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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
Lapsi on toimintakulttuurin ydin ja hänen koko päivänsä on tärkeä. Päiväkodeissamme lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana
itsenään. Turvallinen ilmapiiri lapsiryhmiin syntyy myönteisestä vuorovaikutuksesta lasten ja kasvattajien välillä. Meidän
vastuullamme on saada lapsi mukaan vuorovaikutukseen. Lasten sensitiivinen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen on tavoitteena
kaiken varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tapahtuvan toiminnan aikana. Tämä perustuu yhteiseen näkemykseemme
sensitiivisyydestä.

Lapset osallistuvat oman arkensa suunnitteluun, esimerkiksi ideoimalla leikkejä, retkikohteita ja yhteistä toimintaa. Yhdessä
ihmettelemme ja tutkimme asioita, joista lapset ovat kiinnostuneita. Toiminnan suunnittelu pohjautuu lasten kiinnostuksen kohteisiin
ja kokemusmaailmaan. Lapset ovat aktiivisina toimijoina mukana miettimässä yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, sekä mukana
projekteihin liittyvän tiedon ja aineiston hakemisessa.

Kulttuurinen moninaisuus on rikkaus. Jokainen lapsi voi kokea itsensä ja perheensä tärkeäksi. Teemme näkyväksi päiväkotien eri
kielten ja kulttuurien sekä suomalaisen kulttuuriperinnön samankaltaisuuksia. Kielitietoinen kasvattaja toimii lapsille kielellisenä
mallina. Kiinnitämme huomiota omaan kielenkäyttöömme. Herättelemme lasten mielenkiintoa eri kieliin ja kulttuureihin.

Päiväkodin tilat ja oppimisympäristöt ovat muuttuvat ja muokattavissa lasten tarpeiden, kehitystason ja kiinnostuksen kohteiden
mukaan. Vaihtelemme leluja ja leikkipaikkojen teemoja lasten kanssa yhdessä sopien. Kaikilla tavaroilla on omat paikkansa, jotka
on merkitty kuvin. Kuvien avulla lapset tietävät, mistä löytyy mitäkin ja mitä mahdollisuuksia on valittavana. Jokaisessa päiväkodissa
on tila, johon lapset saavat rakentaa mieluisan leikin omin ehdoin. Mahdollistamme pitkäkestoisen leikin syntymisen; leikki saa
jatkua ja muokkaantua lasten toimesta. Hyödynnämme monipuolisesti lähiympäristöä, metsiä ja puistoja, ja sovellamme jo opittuja
asioita vaihtuvissa oppimisympäristöissä. Yksikössämme toimii metsätoimintaan painottavia ryhmiä, jotka toimivat osan viikkoa
aamupäivisin metsässä.

Leikki on keskeinen osa lasten päivää ja kaikista tärkein oppimisen väline. Kunnioitamme lasten leikkejä mahdollistamalla yhdessä
lasten kanssa lapsista lähtevät leikki-ideat ja leikkien jatkumisen. Olemme mukana lasten leikeissä ohjaamassa ja näyttämässä,
miten leikkiin päästään mukaan ja miten siinä toimitaan toisia kunnioittavasti.

Olemme sitoutuneita kehittämään omaa osaamistamme siten, että pystymme hyödyntämään sitä omassa kasvatustyössämme ja
jaamme sitä muulle työyhteisölle.



Esiopetuksen toimintakulttuuri
Esiopetuksemme perustuu sensitiiviseen, positiiviseen ja vahvuuspohjaiseen pedagogiikkaan sekä 
yksilö- että ryhmätasolla. Tuemme lapsia toimimaan päivittäin oman lähikehityksensä vyöhykkeellä 
huomioiden oppimisen eri alueet. Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa tunne- ja kaveritaitoja, ja 
tuemme ryhmää toimimaan kokonaisuutena niin, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi.

Projekti- ja teematyöskentelyidemme tavoitteena on sosiaalisten taitojen, yhteystyö- ja 
vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Tuemme laaja-alaisen osaamisen kehittymistä päivittäisissä 
arjen tilanteissa. Keskustelemme asioista monipuolisesti ja etsimme erilaisia ratkaisumalleja, ja 
harjoittelemme miettimään asioiden syy-seuraussuhteita ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksia 
ensin itse. Esitämme lapsille tarvittavia kysymyksiä ja sitä kautta tuemme heidän ajattelunsa 
kehittymistä. Tuemme monilukutaidon kehittymistä tehden havaintoja ympäristön kuvallisista ja 
sanallisista viesteistä. Käytämme arkeen soveltuvia sähköisiä sovelluksia.

Lasten osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen huomioidaan myös oppimisympäristön 
suunnittelussa. Lisäksi LEOPS-keskustelussa lapsi kertoo toiveitaan ja vahvuuksiaan, joiden 
pohjalta tehdään yhteiset sopimukset, joita arvioidaan yhdessä lapsen kanssa. Lapsia 
haastatellaan läpi eskarivuoden ja nostetaan esille tulleita näkökulmia ja toiveita ryhmän ja koko 
eskarinkin käsittelyyn. Lasten haastattelut ovat osa päivittäistä eskariarjen dokumentointia. 
Eskarilaiset arvioivat itse omaa toimintaansa päivittäin eri tilanteissa. Yhteistä toimintaa arvioidaan 
ja kehitetään lastenkokouksissa. Tänä toimintavuotena on otettu käyttöön myös ryhmien 
viikkoarvioinnit.

Toimipisteemme sijaitsee keskeisellä paikalla Oulunkylässä, mikä mahdollistaa sekä luonnon että 
urbaanin ympäristön hyödyntämisen esiopetuksessamme. Teemme paljon yhteistyötä esimerkiksi 
Oulunkylän kirjaston sekä keskustan eri kulttuuritoimijoiden kanssa.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Ryhmässä toimimisen ja kaveritaitojen oppiminen perustuu hyville vuorovaikutustaidoille, empatia- ja tunnetaidoille sekä 
lasten osallisuudelle. Lapsi oppii tunnetaitoja vuorovaikutuksessa turvallisen kasvattajan kanssa. Autamme lasta 
itsesäätelyssä, tunteiden tunnistamisessa, nimeämisessä ja säätelyssä. Lapselle kaikkein tärkeintä on päästä leikkiin 
mukaan. Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa leikkiin liittymistä, leikkiin mukaan ottamista ja toisten huomioimista leikissä. 
Osallistumme leikkeihin ja annamme toisia kunnioittavan mallin vuorovaikutuksesta.

Keskitymme ryhmissämme lasten vahvuuksien huomioimiseen. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen 
varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma, jossa varmistetaan, että lapsi pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja saa 
onnistumisen kokemuksia. Kaikissa ryhmissämme on käytössä Huomaa hyvä! -materiaali, jonka käyttöön olemme 
perehtyneet. Lasten vahvuuksien nostaminen ryhmän vahvuuksiksi kasvattaa ryhmässä me-henkeä, joka osaltaan ehkäisee 
kiusaamista. Toimimme ryhmäsensitiivisesti ja varmistamme kaikkien lasten osallisuuden ryhmässä. 

Ryhmissämme on käytössä mm. Piki– ja Molli-materiaalit, sekä tunnekortit. Esiopetuksessa otetaan tänä toimintakautena 
käyttöön alueen koulujen ja esiopetusta antavien päiväkotien yhteisesti sovittu MiniVerso. Toimintamalli on lasta osallistava 
sovittelun väline, jossa lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan oman ristiriitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana.  

Kokoonnumme säännöllisesti esiopetuksen oppilashuollon edustajien kanssa keskustelemaan lasten hyvinvoinnista ja niihin 
liittyvistä näkökulmista. Tavoitteenamme on edistää sekä ryhmän että yksittäisen lapsen hyvinvointia. Laadimme yhdessä 
toimintamalleja ja suunnitelmia sekä ennaltaehkäisemään ongelmatilanteiden syntymistä että hoitamaan ilmenneitä 
ongelmia. Lisäksi oppilashuollon edustajat tapaavat pienryhmissä esiopetuksen lapsia.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilannetta on kartoitettu kasvattajien arvokeskusteluilla, lapsia haastattelemalla ja leikkejä 
havainnoimalla. Nykytilanteen arviointiin ovat osallistuneet kaikki lapset ja kasvattajat. Kaveritaitoihin ja jokaisen lapsen
osallisuuteen ryhmissä on panostettu, kaikki saavat kuulua ryhmään sellaisena kuin ovat. Kasvattajien tietoisuus 
sukupuolisensitiivisyydestä on lisääntynyt; tyttöjä ja poikia ei jaeta tietoisesti eri leikkeihin eikä leikkimahdollisuuksia ole
rajattu sukupuolen mukaan. 
Kehitettävää:
Tasa-arvo
• sukupuolisensitiivisyys; keskustelua aiheesta on tärkeä pitää yllä ja kaikkien kasvattajien on hyvä tulla tietoiseksi omista ääneen 

lausumattomista asenteistaan
• kaikkien lasten osallisuus leikkeihin; erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien lasten osallisuuteen leikeissä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota 
Yhdenvertaisuus
• päivittäisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen parantaminen; erityinen huomio perheisiin, joiden vanhempien kanssa päivittäin käytäviä 

keskusteluja ei voida käydä heidän omalla kotikielellään
• katsomuskasvatus on puutteellista ja suunnittelematonta
Toimenpiteet:
• Tasa-arvo 
• ryhmien pedagogisten suunnitelmien tavoitteisiin/kriteereihin täsmennetään sukupuolisensitiivisyyden toteutuminen
• ryhmien pedagogisten suunnitelmien tavoitteisiin/kriteereihin täsmennetään eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden 

varmistaminen leikkeissä 
• Yhdenvertaisuus
• käytetään tulkkia kuukausittain lapsen kuulumisten päivittämiseen, esim. huoltajien kanssa sovitaan n. 15 min. pituinen keskustelu Teams-

tapaamisena päivällä
• katsomuskasvatuksen nykytilanne arvioidaan ja suunnitellaan vasun/leops:n mukaiseksi 
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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)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Varhaiskasvatusyksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:
1. Kohtaamme lapsen sensitiivisesti kaiken toiminnan aikana
Sensitiivisesti toimiva varhaiskasvattaja havaitsee lasten leikki- ja toiminta-aloitteita 
sekä ennakoi haastavia kasvatustilanteita. 

2.   Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 
Kaveritaidot kehittyvät tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä empatiataitoja 
harjoittelemalla. Ryhmäsensitiivisesti toimiva kasvattaja rakentaa ryhmään me-
henkeä.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista lapsi tulee tutustumaan päiväkotiin huoltajansa kanssa. Tutustuminen suunnitellaan yhdessä
huoltajien ja kasvattajien kanssa lapsen tarpeiden mukaisesti. Lapsi huoltajineen tutustuu kasvattajiin, muihin ryhmän lapsiin, ryhmän
toimintaan ja tiloihin. Rakennamme luottamusta tutustumalla lapseen ja huoltajiin sekä kerromme ryhmän toiminnasta, yhteistyöstä ja
viestinnän tavoista.

Aloituskeskustelu sovitaan pidettäväksi joko tutustumisen aikana tai sitä ennen. Keskustelussa huoltajat kertovat tarvittavia tietoja lapsestaan,
sekä odotuksistaan ja toiveistaan päivähoitoon ja sen aloitukseen liittyen. Samalla huoltajat saavat tietoa varhaiskasvatuksesta, ryhmän
toiminnasta ja päivärytmistä sekä tarpeelliset yhteystiedot. Vasu-keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa vähintään kerran
toimintakauden aikana ja aina tarvittaessa. Eskarilaisten vanhempien kanssa käydään LEOPS-keskustelut syksyllä ja keväällä sekä
tarvittaessa niitä päivitetään esiopetuskauden aikana.

Lapsiryhmiä muodostettaessa huomioimme lasten jo muodostuneita ystävyyssuhteita ja mahdollistamme uusien ystävyyssuhteiden syntymistä.
Ryhmien rakenne mahdollistaa toimimisen sekä pienryhmissä että koko ryhmänä.

Siirtyessään toiseen ryhmään lapsi saa käydä siellä edellisen ryhmän kasvattajan kanssa etukäteen leikkimässä sekä tutustumassa kavereihin
ja tiloihin. Varhaiskasvatuksen opettajat käyvät tarvittaessa myös siirtokeskustelun.

Viisivuotiaiden siirtyessä esikouluun ja esikoululaisten siirtyessä kouluun, tutustumiskäyntejä tehdään uusiin tiloihin ja tutustutaan uusiin
kasvattajiin. Myös siirtokeskustelut käydään tarkasti tässä vaiheessa opettajien kesken. Tarvittaessa keskusteluun osallistuvat myös huoltajat.

Keväällä ennen esiopetuksen alkua lapsi käy tutustumassa eskariin oman viskariryhmänsä kanssa, ja/tai osallistuu huoltajansa/huoltajiensa
kanssa esiopetuksen infotilaisuuteen.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11



Viestintä ja yhteistyö
Päivittäiset lapsen tuonti- ja hakutilanteet ovat tärkeitä vanhempien kohtaamisen hetkiä. Tällöin vanhemmilla on mahdollisuus lyhyesti kertoa
lapsen ja perheen kuulumisista sekä kuulla lapsen päiväkotipäivästä. Lasta kannustetaan myös itse kertomaan päivästään vanhemmille.
Havaintoja pienempien lapsen päivästä kertovat ryhmän kasvattajat. Pidemmälle keskustelulle sovitaan erikseen aika.

Kerromme vanhemmille eri viestintäkanavia käyttäen ryhmän toiminnasta, tapahtumista ja lapsia kiinnostaneista ajankohtaisista aiheista.
Sähköpostitse lähetettävä viikko-/kuukausiviesti on tärkeä dokumentoinnin väline, josta saa tietoa mm. siitä, mitä ryhmässä on harjoiteltu. Muita
viestinnän kanavia ovat ryhmästä riippuen mm. ryhmän blogi ja WhatsApp. Vanhemmille jaettava digitaalinen ryhmäportfolio otetaan käyttöön
tämän kauden aikana.
Vasu-keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa vähintään kerran toimintakauden aikana ja aina tarvittaessa. Eskarilaisten vanhempien
kanssa käydään LEOPS-keskustelut syksyllä ja keväällä sekä tarvittaessa niitä päivitetään esiopetuskauden aikana. Vanhempien näkökulmaa
ryhmän toimintaan saadaan myös ryhmäkohtaisilla vanhempainilloilla ja asiakaskyselyillä.

Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan järjestämään päiväkodin yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi vanhempaintoimikunnan kautta. Toivommekin
saavamme vanhempien asiantuntemusta esimerkiksi eri kulttuureihin tutustumisessa. Lisäksi otamme mielellämme vastaan ideoita lähialueen
retkikohteista.

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat alueen muut päiväkodit, koulut ja leikkipuistot, nuorisotalo Nuotta ja Oulunkylän terveyskeskus sekä
kirkko, kirjasto ja lastensuojelu. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä Oulunkylän ala-asteen koulun alkuopetuksen kanssa. Jokaisella
esiopetusryhmällä on kummiluokka ja –opettaja ala-asteella, jonka kanssa yhteistyöstä sovitaan tarkemmin.

Lasten arvioita toiminnasta saadaan lapsia haastattelemalla, havainnoimalla sekä vanhempien kanssa keskustellen. Vanhempien
asiakastietokyselyissä antama arviointi on osa toimintamme kehittämistä.
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