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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät 
ja ohjaavat asiakirjat

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 
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.

• Ryhmän pedagoginen suunnitelma 
dokumentoidaan ryhmäportfolioon.

 Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman 
pohjan muodostavat Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot

 Lapsuuden itseisarvo

 Ihmisenä kasvaminen

 Lapsen oikeudet

 Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 
moninaisuus

 Perheiden monimuotoisuus

 Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille arvoille sekä 
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuurimme

Leikki on lapsen 
ominaisin tapa oppia 
ja toimia. Leikissä 
lapsi käsittelee 
kokemaansa ja 
näkemäänsä. 

Havainnoimme lasten leikkiä, 
olemme sensitiivisiä lasten 
leikkialoitteille ja sitoudumme 
lasten leikkeihin. Leikeistä 
nousseita teemoja hyödynnetään 
ryhmän toiminnan suunnittelussa.

Kannustamme lapsia 
mielikuvituksen käyttöön 
ja luovuuteen olemalla 
mukana lasten leikeissä.

Huolehdimme, että 
lapsi saa leikkiä joka 
päivä. Leikille 
annetaan tilaa, aikaa 
ja leikkirauhaa. Leikki 
saa näkyä ja kuulua. 

Leikkiessä lasten kaverisuhteet 
kehittyvät. Tuemme lasta 
pääsemään leikkeihin mukaan 
ja sanoitamme ja autamme 
kuvilla leikkiä. Näin lapsi kokee 
olevansa osallinen 
vertaisryhmässään. 
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Lapsen osallisuuden mahdollistaminen
 Toimintamme tavoitteita ovat kaikkien lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen.

 Meillä vallitsee sovitteleva ilmapiiri. Sovellamme toiminnassamme lapsia osallistavaa MiniVerso-
menetelmää. 

 Lohdutamme ja kuuntelemme lasta, otamme syliin sekä  autamme lasta käsittelemään tunteitaan esim. 
tunnekuvien ja sanoittamisen avulla. Lapsi oppii käsittelemään pettymyksiä, kun annamme tukea ja 
lohdutusta. 

 Käytämme positiivista pedagogiikkaa, joka ammentaa voimansa vahvuuksista.
• Virheiden etsimisen sijaan keskitymme vahvuuksiin. Kieltojen sijaan käytämme myönteistä 

lähestymistapaa. 
• Kannustamme ja ohjaamme lasta ystävällisesti ja rajat asettaen. 
• Keskustelemme yhdessä vanhempien kanssa lapsen luonteenvahvuuksista esimerkiksi vasu-

keskusteluissa.
ja muissa kohtaamisissa. 

 Olennaisia asioita ovat turvallisuus, leikkirauha, hyvä ilmapiiri sekä yhteisöllisyyden kokeminen. Meille 
on tärkeää, että lapsi tuntee tulevansa kuulluksi, hänen mielipiteillään on merkitystä ja hän voi 
vaikuttaa siihen mitä hänelle päivän aikana tapahtuu. 

Meillä lapset päättävät lapsen kokoisista asioista 
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Monipuoliset toimintaympäristömme
 Oppimisympäristöämme on koko Helsinki. Lapsen taitojen ja iän karttuessa toiminta-

alueemme laajenee. Retkeilemme lähialueen puistoissa ja metsiköissä. 
Hyödynnämme koko kaupungin kulttuuritarjontaa sekä muita mahdollisuuksia 
(esimerkiksi kirjastovierailut). 

 Toimimme pienryhmissä siten, että kaikki päiväkodin sisä- ja ulkotilat sekä 
päiväkodin lähiympäristöt ovat aktiivisessa käytössä. 

 Korostamme toiminnallisuutta kaikessa tekemisessämme. Toiminnallisia menetelmiä 
ovat esimerkiksi piharakenteluleikki, pienet työtehtävät, retket ja roolileikit. 

 Suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme leikkialueita yhdessä lasten 
kanssa. Oppimisympäristöä muokataan lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. 
Havainnoimme lasten leikkiä, keskustelemme ja haastattelemme lapsia heidän 
kehitystasonsa mukaan.

 Kehitämme lasten tarpeiden mukaan kielellistä, sosiaalista ja emotionaalista 
oppimisympäristöämme. 

Tavoitteenamme on innostaa lasta osallistumaan kykyjensä mukaan ja
tuntemaan että hän osaa, voi, haluaa ja kykenee!
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
 Yksikkömme aikuiset auttavat ja tukevat lapsia kaveritaitojen 

harjoittelussa hyödyntäen Mini Verso –menetelmää. 

 Ymmärrämme, että ristiriidat kuuluvat normaaliin lapsen 
kehitykseen ja kasvuun. Ristiriitatilanteiden sovittelussa, 
turvallisen aikuisen avulla, lapset saavat opetella 
muuttamaan toimintatapaansa rakentavammaksi.

 Sovittelutilanteet nähdään meillä oppimisen 
mahdollisuuksina.

 Vertaissovittelun avulla lapset saavat aidosti olla osallisina 
riitatilanteiden sovittelussa. Lasta ei syytetä tai leimata vaan 
lapsi nähdään riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana. Lapsia 
kuunnellaan, lapset oppivat antamaan puheenvuoron toinen 
toiselleen ja yhdessä löydetään ratkaisu sille, kuinka leikki 
voisi jatkua. Meillä on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, 
joka päivitetään vuosittain. Suunnitelmaa tehdessä olemme 
miettineet omia keinojamme vahvistaa kaveritaitoja ja 
ennaltaehkäistä ristiriitoja ja kiusaamista. Vuoden 2020-21 
kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma on päivitetty 
Helsingin kaupungin KVO13-kiusaamisen vastaisen ohjelman 
periaatteiden mukaisesti.

 Tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen, niiden sanoittaminen 
sekä empatiakyky kehittyvät aikuisen tuella pikkuhiljaa. 
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Toimintakautemme tavoitteet 
1. Sensitiivinen vuorovaikutus
2. Lasten liikkuminen

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.
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1. Sensitiivinen vuorovaikutus
 Luomme yhdessä lasten kanssa positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa 

kaikenlaisten tunteiden ilmaiseminen on sallittua. 

 Olemme turvallisia ja luotettavia. Olemme lasten saatavilla sekä pyrimme reagoimaan 
herkästi lapsen tarpeisiin ja aloitteisiin ja vastaamaan niihin lapsen osallisuutta ja 
aikomuksia tukevalla tavalla.

 Keskustelemme lasten kanssa, haastattelemme ja havainnoimme heitä. Lapsi tulee 
kuulluksi omana itsenään ja arvokkaana osana yhteisöä.

 Meille on tärkeää huomioida lasten yksilölliset piirteet ja emotionaaliset tunnetilat. 
Sanoitamme ja kuvitamme lasten tunnetiloja. 

 Tuemme lasten toimintaa esimerkiksi mallittamalla leikkiä kuvataulujen avulla sekä 
osallistumalla leikkeihin, jotta jokainen lapsi pääsee osalliseksi niihin.

 Toimimme niin, että lapsi pystyy kehittymään ja oppimaan omaan tahtiinsa. Iloitsemme 
yhdessä pienimmistäkin edistysaskeleista.

Sensitiivisyytemme on kykyä havaita lapsen kehitys, nupullaan olevat taidot 
sekä herkkyyskaudet. 

Tarjoamme lapselle sopivan haastavaa toimintaa, jotta lapsi puhkeaa kukkaan.
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2. Lasten liikkuminen

Ilo kasvaa liikkuen!

Liikkumista päiväkodeissa lisätään -uutinen

 Tavoitteenamme on liikkuva lapsi, joka kokee liikkumisen iloisena, myönteisenä 
asiana ja liikkumisesta tulisi hänen elämäntapansa. 

 Oppimisympäristömme on turvallinen ja liikkumiseen kannustava. Minimoimme 
turhat kiellot, kuuntelemme lasta, jotta hän saa itse vaikuttaa siihen, millaista 
leikkiä ja liikkumista järjestämme.

 Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja arkiliikkumiseen huomioiden heidän 
ikänsä ja kehitystasonsa. Innostamme ja rohkaisemme lapsia kokeilemaan ja 
yrittämään itse. Annamme aikaa lapsille pukea ja riisua rauhassa sekä huolehtia 
muista päivittäisistä toimista. Innostamme lapsia osallistumaan päivän 
askareisiin kuten sänkyjen esille laittamiseen, haravoimiseen yms.

 Hyödynnämme lähiympäristöä liikkumisessa, joten useina aamupäivinä joku 
yksikkömme ryhmä onkin retkellä joko lähimetsässä, leikkipuistossa tai 
puistossa. Kettu-kerho on Vaahteramäen vanhimpien lasten luontoryhmä. Ketut 
seikkailevat lähiluonnossa useana päivänä viikossa.

 Keskustelemme huoltajien kanssa lasten liikkumisesta lapsen 
varhaiskasvatuskeskusteluissa ja arjen kohtaamisissa, kannustaen myös heitä 
liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. 

 Olemme mukana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelmassa sekä 
toimialamme liikkuva varhaiskasvatus verkostossa, joista saamme ideoita lasten 
liikkumisen lisäämiseen ja oman työmme suunnittelemiseen, kehittämiseen ja 
arviointiin.
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Liikkuva lapsi
Liikkuva lapsi

Turvallinen ja liikkumiseen 
kannustava oppimisympäristö

Innostava, rohkaiseva ja 
kannustava aikuinen

Pihaleikit
Piharakenteluleikki

Ohjatut liikuntatuokiot
ja liikunnalliset välipalat

Vuoden aikojen 
hyödyntäminen Oppiminen liikunnan avulla 

Retket
Yhteistyö huoltajien kanssa

Yksikön ryhmät asettavat omat tavoitteensa lasten 
osallisuuden lisäämiseksi liikkumisen suunnittelussa
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 Hyväksymme kaikki sellaisina, kun he ovat

 Arvostamme jokaisen mielipidettä ja osallistumista

 Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää

”Nyt minä olen minä, ja kaikki mitä tapahtuu merkitsee jotain”
- Titiuu Tove Janssonin kirjassa Näkymätön lapsi -

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.
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Lapsiryhmän muodostamisen periaatteet

 Määrittelemme ryhmien rakenteet lasten iän, kehitystason, kaverisuhteiden ja muiden tarpeiden 
perusteella. Huomioimme myös tukitoimet ja temperamentit.

 Muodostamme eri tavoilla toimivia pienryhmiä, jotka perustuvat lasten tarpeisiin, toiveisiin, kiinnostuksen 
kohteisiin ja oppimisen tukemiseen.

Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

 Lapsen tulevasta ryhmästä ollaan yhteydessä lapsen huoltajiin ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.
 Lapsen varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvät asiat sovimme yhdessä huoltajien  kanssa.
 Tutustumisjakson aikana tavoitteenamme on  tutustua lapseen ja huoltajiin sekä rakentaa vahva, lämmin 

ja  vuorovaikuteuksellinen suhde heihin. Pidämme huoltajille aloituskeskustelun, jossa kuulemme 
lapsesta, huoltajien odotuksista, toiveista sekä peloista.

 Huoltajat voivat tuoda lapselleen päiväkotiin valokuvakansion tai valokuvia lapselle tärkeistä ihmisistä ja 
eläimistä. Ikävän tullessa valokuvien katselulla on suuri helpottava vaikutus! Myös muut turvatavarat ovat 
lapsen mukana tervetulleita.

Siirtyminen toiseen ryhmään

 Ryhmän vaihtuessa lapset käyvät tutustumassa uuteen ryhmään etukäteen. Hoidamme siirtymän 
pehmeästi, vanhempien kanssa keskustellen lasta tukien ja kannatellen.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 Vy Suopursu - Vaahteramäki 14

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen meillä



Viestintä ja yhteistyö

Maija

Huoltajien osallisuus
Seuraamme ja tuemme lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä huoltajien 
kanssa. 

Lapsen vasua tarkennetaan aina tarvittaessa ja arvioidaan vähintään 
kerran vuodessa.

Päivittäisissä kohtaamisissa huoltajien kanssa vaihdamme 
päivänkuulumiset. Kerromme huoltajille lapsen päivästä heidän 
toivomiaan asioita. 

Tiedotamme säännöllisesti toiminnastamme kirjeillä tai reissuvihkojen 
muodossa: Mitä lapset ovat tehneet, mikä on ollut kivaa jne. Keväällä 
2021 Helsingissä otetaan viestintään käyttöön sähköinen 
ryhmäportfolio.

Huoltajillamme on mahdollisuus osallistua vanhempaintoimikuntien 
toimintaan.

Monialainen yhteistyömme
Teemme yhteistyötä päiväkotien ja leikkipuistojen, varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan ja suomi toisena 
kielenä-varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi koulut, neuvola, terapeutit, läntinen perhekeskus, perheneuvola, 
lastensuojelu, sairaalat, kirjastot, Meilahden seurakunta, erilaiset oppilaitokset ja tulkkipalvelut.
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Koe
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