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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 1/2 VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI
Hyvä vuorovaikutus on avointa ja 
suoraa, mutta toista arvostavaa ja 

kunnioittavaa. Yksikössämme jokainen 
tulee kohdatuksi ja kuulluksi omana 

itsenään. Luomme yhdessä ilmapiiriä, 
joka on rakentava ja kannustava. 

Tavoitteena on, että jokaisen olo on 
turvallinen ja hyväksytty.

OPPIMISYMPÄRISTÖ
• Lapset osallistuvat oppimisympäristön 

luomiseen, muokkaamiseen ja arviointiin 
lähtökohtana lasten mielenkiinnon kohteet ja 

tarpeet. 
• Hyödynnämme viikoittain lähiympäristöä ja 

koko Helsinki on oppimisympäristömme
• Koko henkilöstön tehtävänä on yhdessä lasten 

kanssa luoda psyykkisesti ja sosiaalisesti 
turvallinen oppimisympäristö, joka tukee ja 
vahvistaa lasten vuorovaikutustaitoja sekä 
kannustaa monipuolisiin leikkeihin kaikissa 

päiväkodin tiloissa.

KIELITIETOISUUS
• Lasten kielelliset lähtökohdat 

huomioidaan arjen jokaisessa 
tilanteessa. Aikuinen varmistaa, 

että lapsi ymmärtää ja tulee 
ymmärretyksi.

• Kielet ja kulttuurit näkyvät 
oppimisympäristössä.

• Esiopetuksessa on kielirikasteista 
ranskan kielen opetusta.
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2
OSALLISUUS, YHDENVERTAISUUS 

JA TASA-ARVO
• Aikuinen varmistaa, että lapsi 

tulee kuulluksi, nähdyksi 
omana itsenään ja pääsee 

osalliseksi ryhmän jäsenenä.
• Rohkaistaan itseilmaisuun 

ilman sukupuoleen sidottuja 
stereotyyppisiä rooleja ja 

ennakko-odotuksia.

OPPIVA YHTEISÖ 
TOIMINTAKULTTUURIN YTIMENÄ.

• Jokaista lasta kannustetaan 
osallistumaan ja oppimaan 

kokeilemisen ja tutkimisen kautta. 
Oppiminen lähtee lasten 
kiinnostuksen kohteista.

• Yksikössämme kannustetaan ja 
tuetaan toisia yrittämään ja jokaista 

autetaan löytämään omat 
vahvuutensa.

• Tarjotaan onnistumisen kokemuksia ja 
iloitaan yhdessä oppimisesta.LEIKIN MERKITYS

• Leikissä lapsi harjoittelee 
kaikkia niitä taitoja, joita hän 
tarvitsee kaikissa elämänsä 

vaiheissa
• Aikuinen havainnoi ja tukee 

leikkiä tarvittaessa, varmistaen 
että jokainen pääsee osalliseksi 
leikistä ja saa toteuttaa leikissä 

erilaisia rooleja.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Toimintakauden alussa panostetaan ryhmäytymiseen havainnoimalla lapsia, järjestämällä aikaa tutustumiseen 

ja leikkiin. Ryhmäytymisen apuna käytetään kaveritaitokortteja ja satuja esim. Molli. Aikuinen varmistaa 
ryhmässä, ettei kukaan jää yksin, ja jokainen löytää itselleen kaverin ja paikan ryhmässä.

• Tunnetaitoja harjoitellaan esim. laulujen, satujen, tunnekuvien, esiopetusmateriaalin ja leikin avulla.
• Leikeissä aikuinen on mukana ja läsnä, sanoittamassa tunteita ja tukemassa lapsen leikkitaitoja ja 

rikastamassa leikkiä tunneilmaisulla.
• Ristiriitatilanteisiin ja konflikteihin puututaan välittömästi ja matalalla kynnyksellä. Ristiriitoja ratkotaan yhdessä 

lasten kanssa, mutta aina aikuisen tuella. Vanhemmat otetaan mukaan tilanteiden käsittelyyn.
• Kiusaamisen ja syrjinnän käsittelyssä apunamme on erilaisia materiaaleja, kuten ”Mitä kuuluu – ohjelma, 

Huomaa hyvä sekä Askeleittain - materiaali.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus 1/2

Satakieli-Tähkässä
• Otetaan huomioon toisten ajatukset ja mielipiteet ja kunnioitetaan niitä
• Kasvattajat huolehtivat lapsen yhdenvertaisuuden toteutumisesta 

–kaikki pääsevät mukaan toimintaan ja pääsevät ryhmän 
tasavertaiseksi jäseneksi.

• Korostamme jokaisen ainutlaatuisuutta ja pidämme yllä keskustelua 
erilaisuudesta, joka tekee meistä kaikista merkittäviä ja tärkeitä.

Huomioimme vielä enemmän 
perheiden moninaisuutta ja 
kulttuurien rikkautta esim. 

mediakasvatuksen, kirjojen, 
ohjelmien ja juhlien kautta.

Katsomme avoimin silmin, 
emmekä anna omien 

ennakkoluulojen ja käsitysten 
sukupuolirooleista näkyä 

työssä. Peilaamme työssä 
yhteiskunnan ajankohtaisista 
keskusteluista nousevia tasa-
arvoon liittyviä kysymyksiä.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus 2/2

• 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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
• Puutumme kiusaamiseen ja syrjimiseen
• Painotamme hyviä vuorovaikutustaitoja
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• Varhaiskasvatuspaikan saatuaan, perhe pääsee tutustumaan uuteen varhaiskasvatusyksikköön ja lapsiryhmään.
• Varhaiskasvatuksessa aloitettaessa, varataan aika aloituskeskustelulle, jossa saadaan tietoa lapsesta sekä 

perheen odotuksista ja toiveista varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyen.
• Varhaiskasvatusyksikön toiminnassa korostuu yhteistyö ryhmien välillä, joten kaikki talon lapset tulevat tutuksi 

kasvattajille.
• Siirtymisvaiheessa lapsi pääsee tutustumaan uuteen lapsiryhmään ja sen toimintaan tutun varhaiskasvattajan 

kanssa.
• Lapsen vasuprosessi (+ leops) alkaa lapsen havainnoinnilla ja lapseen tutustumisella.
• Vasut pidetään syys-lokakuun aikana ja niitä arvioidaan maalis-huhtikuussa. 
• Vasussa huomioidaan lapsen, perheen sekä varhaiskasvattajien havainnot ja näkemykset lapsesta, hänen 

vahvuuksistaan ja kiinnostuksen kohteista.
• Lapsen vasu on varhaiskasvatuksen toiminnan ja suunnittelun pohja.
• Lapset sijoitetaan päiväkodin eri ryhmiin lain ja asetuksen mukaisesti, yksikön kokonaistilanne huomioiden.
• Ryhmästä toiseen siirrytään pääsääntöisesti syksyllä toimintakauden alussa tai vuodenvaihteessa. 
• Esiopetusta annetaan päiväkodeissa, joissa täyttyy 13 lapsen esiopetusryhmä.
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• Viestiminä käytetään viikko- ja kuukausiyhteydenottoja, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja ryhmän 
kuulumisista. Koko päiväkotia koskevia tiedotteita lähetetään tarvittaessa. Päiväkodeilla on omat nettisivut, joissa 
on nähtävillä yhteystiedot ja yksikön toimintasuunnitelma.

• Ryhmissä käytetään erilaisia vanhempien kanssa yhdessä sopimia tapoja viestiä. Näitä ovat ilmoitustaulut, 
keskustelut tuomis- ja hakutilanteissa, varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut, vanhempainillat, 
puhelinkeskustelut, tekstiviestit, WhatsApp-ryhmät ja Facebook-sivut. 

• Yksikkömme tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen muut varhaiskasvatusyksiköt, kiertävä 
varhaiskasvatuksenerityisopettaja, suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksenopettaja, esiopetuksen kuraattori ja 
psykologi, neuvola, tutkivat tahot, koulut, Helsingin yliopisto, seurakunta, kirjastot, lastensuojelu, lapsiperheiden 
palvelut ja kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimijat.

• Kaikilla ryhmillä on käytössä Instagram-tilit, joista vanhemmat saavat tietoa lapsen päivästä. Joka syksyisissä 
vanhempainilloissa sekä vasu-ja leops -keskusteluissa vanhemmilta kysytään halukkuutta osallisuuteen sekä 
palautetta ja toiveita toiminnasta.
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