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Varhaiskasvatusyksikkö Viikinki



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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Varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelma
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• 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.



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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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Toimintamme perustuu lasta kuuntelevaan, kannustavaan ja positiiviseen ilmapiiriin. Henkilöstöllämme on 
yhdessä ymmärretty käsitys laaja-alaisen osaamisen tavoitteista sekä toiminnassa käytettävistä menetelmistä 
niin, että ikätason mukaisesti kehkeytyvä oppimisenpolku mahdollistuu. Ammattitaitoisella ja motivoituneella 
henkilöstöllä turvaamme lapselle turvallisen päivän leikkien, liikkuen ja yhdessä oppien.

Näin edistämme leikkiä

• Annamme lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja 
elämyksille tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. 

• Kehitämme lasten kanssa leikkiä edistäviä 
toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

• Varmistamme, että lapsella on mahdollisuus 
osallistua leikkiin ryhmän tasavertaisena 
jäsenenä.
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• Tunnistamme milloin leikkiin osallistuminen 
tarvitsee kannattelua ja ohjausta. 

• Tuemme lasten ajattelun ja mielikuvituksen 
kehittymistä tietoisesti leikin avulla. 

• Osallistamme lapsia ideoimaan keinoja, 
miten leikkiin voi päästä mukaan ja miten 
leikkiin voi ottaa mukaan.



Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Näin kannustamme vuorovaikutukseen

• Ymmärrämme sensitiivisen kohtaamisen ja 
myönteisten kokemusten merkityksen lapsen 
oppimiselle ja hyvinvoinnille.  

• Olemme emotionaalisesti läsnä lasten 
leikeissä tai niiden läheisyydessä.

• Varmistamme, että lapsella on mahdollisuus 
osallistua leikkiin ryhmän tasavertaisena 
jäsenenä. 

• Vahvistamme lasten kaveritaitoja tukemalla 
vuorovaikutus-, tunne- ja empatiataitoja. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Kiinnitämme erityistä huomioita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen. Vahvistamme 

vuorovaikutustaitoja aina toimintakauden alussa ja kun ryhmässä tapahtuu muutoksia. 

• Leikimme tutustumis- ja yhteisleikkejä, keskustelemme lasten vahvuuksista ja 
kiinnostuksenkohteista. Harjoittelemme solmimaan ystävyyssuhteita esim. järjestämällä 
kaverinarvontapäiviä. 

• Julistamme toimintakauden alussa päiväkoti- ja eskarirauhan sekä sovimme keskustellen ryhmissä 
siitä, miten ryhmässämme toimitaan ja huomioidaan kavereita.

• Vahvistamme empatia- ja tunnetaitoja keskustelemalla, tunnistamalla ja sanoittamalla tunteita. 
Käytämme kuvia, tarinoita ja mm. Piki- ja Molli-materiaalia. Esiopetuksessa käytetään myös 
Kummaa-esiopetusmateriaalia sekä Fannia. 

• Vahvistamme lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa MiniVerso-vertaissovittelua 
käyttäen. MiniVerson avulla lapsi harjoittelee ikätasoisesti selvittämään ja sopimaan 
ristiriitatilanteita aikuisen tuella. 
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme. 
Huomioimme toiminnassamme lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja 
mielipiteitä.  

• 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 
• 1-2 tasa-arvoa edistävää toimenpidettä
• 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä
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Toimintakauden tavoitteet 
Viikingin toimintakaudelle asettama tavoite
Pedagogiikkaa positiivisen kautta

• Tunnistamme vahvuuksia sekä annamme kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta. Vahvuuksien ja myönteisten hetkien 
tunnistaminen kasvattaa lapsen itsetuntoa, lisää uskoa omiin mahdollisuuksiin ja lujittaa myönteistä käsitystä itsestä.  

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa 
yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. 
Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana. 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. (kevät 
2021)
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• Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, hän tutustuu uuteen ympäristöönsä yhdessä huoltajan 
tai muun hänelle läheisen aikuisen kanssa.

• Sovimme tutustumisjakson yksilöllisesti: milloin ja miten lapsi tutustuu huoltajien kanssa ryhmään. 
• Jaamme huoltajille aloituspaketin, joka sisältää tarvittavat lomakkeet, tiedotteet ja esitteet.
• Huoltajat voivat kertoa lapsensa tavoista ja tarpeista aloituskeskustelussa. Aloituskeskustelu sovitaan ennen 

tutustumisjaksoa tai sen aikana. 
• Luomme yhdessä huoltajien kanssa turvallisen, kiireettömän, positiivisen ja lämminhenkisen tutustumisjakson 

(1-2 viikkoa).
• Kohtaamme lapsen ja huoltajat sensitiivisesti ja luomme heihin vuorovaikutussuhteen. 
• Vastaamme lapsen tunteisiin lohduttamalla ja tarjoamalla syliä.
• Koska varhaiskasvatuksen aloittaminen on herkkä elämänvaihe lapsille ja huoltajille, tuemme lapsen kiintymistä 

ryhmään. Valokuvat perheestä tai lempilelu tuovat turvaa ja lohtua. Huoltajat voivat olla yhteydessä ryhmään ja 
tiedustella lapsen kuulumisia päivän aikana. 

• Tiedotamme huoltajia esiopetukseen tutustumisesta keväällä 2021, kun esiopetuspaikat ovat varmistuneet. 
Järjestämme huoltajille esiopetuksen infotilaisuuden ennen esiopetuksen alkua. Tarvittaessa käymme 
aloituskeskustelun esiopetuksessa.

• Aloittaminen varhaiskasvatuksessa
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Varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittaminen 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/aloittaminen/


Lapsiryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen siirtyminen

• Muodostamme lapsiryhmät yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Suunnittelemme ryhmistä 
mahdollisimman toimivia pedagogisia kokonaisuuksia, joissa on huomioitu lasten ikä, sisarussuhteet, tarpeet ja 
henkilöstön mitoitukseen sekä ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset, lait ja asetukset. Huomioimme 
ryhmien muodostamisvaiheessa vertaisryhmän ja kaverisuhteiden jatkuvuuden jokaisen lapsen kohdalla. 

• Kiinnitämme erityistä huomiota tutustumiseen ja ryhmäytymiseen aina lapsiryhmän aloittaessa ja kun ryhmässä 
tapahtuu muutoksia. 

• Valmistaudumme vastaanottamaan lapsen. Valmistelemme lapselle mm. oman naulakkopaikan ja kerromme 
ryhmälle myönteisiä asioita tulevasta kaverista.

• Tuemme toiseen ryhmään siirtymistä vierailemalla lapsen tai pienryhmän kanssa uudessa ryhmässä tutun 
varhaiskasvattajan kanssa. Siirrämme tiedot lapselle tärkeistä asioista hänen mukanaan. Kannustamme huoltajia 
osallistumaan muutokseen.
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• Huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen päivän tapahtumista ja kokemuksista. Huoltajilla on 
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen lapsen  
varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluissa, vanhempaintapaamisissa, 
vanhempaintoimikunnan kautta ja yhteisissä toiminnallisissa tapahtumissa. 

• Teemme monialaista yhteistyötä varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan, suomi toisena kielenä 
-varhaiskasvatuksen opettajan ja perhekeskuksen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. leikkipuistot, kirjastot, 
Kulttuurimylly, Kiasma, alueen liikuntaseurat ja Vartiokylän seurakunta. 

• Viestimme ja tiedotamme pedagogiikasta ja toiminnastamme säännöllisesti sähköpostitse/paperitiedottein. 
Jokaisessa ryhmässä on sovittu tiedottamisen käytännöistä tarkemmin. 

• Digitaaliseen ryhmäportfolioon dokumentoimme pedagogista toimintaamme varhaiskasvatus- tai 
esiopetusryhmissä. Ryhmäportfolioon tallennettujen lapsiryhmälle merkityksellisten dokumenttien, kuten  kuvien, 
videoiden ja ääniteiden avulla huoltajat pääsevät osallisiksi lapsiryhmän päivittäisestä toiminnasta ja voivat myös 
päivän jälkeen tutkia ja keskustella yhdessä lapsen kanssa päivän tärkeistä tapahtumista.

• Jokaisen ryhmän ilmoitustaululle on koottu ajankohtaisia tiedotteita kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä 
yhteistyökumppaneilta

Toimintasuunnitelma 2020-2021 13

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa



Yhteistyö ja opinpolun jatkumo
Teemme monialaista yhteistyötä lähikoulujen, terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, alueen kiertävän 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksenopettajan kanssa. Hyödynnämme 
toiminnassamme alueen ja koko kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluja esim. leikkipuistot, kirjastot, liikuntapaikat- ja 
seurat.

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. 
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyksikköä tukevana yhteisöllisenä 
oppilashuoltona. Oppilashuolto on osa jokapäiväistä kasvatus- ja opetustyötä ja sen avulla edistämme lasten tervettä 
ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle. 
Yhteisöllisen oppilashuoltotyön rinnalla lasten hyvän kasvun tukena toimii yksilökohtainen oppilashuoltotyö. 
Yhteistyökumppaneina esiopetuksessa toimivat kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä 
-varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetuksen kuraattori ja oppilashuollon psykologi. 

Esiopettajat ja lähikoulun alkuopetuksen opettajat tekevät säännöllisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyötä. 
Yhteistyöllä turvaamme opinpolun jatkumon. Viikingissä yhteistyötä tehdään Vartiokylän peruskoulun kanssa. 
Esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma tehdään toimintakausittain. Suunnitelmassa kuvataan 
esi- ja alkuopetuksen oppijoiden suunnitelmallista yhdessä työskentelyä. Yhteistyön tavoitteena on edistää lapsen 
yhtenäisen oppimisen polun toteuttamista sekä vahvistaa esiopetuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurien 
jakamista. Suunnitelma tukee lähikouluperiaatteen ja inkluusion toteutumista. 
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