsi saa olla meillä oma itsensä. Näin luomme lapsillemme turvallisen opinpolun ja hyvän pohjan elinikäiselle oppimiselle. 

Toimintasuunnitelma 2021-2022 7



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Hyviä kaverisuhteita tukevan ilmapiirin luominen
• Luomme kannustavan ja myönteisen ilmapiirin, joka tukee lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä sekä rohkaisee 

tuomaan omia ajatuksia ja kiinnostuksen kohteita esiin. 

• Hyvät kaverisuhteet rakentuvat sen kautta, että lapsella on positiivinen rooli omassa lapsiryhmässä. Toiminnan 

suunnittelussa huomioimme se, että jokaisen lapsen vahvuudet nousevat esille. Kasvattajat tiedostavat oman tapansa 

kommunikoida aikuisten ja lasten kanssa sekä katseen, puheen että eleiden osalta ja tämän merkityksen lapsiryhmien 

sosiaalisten suhteiden kehittymisessä.

• Opettelemme lasten kanssa positiivista ja toisia kannustavaa puhetapaa. Toteutamme esim. kehu kaveria päiviä.

• Työstämme lasten kanssa millainen on kiva kaveri taulun joka ryhmään.

• Kaveri ja empatiataitojen opettelussa käytämme tukena esim. Molli- ja Pikikirjoja sekä huomaa hyvä-vahvuuskortteja.

• Toimintamalli tilanteissa, joissa havaitaan epäasiallista kohtelua tai kiusaamista
• Päiväkodissa havainnoidaan lasten välistä toimintaa, tietoa puuttumista vaativista tilanteista ja vertaissuhteista jaetaan 

koko päiväkodin henkilöstön kesken, kaikki kiusaamistapaukset käsitellään yhteisesti päiväkodin kesken.

• Tilanteen rauhoittamiseksi lasten jakautumista leikkiryhmiin suunnitellaan henkilökunnan toimesta tavallista tarkemmin.

• Kaikki kiusaamistilanteet käsitellään ryhmissä sekä asianosaisten lasten vanhempien kanssa. Asiaa käsiteltäessä 

lapsiryhmissä korostetaan asiaa, ei sitä kuka teki ja mitä.

• Kun toisen epäasiallista kohtelua ryhmissä ilmenee, korostamme toiminnan suunnittelussa kaveritaitoja sekä tunne ja 

empatiataitoja vahvistavaa pedagogiikka.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus 
ja esiopetus

• Jokaisella lapsella on oikeus kehittyä omalla tavallaan ja omalla rytmillään. Samalla huolehdimme siitä, että kaikki 

lapset lähtevät meiltä eteenpäin hyvin elämän eväin varustettuina. Toiminnan suunnittelussa huomioimmekin 

sekä yhteiset tavoitteet että yksilölliset tavoitteet. Tarvittaessa hyödynnämme lasten yksiöllisten suunnitelmien 

teossa asiantuntija-apua. Toiminnan toteuttamisessa hyödynnämme pienryhmätoimintaa siten, että se parhaiten 

vastaa ryhmässä olevia kulloisiakin tarpeita.

• Jokainen lapsi saa olla meillä oma yksilöllinen itsensä. Huomioimme toiminnan suunnittelussa paitsi lapsiryhmän 

ja sen yksilöiden tarpeet, myös erilaiset temperamentit ja niiden merkityksen ryhmän dynamiikalle ja 

kaverisuhteille.

• Yksikön tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskasvatuksen painopisteet

- Yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien toteutuminen   - Elinikäisen oppimispolku käynnistyy jo lapsen syntymästä ja 

varhaiskasvatuksessa oppimisvalmiudet ja kyky omiin taitoihin kehittyvät vahvasti. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen lapsi 

oppii luottamaan taitoihinsa ja nauttimaan uuden oppimisesta.

- Sukupuolisensitiivinen kasvatus  - Lapsi saa vahvan ja terveen identiteetin kun pääsee toteuttamaan itseään itselleen 

luonteenomaisella tavalla ja kokee tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

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- ja 

taidetoimijan kanssa.

3. Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee. Jokaisella lapsella on vähintään yksi kaveri. 

4.  Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta 

Varhaiskasvatuksessa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseen. Kestävän tulevaisuuden Kettu-materiaali otetaan käyttöön vähintään kolmen 

Ketun osalta 3- vuotiailla lapsilla ja sitä vanhemmilla.
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Toimintakauden tavoitteet
Varhaiskasvatusyksikön oma tavoite

Kehitämme koko yksikössä kaveritaitojen sekä tunne ja empatiataitojen kehittymiseen 

tähtäävää ohjattua leikkipedagogiikkaa.

- Henkilöstö ja lapset opettelevat yhdessä taitoja, jotka tähtäävät toisten ymmärtämiseen, erilaisuuden 

hyväksymiseen ja sitä kautta syvempiin kaverisuhteisiin.

- Jokaisella lapsella tulee olla päiväkodissa kaveri ja jokaisella lapsella on tärkeää olla tunne siitä, että 

hän tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on.
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• Varhaiskasvatuksessa aloittaminen on tärkeä hetki lapsen elämässä. Positiivisen alun varmistamiseksi 

aloitus on syytä suunnitella huolellisesti. Lapsen vanhempien ja ryhmän henkilöstön kesken sovitaan 

tutustumisjaksosta ja muista aloitukseen liittyvistä käytännön asioista. Huolehdimme siitä, että uudet 

aloittavat lapset ovat koko henkilökunnan tiedossa.

• Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät muodostamme siten, että ryhmissä on kaiken ikäisiä lapsia, 

pienimmistä aina 5-vuotiaisiin saakka. Näin varmistamme sen, että uusilla aloittavilla lapsilla on 

omanikäisiä kavereita ryhmissä. Eri-ikäisten lasten ryhmissä lapset myös oppivat monipuolisesti asioita 

toisiltaan. Esiopetusryhmät toimivat omina ryhminään. 

• Lapset valitaan ryhmiin koko toimintakaudeksi. Siirto ryhmästä toiseen tehdään vain painavasta syystä. 

Kaikki siirtymät ryhmien välillä valmistellaan huolellisesti. Tiedonsiirto varmistetaan aina, jos lapsi siirtyy 

jostain toisesta päiväkodista. Siirtyminen ryhmästä tai päiväkodista toiseen on syytä hoitaa huolellisesti, 

jotta lapsi kokee muutoksen positiivisesti.

• Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä lähikoulujen kanssa. Koulu tulee eskareille tutuksi päiväkodin ja 

koulun yhteisten projektien kautta. Niitä käynnistetään ja toteutetaan voimassa olevien 

koronarajoitusten mahdollistamissa rajoissa. Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä 

toteutuu sekä ennen koulun alkua että sen jälkeen.
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Viestintä:

• Ryhmien pedagogisesti toiminnasta jaamme tietoa vanhemmille digitaalisen ryhmäportfolion avulla. Portfolio 

jaetaan lasten vanhemmille kuukausittain sähköpostin välityksellä. Toimintaa tehdään näkyväksi myös 

Instagramin avulla. Viestimme vanhempia lisäksi sähköpostin, tekstiviestien ja paperisten tiedotteiden kautta. 

Painotamme kuitenkin päivittäisten henkilökohtaisten kohtaamisten tärkeyttä.

Yhteistyö:

• Yhteistyötä rakennetaan lapsen koko hoitosuhteen ajan lapsen ja vanhempien kanssa. Monialaista yhteistyötä 

tehdään eri ammattiryhmien kanssa yhdessä perheen kanssa sopien. Esiopetuksen yhteistyökumppaneina ovat 

lähikoulut, joiden kanssa on säännöllistä yhteistä toimintaa sovitusti.

• Esiopetuksen oppilashuoltotyöryhmä tukee lapsen lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

• Hyve4-keskustelu käydään huoltajien kanssa ennen lapsen 4v-neuvolakäyntiä.

• Neuvola päiväkodissa-toimintaa toteutetaan, kun pandemiatilanne sallii, vanhempien toiveiden mukaan, mikäli 

halukkaita perheitä on riittävästi.

• Vanhempainiltoja, toiminnallisia tapahtumia ja juhlia järjestämme kulloinkin voimassa olevien covid ohjeiden 

mukaisesti. Tapahtumat rakennetaan vanhempia ja lapsia osallistaviksi.

Dokumentointi:

• Digitaalinen Portfolio, Instagram ja lapsen kasvunkansio ovat käytössä. 

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmia ja Lapsen esiopetussuunnitelmia ja niiden arviointia tehdään Helsingin 

Varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistuksen mukaisesti vuosittain. 
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Viestintä ja yhteistyö


