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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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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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 6



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.

• Vuorohoitoyksikkö Takataskun koko työyhteisö osallistuu toimintakaudella 2020-
2021 toimintakulttuurin kehittämiseen työnohjauksen tuella. Työnohjaaja on mukana 
ryhmien tiimipalavereissa ja koko talon kokouksissa. 

• Työyhteisön yhteistyö positiivisessa, ammatillisessa ja kannustavassa hengessä on 
työyhteisön hyvinvoinnin lähtökohta. Yhteistyö toimii toiminnan perustana lapsia 
arvostavassa, osallistavassa ja lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
kunnioittavassa oppimisympäristössä. 

• Kehitämme ja jaamme osaamistamme työyhteisössä toisiltamme oppien. 
Työntekijöiden osaamiset ja vahvuudet mahdollistavat arjessa laadukkaan 
pedagogisen toiminnan, mm. yhteisten musiikkituokioiden, erityispedagogisen 
osaamisen ja ryhmäportfoliotutoroinnin muodoissa. 

• Vuorohoidon vaihtuvista olosuhteista johtuen suunnittelemme, toteutamme ja 
kehitämme toimintaamme myös iltaisin ja viikonloppuisin lasten tarpeiden mukaan.

• Kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunnitellaan ja 
toteutetaan Ota koppi –materiaalia hyödyntäen, huomioiden lasten kielitausta, 
kielelliset taidot ja perheiden moninaisuus. Jokainen ryhmä kartoittaa vasu –ja leops
-keskusteluiden pohjalta lasten yksilölliset tarpeet, joista muodostuu toiminnan 
perusta. Yksikkömme kieli- ja kulttuuritietoista pedagogiikkaa kehitämme toiminnan 
arvioinnin pohjalta.   

• Toimintaamme ohjaa tietoisuus, että lapsi oppii leikkien ja toimimalla yhdessä 
vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajat ja 
hoitajat auttavat, rohkaisevat ja kannustavat lapsia pääsemään mukaan erilaisiin 
leikkeihin, jotta lasten kokemus osallisuudesta toteutuu, lapsen sensitiivisyys 
huomioiden. 
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Esiopetus Takataskussa
• Vuorohoitoyksikkö Takataskussa järjestetään esiopetusta Etutaskujen ryhmässä. Ryhmässä on 18 lasta, joista 

14 esiopetusikäisiä.
• Etutaskun esiopetusaika on kello 9.30-13.30, huomioiden vuorohoitoyksikön toiminnan joustavuus lasten 

läsnäolojen mukaan. 
• Yhteistyötä esiopetuksessa tehdään mm. Malmin peruskoulun, neuvoloiden, alueen kveon ja S2 opettajan 

kanssa. 
• Esiopetustoiminnassa korostuu vertaissuhdetaitojen harjoittelu sekä yhdessä toimimisen ilo leikkien, liikkuen ja 

ympäristöä tutkien.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Varhaiskasvatusyksikkö Takataskussa systemaattisesti käytössä oleva malli perustuu mentalisaatioon ja MLL:n materiaaliin nimeltä 

”Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen”. Jokainen varhaiskasvatuksen opettaja ja hoitaja on lukenut materiaalin. 
Mentalisaatioon perustuvia toimintatapoja on käsitelty ja käsitellään toimintakauden aikana yksikön eri kokouksissa, joiden pohjalta ryhmät 
suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät pedagogista toimintaa. 

• Mahdollisissa lasten välisissä ristiriita- ja kiusaamistilanteiden käsittelyssä kuka tahansa työyhteisön kasvattaja mielenlukutaitoaan hyödyntäen 
eläytyy tilanteessa mukana olevien lasten tunteisiin. Tärkeää on lapsen tunteen oikeutus: tunne on oikea, mutta toimintatapaa pitää opetella. 

• Takataskussa ryhmät ottavat käyttöön Mielenlukutaito –materiaaliin perustuvan ”liikennevalomallin”. Liikennevalomalli on konkreettinen työväline, 
joka tukee kasvattajien toimintaa, pysäyttäen heidät reflektoimaan omaa toimintaansa ja ajatuksiaan. Näin kasvattajat kehittyvät empatiataidoissaan 
ja lapsen tunteiden huomioimisessa. 

• Takataskussa on valittu kaksi kiusaamisen ehkäisyn, puuttumisen ja käsittelyn –tukihenkilöä.  He perehdyttävät työyhteisön kasvattajat 
liikennevalomallin käyttöön työillassa. Heidän puoleensa voi myös kääntyä kiusaamiseen ja kaveritaitoihin liittyvissä asioissa. 

• Takataskussa on tehty oma kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, jossa pohditaan kiusaamisen määritelmää, kiusaamisen 
ehkäisemistä ja puuttumista sekä vanhempien osallistamista hyviin kaveritaitoihin ja kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Syksyn 
vanhempaintilaisuuksissa vanhemmat olivat mukana suunnittelemassa ryhmien omia sääntöjä ja keskustelemassa kiusaamisen tematiikasta. 

• Takataskun suunnitelmaan on kirjattu 13 kiusaamisen vastaista toimenpidettä ja se perustuu Helsingin kaupungin Kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan 
KVO-13. 

• Ryhmäytymistä ja vertaissuhdetaitojen harjoittelua varten on koottu ”leikkikansio”, jota ryhmien kasvattajat voivat hyödyntää eri vuorokauden aikoihin. 
Takataskun yli 3-vuotiaiden ryhmissä otetaan käyttöön leikkien havainnointilomake lasten sosiaalisten taitojen kartoittamiseksi.

• Esiopetusikäiset toimivat mallikavereina nuoremmille ”taskulaisille” ja tutustuvat vanhempiin lapsiin koulun kanssa tehtävän yhteistyön kautta. 
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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 kartoituksella ja siihen osallistuu koko yhteisö. 

• Kartoituksesta nostetaan alkuvuoden 2021 aikana esiin
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte tasa-arvoa yksikössänne
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte yhdenvertaisuutta yksikössänne

• Takataskun kartoitukseen osallistuvat lapset yhdessä aikuisten kanssa loppuvuoden 2020 
aikana. 
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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)

Varhaiskasvatusyksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:

• Kohtaamme ja huomioimme lapsen sensitiivisesti yksilönä sekä ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on sensitiivisen toimintakulttuurin kehittäminen ja 
vahvistaminen, jossa myös perheet ja kaikki työyhteisön jäsenet tulevat kohdatuksi sensitiivisesti. 

• Leikkiin kannustava toimintakulttuuri. Tavoitteena läsnä oleva aikuinen lasten leikeissä, jolloin mahdollistuu jokaisen lapsen leikkitaitojen kehittyminen, 
sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä kokonaisvaltainen oppiminen.
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• Kun lapsi on tullut valituksi vuorohoitoyksikkö Takataskuun johtaja soittaa perheelle ja lähettää sähköpostitse Tervetuloa Takataskuun –
esitteen, vuoronvarauslomakkeen sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa aloittaminen –tiedotteen. Samalla hän ilmoittaa, 
että ryhmästä ollaan yhteydessä perheeseen noin kahta viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloittamista tutustumiseen ja 
aloituskeskustelun ajankohtaan liittyen, huomioiden korona-ajan ohjeistukset.

• Jos lapsi siirtyy toisesta päiväkodista, käy ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja keskustelun lapsesta siirtopalaverissa. Jos ryhmässä 
on kaksi opettajaa, sovitaan lapselle vastuuopettaja, kuitenkin huomioiden, että ryhmän ja päiväkodin kaikki aikuiset ovat vastuussa 
lapsen hyvästä varhaiskasvatuksen aloituksesta.

• Luottamussuhteen luominen perheeseen alkaa ensimmäisestä kontaktista. Vuorovaikutuksen merkitys sekä perheen sensitiivinen 
kohtaaminen korostuu varhaiskasvatuksen aloituksessa.

• Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisista lähtökohdista käsin, lapsen ikä, tarpeet ja sosiaaliset suhteet huomioiden. Ryhmästä toiseen 
siirtyminen tulee olla tarkoituksenmukaista ja turhia siirtoja vältetään. Lapset siirtyvät esiopetuksesta oman oppilaaksiottoalueensa
peruskouluihin tai tuen tarpeen mukaisesti toiselle alueelle.

• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat käyvät lasten vasu –ja leops –keskustelut kahden kuukauden sisällä toimintakauden 
aloituksesta. Lapsia havainnoidaan ja kuullaan, ja he voivat osallistua keskusteluihin mahdollisuuksien mukaan. Keskusteluissa 
huomioidaan korona-ajan ohjeistukset. Sekä vasu että leops –keskusteluiden arvioinnit käydään keväällä. Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma keskustelun kouluun siirtyvä -lomake toimitetaan koululle vanhemman luvalla.
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Yksikön sisäinen viestintä

• Takataskussa on säännöllisesti kokouksia eri tarpeisiin, kuten viikkopalaverit, varhaiskasvatuksen opettajien pedatiimit, 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kokoukset, ryhmien tiimikokoukset ja koko talon iltakokoukset. Kokouksista tehdään muistiot. 

• Sisäiseen päivittäiseen viestintään on käytössä koko talon yhteinen WhatsApp ryhmä, ryhmien päivälistat sekä ”rapsavihko”, jota 
myös yököt täydentävät.  

• Koko talon iltakokous on noin kerran kuussa ja se toimii merkittävänä foorumina vuorohoitoyksikön yhteisten asioiden eteenpäin 
viemisessä ja asioiden jakamisessa. Yhteen kokoontumisella on myös tärkeä positiivinen merkitys työhyvinvoinnin kannalta.

Huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö

• Vanhempien kanssa merkityksellisiä ovat päivittäiset keskustelut tuonti –ja hakutilanteissa. Aloitus-, vasu –ja leops –
keskusteluiden lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. osallistumalla 
vanhempaintoimikuntaan, vanhempaintilaisuuksiin sekä ideoimalla ja osallistumalla toimintaan (korona-aika huomioiden). 
Esimerkkinä muusikkoäidin ideoima ja toteuttama lastenkonsertti, joka organisoitiin yhdessä päiväkodin vastuuhenkilön kanssa.

• Säännölliset viikko/kuukausikirjeet sekä muut tiedotteet lähetetään vanhemmille sähköisesti. Ryhmillä on myös omat ilmoitustaulut 
tiedottamiseen.  

• Vallitseva koronatilanne huomioiden teemme yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen kanssa, kuten Malmin peruskoulu, Malmin 
seurakunta (esiopetuksen joulukirkko ja pääsiäisvaellus), Malmitalo (Muumi-sanataidetyöpaja) ja muut kaupungin palvelut 
(kirjastot ja museot), Syystien palvelukeskus (Lucia kulkue (esiopetus), laulut (ryhmien lapset)), lastensuojelu, neuvola, alueen 
kveo ja S2 –opettajat, esiopetuksen psykologi ja kuraattori lasten terapeutit, kaupungin toiset varhaiskasvatusyksiköt ja pph
(siirtopalaverit, varalapset).
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi yhdessä lasten ja huoltajien kanssa

• Otamme toimintavuoden aikana jokaisessa ryhmässä käyttöön ryhmäportfoliot. Niihin dokumentoidaan ja arvioidaan ryhmän 
toimintaa yhdessä lasten kanssa. Powerpoint pohjaan lisätään kuvia, videoita, tarinoita, tekstiä ja tiedotteita, joita vanhemmat
pääsevät seuraamaan visuaalisesti. 

• Lasten mielipiteitä, ideoita, kiinnostuksen kohteita ja palautetta kerätään ja havainnoidaan toiminnan aikana sekä ryhmien 
lastenkokouksissa ja -kokoontumisissa. 

• Ryhmien toimintaa dokumentoidaan myös valokuvin sekä konkreettisin tuotoksin, joita laitetaan esille ryhmätyötiloihin. 

• Huoltajien kanssa käydään keväällä arviointikeskustelut, joissa arvioidaan syksyllä asetettuja tavoitteita sekä kuluneen vuoden 
toimintaa. 

• Vanhempia rohkaistaan jatkuvan palautteen antamiseen sekä osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyihin.
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