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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

Tervetuloa matkalle, yhdessä kasvamme: lapset, huoltajat ja henkilökunta

Lapset ja aikuiset oppivat toinen toisiltaan. Nuotissa luomme oppimisympäristön, jossa

lapsi tuntee olonsa turvalliseksi.

• Aikuiset toimivat sensitiivisesti, havaitsevat lasten aloitteet ja tarpeet, sekä vastaavat niihin lasten osallisuutta tukevalla tavalla.

• Lasten kiinnostuksen kohteet ja tarpeet huomioidaan oppimisympäristöä rakennettaessa. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme

toimintaa yhdessä lasten kanssa.

• Henkilöstö arvioi ja kehittää ryhmän toimintatapoja.

• Kaikkien lasten perustarve on tulla kuulluksi, nähdyksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi omana itsenään niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on.

• Kielten, kulttuurien ja katsomusten moninaisuus on rikkaus. Nuotissa vahvistamme yhteisöllisyyttä positiivisessa ilmapiirissä.

• Huoltajien kanssa tehtävä tasavertainen yhteistyö on meille tärkeää.

• Läsnäoleva aikuinen kuuntelee, ohjaa, lohduttaa ja rohkaisee; sanoin, ilmein ja elein.

• Päiväkoti Nuotin ryhmien yksilölliset tilat, monimuotoinen piha ja vehreä lähiympäristö toimivat osana monimuotoista oppimisympäristöä.

• Leikki on pohjana kaikelle oppimiselle ja se tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

• Leikki tuottaa lapselle iloa, elämyksiä ja mielihyvää; motivoimme ja kannustamme leikkiin.

• Annamme lapsille aikaa, tilaa ja välineitä leikille.

• Aikuinen havainnoi, ohjaa, rikastuttaa, mallintaa ja on mukana leikeissä.

• Ulkona rikastutamme leikkejä ja aktivoimme lapsia. Opettelemme sekä vanhoja että uusia leikkejä perinteitä kunnioittaen, 

unohtamatta työkasvatusta (mm. lehtien haravointi, lumityöt).
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Nuotissa on erilaisia ryhmiä ja niissä käytetään kulloisenkin tarpeen mukaisia menetelmiä kaveritaitojen 

harjoitteluun.

Vahvistamme lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa ja kuuntelemme lasten omia näkökulmia.

Kiusaamisen ehkäiseminen tapahtuu edistämällä kaveritaitoja, eli vuorovaikutusta, empatiaa ja tunnetaitoja.

Aikuinen huolehtii siitä, että jokainen lapsi pääsee hyväksytyksi ryhmän jäseneksi.

• POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN ja HUOMAA HYVÄ materiaalin avulla harjoittelemme systemaattisesti tunnetaitoja: Oikea-aikainen 

positiivinen palaute on tärkeää. Opetus- ja kasvatushenkilökunta toimii lapsille mallina kaveri-, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa.

• LEIKKIPARITOIMINTA: Jatkuva ryhmäytyminen, lapset tutustuvat ryhmän kaikkiin lapsiin leikissä.

• TAITOTAULUT (Muksuoppi sovellettuna): Lapset harjoittelevat kukin omaa taitoaan esim. olen kiva leikkikaveri. Kun taidoissa on edistytty 

sovitulla tavalla, suunnitellaan ryhmän kanssa mukava yhteinen palkinto.

• VUOROVAIKUTUSLEIKIT PIENRYHMISSÄ: Huomioidaan lasten erilaiset taidot ja tarpeet.

• ELÄINLASTEN ELÄMÄÄ (Mieli RY) ja ruotsinkielen kielikylpyryhmissä KANIN OCH IGELKOTT: Tio små kompisböcker.

Tarinoiden ja nukketeatterin avulla käsitellään kaveritaitoja, ja lapset saavat itse harjoitella erilaisten tilanteiden ratkaisemista.

• ESIOPETUKSESSA toimimme positiivisen pedagogiikan periaatteiden mukaan. Meillä on myös käytössä Eläinlasten elämää-materiaali 

sekä Kanin och igelkott-materiaali. Harjoittelemme erilaisia taitoja pienryhmissä ja leikkiparitoimintaa meillä on säännöllisesti.
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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.

3. Varhaiskasvatusyksikkö Nuotin toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

• Kaveritaitojen systemaattinen kehittäminen, HUOMAA HYVÄ materiaalin käyttöön ottaminen

 Vahvistamme mahdollisimman varhain vuorovaikutus-, empatia- ja tunnetaitoja.

 Tunnistamme sekä omien että ystävien vahvuuksia, ja vahvistamme lasten osallisuutta ristiriitojen ratkaisussa.

• Pihapedagogiikan kehittäminen

 Laaja piha-alueemme sekä Nuotin että ryhmä Pukinmäen aidatulla alueella mahdollistavat monipuoliset ja 

pedagogiset toimintahetket ulkona. Näin oppimisympäristöä siirretään ulos ja lapsi toimii aktiivisena oppijana.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 8



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 Kerhotoimintakartoituksella, ja siihen osallistuu koko yhteisö.

• Kartoituksesta nostetaan alkuvuoden 2021 aikana esiin

• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme tasa-arvoa yksikössä

• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme yhdenvertaisuutta yksikössä
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Yhteinen taipaleemme alkaa, kun huoltajat ovat saaneet tiedon varhaiskasvatuspaikasta, ja ottavat yhteyttä 

päiväkotiin, yleensä päiväkodin johtajaan. Luottamuksellinen ja avoin kohtaaminen on hyvä alku yhteistyölle.

Keväisin pidämme oman kokouksen, jonne päiväkodin johtaja tuo tiedot yksikköön sijoitetuista uusista 

lapsista. Yhdessä muodostamme parhaat mahdolliset oppimista tukevat lapsiryhmät. Sen jälkeen perhe saa 

tiedon tulevasta lapsiryhmästä.

TUTUSTUMINEN:

• Huoltaja/huoltajat ottavat yhteyttä ryhmään varhaiskasvatuspaikan saatuaan, ja sopivat tutustumisesta.

• Mahdollistamme/sovimme tutustumisen ryhmään jo ennen hoitosuhteen ja harjoittelujakson alkua.

• Tärkeät tiedotteet sekä täytettävät lomakkeet jaamme aloituskeskustelun yhteydessä. Aloituskeskustelun pidämme 

mieluiten jo ennen hoitosuhteen alkua ja siinä käytetään tarvittaessa tulkkia.

• Ryhmän aikuinen tutustuttaa lapsen ja perheen päiväkodin tiloihin ja arkeen paikan päällä tai videoiden välityksellä. 

Harjoittelujakson pituus sovitaan yksilöllisesti perheen tarpeen mukaan.

• Noin viikon harjoittelu ennen kokopäivähoidon alkua on usein riittävä.

• Esiopetuksen aloittavilla lapsilla on loppukeväästä oma tutustumistilaisuutensa.
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SUUNNITELMAT

• Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja laatii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) ja lapsen 

esiopetuksen opetussuunnitelman (LEOPS) huoltajien kanssa 2-3 kuukautta aloituksen jälkeen. Suunnitelmaan kirjataan 

henkilökunnan, huoltajien ja lasten näkökulmista kootut yhteiset vahvuudet, tuentarpeet ja sopimukset. Sitä arvioidaan 

keväällä.

• Lokakuun loppuun mennessä päivitämme koko talon toimintasuunnitelman, jonka jälkeen ryhmät tekevät omat "ryhmän 

pedagogiset suunnitelmansa" ottaen huomioon vasuissa ja Leopseissa esiin tulleet toiveet ja odotukset.

• Molempia arvioidaan läpi toimintavuoden.

SIIRTYMÄT LAPSEN KASVAESSA

• Lapsen siirtyessä päiväkodista tai ryhmästä toiseen, järjestämme tutustumisen uuteen ryhmään ja 

mahdollisen siirtopalaverin ryhmien välillä.

• Esiopetuksessa on vuosittain päivitettävä "yhdessä oppimisen suunnitelma" lähikoulujen kanssa. Muiden koulujen kanssa 

siirtymät toteutetaan yksilöllisesti.

• Keväällä kirjattavat esiopetussuunnitelmat ja henkilökohtaiset opetussuunnitelmat (HOJKS) siirtyvät huoltajien luvalla 

toukokuussa tulevalle koululle.

LAPSIRYHMÄT

• Päiväkoti Nuotissa ja ryhmä Pukinmäessä on useampi suomenkielinen kokopäiväryhmä, kaksi avusteista ryhmää, kaksi 

ruotsinkielen kielikylpyryhmää, integroitu erityisryhmä, esiopetusryhmiä, osapäiväryhmä ja leikkitoiminnan kerho. 
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Viestintäkäytäntöjä muutetaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä henkilöstön ja lapsen huoltajien kesken.

Lisäksi korona-pandemia on muuttanut viestintäkanavia ja arjen käytäntöjä.

• Päivän tärkein kohtaaminen on keskustelu tuonti- ja hakutilanteissa. Ryhmien ja huoltajien välillä myös 

tekstiviestit ja puhelut ovat osa arkea.

• Iso osa mm. korona-ajan koko varhaiskasvatusta koskevia tiedotteita lähetetään sähköpostina.

• Myös muita yhteisiä tiedotteita ja kyselyitä lähetetään sähköisesti. Tiedotteita on yhä enenevässä määrin eri 

kieliversioina.

• Lapsiryhmien toiminnasta lähetetään viikkotiedotteita huoltajille

• Keväällä 2021 viikkokirjeiden rinnalla on sähköinen Portfolio, johon huoltajille tulee katseluoikeus. Siellä 

ryhmät kertovat toiminnastaan uudella viestikanavalla.

• Useimmissa ryhmissä on edelleen ns. Kasvun kansiot, joihin on dokumentoitu ja taltioitu lapselle tärkeitä 

kuvia, aarteita ja ryhmän tekemisiä. Aika näyttää, tuleeko sähköinen portfolio muuttamaan yllä mainittuja 

viestintätapoja.

Neuvolayhteistyöhön liittyen täytetään 3-vuotta täyttävistä lapsista havainnointilomake, joka lähetetään huoltajien 

hyväksynnän jälkeen terveydenhoitajalle 3-vuotistarkastusta varten. Vuotta vanhemmille lapsille on vasussa osio, 

ns. HYVE4 malli, huoltajien kanssa keskustellen täytetään tiedonsiirtolomake, joka lähetetään huoltajien luvalla 

terveydenhoitajalle 4-vuotistarkastukseen.
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Monialainen yhteistyö:

Neuvolan lisäksi teemme yhteistyötä omien varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Suomi toisena kielenä (S2)

-opettajalta ja kiertävältä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta (Kveo) saamme tukea arkeemme. Tarvittaessa voimme, 

huoltajien kanssa sovitusti, kääntyä myös varhaiskasvatuksen fysioterapeutin tai esiopetuksessa kuraattorin tai psykologin 

puoleen.

Varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneita ovat myös konsultoivat ja tukea antavat terapeutit sekä varhaisen tuen 

työntekijät. Korona-aikana osa tukiasioista on tapahtunut etänä tai ulkona.

Esiopetuksessa teemme perusopetuksen kanssa yhdessä oppimisen suunnitelman. Pukinmäen alueella yhteistyökoulumme 

on Pukinmäenkaaren peruskoulu ja ruotsinkielen kielikylvyssä Hiidenkiven peruskoulu. Yhdessä oppimisen suunnitelmassa 

on tulevan kauden perusrunko, jonka tavoitteena on tehdä koulua tutuksi jo esiopetusvuonna.

Toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa:

• Ryhmien portfoliot tulevat huoltajille nähtäväksi vuoden 2021 alussa.

• Lasten haastattelut, havainnointi ja lasten / huoltajien antama palaute toiminnasta ja sen huomioiminen, on jatkuvan 

tarkastelun alla.

• Asiakastyytyväisyyskyselyt antavat meille tärkeää tietoa päivittäisten keskustelujen lisäksi. Kyselyjen perusteella 

nostamme kulloisenkin kehittämiskohteen. Tänä toimintakautena se on lasten kaveritaidot.

Nuotti on Helsingin Yliopiston kenttäpäiväkoti. Tänä vuonna meillä jatkuu "Toimi ja opi" tutkimushanke liittyen 

liikkumisen vaikutuksesta matemaattisten taitojen kehittymiseen.
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