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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

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Tavoite: Leikkitaitojen harjoittelu ja lapsen havainnointi
Toimenpide: Henkilöstö osallistuu leikkiin lapsen kanssa päivittäin rikastuttaen 
leikkiä     
Arviointi: Toimintaa dokumentoidaan viikoittain sähköiseen ryhmäportfolioon. 
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Tavoite: lasten osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuvat.
Toimenpiteet: Suunnittelemme toiminnan niin, että jokaisella lapsella on 
yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. Päivittäin pienryhmissä toimimalla 
mahdollistamme lasten osallisuutta. Osallisuuden tukemiseksi käytämme 
kommunikaatiota tukevia kuvia ja materiaaleja, sanoitamme ja mallinnamme 
toimintaa sekä eri arjen tilanteita suunnitelmallisesti. Annamme lapsille 
mahdollisuuden valita eri vaihtoehtojen välillä. Kannustamme lapsia sukupuolesta 
riippumatta kokeilemaan rohkeasti erilaisia leikkejä ja rooleja.
Arviointi: toimintaa dokumentoidaan viikoittain sähköiseen ryhmäportfolioon
yhdessä lasten kanssa
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Viikoittain empatia- ja tunnetaitoja käsittelemällä opetamme lapsia arvostamaan itseään ja muita. 
Hyödynnämme esimerkiksi taidetta ja musiikkia tunteiden kuvailussa ja ilmaisussa. Lisäksi käytämme 
tunnekortteja, pelejä sekä vuorovaikutusleikkejä. Puhumme kaikissa päivittäisissä tilanteissa lapsille 
kunnioittavasti lapsen iästä, yksilöllisistä tarpeista, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta. 

Käytämme lasten ristiriitatilanteissa MiniVerso- koulutukseen pohjautuvia sovittelu- ja ratkaisukeinoja, 
jolloin kaikki osapuolet saavat mahdollisuuden kertoa näkemyksensä tapahtuneesta. Sen pohjalta 
henkilöstö ohjeistavat ja kannustavat lapsia pääsemään sovintoon tai ratkaisuun.

Päiväkodissa työskentelee myös positiivisen diskriminaation varoin palkattu varhaiskasvatuksen 
opettaja, joka vierailee säännöllisesti ryhmissä pedagogisena tukena juuri kaveri- ja tunnetaitojen 
vahvistamisessa. Satamassa toimii myös uusi Helsingin veo-malli, jossa lapsella on mahdollista 
huoltajien kanssa sovitusti saada matalalla kynnyksellä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tukea.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
Lasten yksilölliset suunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka on käytössä jokaisessa 
lapsiryhmässä 
• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja 

tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen 

suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 

kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja 

ympäristöpalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja 
sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. 

Sataman omat yksikölle asettamat tavoitteet
Yksikön omia tavoitteita ovat kestävän elämäntavan rakentuminen lapsille osana arkea ja osaksi lapsen elämää, 
henkilöstön lähestymisen ja vuorovaikutuksen toimivuuden lisääminen ja turvallisuuden tunteen parantaminen ja 
turvallisuudesta viestiminen tehokkaammin. Näitä asioita kysymme vanhemmilta syksyllä ja keväällä 
Varhaiskasvatus ja Leops-keskusteluissa, joiden kautta kehitämme toimintaamme. 
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Vuosittain ryhmät muodostetaan jo päiväkodissa olevien lasten sekä vasta hakijoina olevien lasten iän ja tarpeiden mukaan. Tulevan kauden suunnittelutyö 
aloitetaan tammikuussa arvioimalla nykyisten ryhmien toimivuutta. Maalis -huhtikuun aikana ryhmien varhaiskasvatuksen opettajien kanssa sovitusti käydään 
keskustelut vanhempien kanssa lasten mahdollisista siirtymisistä ryhmästä toiseen.
Satamassa toimii tällä toimintakaudella ryhmä 1-2 vuotiaille, 1-3 vuotiaille, 3-4 vuotiaille sekä kaksi 5-vuotiaiden ryhmää. Meillä on myös yksi pienryhmä 14 
lapselle, kaksi iltahoitoryhmää sekä kaksi ryhmää esiopetusikäisille. Ryhmät muodostetaan pedagogisesti mahdollisimman toimiviksi huomioimalla lasten 
yksilölliset tarpeet ja kehitystaso. 

Tutustuminen
Tutustumisjakson toteutuksesta ja pituudesta sovitaan huoltajien kanssa lapsikohtaisesti. Onnistunut tutustumisjakso luo pohjaa molemminpuolisen luottamuksen 
kehittymiselle. Tutustumiseen käytetään 1 viikko, joista n. 3 päivää ennen päivähoitopäätöksen voimaan astumista.
Päivähoitopäätöksen lähettämisen jälkeen lapsiryhmän opettaja on yhteydessä huoltajaan tutustumisen yksityiskohtien sopimiseksi.  Aloituskeskustelu käydään 
tutustumisen aikana. Syyskuun aikana päiväkodinjohtaja pitää uusille huoltajille informatiivisen tapaamisen, jossa käydään lävitse yleisesti toimintatapoihin,
turvallisuuteen ja pedagogiikkaan liittyviä sisältöjä.
Tervetuloa Satamaan- esite sekä esimiehen kirjeet huoltajille vähintään kaksi kertaa lukukaudessa antavat kokonaiskuvaa Sataman toiminnasta. 

Siirtyminen toiseen ryhmään 
Siirtymisestä keskustellaan aina ensin huoltajien kanssa. Lapsi käy tutustumassa yhdessä huoltajan kanssa uuteen lapsiryhmään etukäteen, jotta lopullinen 
siirtyminen tulee olemaan mahdollisimman helppo. Käymme siirtokeskustelut siirtyvistä lapsista ryhmien henkilöstön kesken sekä teemme ryhmien välistä 
yhteistyötä ennen siirron toteutusta. Lapsikohtaisesti hoitopäivän sisälle järjestetään tilanteita, jossa lapsi voi olla osallisena uuden ryhmänsä toiminnassa.

Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt 
Ryhmän varhaiskasvatuksenopettaja ilmoittaa huoltajille vasu-keskusteluihin varattavissa olevat ajat syys-lokakuun aikana, riippuen lapsen hoidon 
aloitusajankohdasta.  Ajanvaraamisen yhteydessä huoltajalle annetaan keskustelupohja kotiin tutustuttavaksi. Lapsen vahvuuksia ja tuentarpeita havainnoidaan 
lapsiryhmässä.  Ryhmän opettaja käy vasu-keskustelun huoltajien kanssa ja kirjaa sen. Vasu-keskustelussa sovitaan lapsen tarpeiden mukaiset  tavoitteet 
toiminnalle ja ryhmän kasvattajille, miten tuetaan kunkin lapsen vahvuuksia ja vastataan mahdollisiin tuen tarpeisiin. Lapsi osallistuu vasu-keskusteluun ikä- ja 
kehitystaso huomioiden. Keväällä tai viimeistään vuoden sisällä arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa miten tavoitteisiin on päästy.
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Opinpolun jatkumo ja esiopetus
Opinpolun jatkumo
2015 syntyneille Herttoniemenrannan ala-asteen oppilaaksiotoalueella asuville Sataman lapsille tarjotaan automaattisesti esiopetuspaikkaa Satamasta. 
Sataman esiopetuksesta lapset siirtyvät kouluun Herttoniemenrannan ala-asteelle. Oppilaaksiottoalueen ulkopuolella asuville lapsille haetaan esiotuspaikkaa 
toissijaisen haun mukaisesti ja paikka tarjotaan, jos on vapaita paikkoja. Jokaisella helsinkiläisellä lapsella on oikeus yhtenäiseen opipolkuun oman 
kotiositteen mukaisella oppilaaksiottoalueella.

Esiopetus
Yksikössämme toimii kaksi esiopetusryhmää yläkerran luokkatiloissa. Esiopetuksemme on kielirikasta esiopetusta, jossa Ruotsin kieltä opitaan leikkien, 
laulujen ja toiminnan avulla päivittäin. Esiopetuksessa, kuten varhaiskasvatuksessa oppimisympäristönä toimii koko Helsingin kaupunki. Esiopetus perustuu 
tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Esiopetuksen opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden 
suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet (OPH). Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus tekee 
tiivistä yhteistyötä Herttoniemenrannan ala-asteen kanssa kuukausittain koko toimintakauden ajan. 
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Huoltajien osallisuus 
Huoltajilla on mahdollisuus osallistua kahteen vanhempainiltaan vuodessa. Syksyllä vanhempainilta sisältää enemmän infoa ja kevään vanhempainilta on 
osallistava. Lisäksi järjestämme toiminnallisen pihatapahtuman perheille vähintään kerran lukukaudessa. Kutsumme huoltajat mukaan joulu- ja kevätjuhliin 
sekä äitien- ja isänpäivän viettoon. Järjestämme myös hakukahveja huoltajille ryhmittäin vähintään kerran toimintakauden aikana.
Huoltajat voivat vaikuttaa päiväkodin toimintasuunnitelman sisältöön vanhempainiltojen sekä lasten vasu- ja leops- keskustelujen yhteydessä. 
Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain antavat myös huoltajille mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Asiakaskyselyistä nousee 1-2 
kehittämisenkohtaa, jotka kirjataan tähän toimintasuunnitelmaan.
Luottamuksellinen ja aktiivinen yhteistyö huoltajien kanssa tukee lapsen tervettä, turvallista kasvua ja kehitystä sekä edistää lapsen oppimista. Haluamme 
pitää huoltajat tietoisina siitä mitä lapsiryhmissä tapahtuu, tehdään, harjoitellaan ja opitaan. Jokaisella huoltajalla on mahdollisuus seurata lapsen sähköistä 
ryhmäportfoliota, jossa viikoittain kerromme ryhmän toiminnasta. 
Huoltajille on tärkeää kuulla lapsen päivän kulusta, joten päivittäiset kuulumisten vaihdot lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ovat merkittäviä.

Monialainen yhteistyö
Teemme vanhempien luvalla yhteistyötä mm. koulun, neuvolan, sosiaalipalvelujen, alueellisen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveo), 
terapeuttien ja muiden lasta hoitavien tahojen kanssa tukeaksemme mahdollisimman hyvin lapsen kasvua ja kehitystä. 
Neuvolan kanssa toteutamme Neuvola päiväkodissa tarkastuksen 3-vuotiaille lapsille päiväkodissa sekä Hyve4- mallin mukaisen 4-vuotiaiden lasten laajan 
terveystarkastuksen perheen, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyönä. 

Lisäksi teemme yhteistyötä eri kulttuuri- ja liikuntalaitosten kanssa, kuten teatterit, Korkeasaari, Kisahalli, Liikuntamylly. 
5-6-vuotiaat tekevät myös yhteistyötä Ympäristökeskuksen kanssa kierrätykseen ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa mm. Rojupöhö-
nukketeatteri-esityksen ja Roska-Poliisi vierailujen muodossa. 
Esikoululaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Herttoniemenrannan ala-asteen 1. – 2.-luokkien kanssa, esim. välituntitapaamisten, yhteisten askartelu-, laulu- ja 
liikuntatuokioiden sekä pajatoiminnan merkeissä. Esikoululaiset tekevät myös yhteistyötä alueen muiden esiopetusryhmien kanssa.

Pedagoginen dokumentointi
Toiminnan pedagoginen dokumentointi toteutetaan digitaalisena ryhmäportfoliona, jonka kautta huoltajat saavat tietoa lapsiryhmän pedagogiikasta 
viikoittain.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa velvoitetaan edistämään lasten tasa-arvoa, hyvinvointia ja 

yhdenvertaisuutta. Satamassa noudatetaan näitä lakeja ja asetuksia, jotka määrittävät toimintaamme. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on  
käytännönläheistä ja konkreettista työtä, jotka teemme varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja työyhteisössä päivittäin.
Yksikössämme otetaan käyttöön yhdessä laadittu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (2020-2023), vuoden 2020 
loppuun mennessä. 

Kartoituksen pohjalta nostamme 1-2 tasa-arvon ja yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä, joita edistämme Satamassa seuraavan kolmen 
vuoden aikana. Kartoituksen tekeminen marras-joulukuussa 2020 ja kartoituksen purkaminen joulukuussa 2020 sekä toimenpiteiden valitseminen.
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