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Mikä on 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.
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Yliskylän toimintakulttuuri



Sensitiivisyys on kaiken toimintamme perusta 1/2

”Jokainen lapsi on yksilö”
• Tervehdimme lasta aamulla nimeltä, silmiin katsoen.
• Menemme lapsen luokse päivän aikana ja kysymme, mitä hänelle kuuluu –

haluamme aidosti tutustua lapseen.
• Kohtaamme lapsen tulemalla fyysisesti lapsen tasolle – menen lapsen luokse, kun 

minulla on asiaa.
• Toimimme sukupuolisensitiivisesti, esim. ohjatessa lapsia leikkeihin – ei ole 

olemassa tyttöjen ja poikien leikkejä.

”Sitoudumme toimintaan lasten kanssa”
• Osoitamme kiintymystä ja lämmintä vuorovaikutusta.

• Katse, kosketus, puhetapa, elekieli
• Kehumme, kannustamme ja rohkaisemme lasta kaikissa arjen hetkissä. 
• Toimimme kiireettömästi – kiireenkin keskellä.
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”Annamme työrauhan”
• Emme keskeytä lasten kanssa meneillään olevaa toimintaa tai keskustelua.

”Toimimme pienissä ryhmissä”
• Harjoittelemme ryhmän jäsenenä toimimista eri kokoisissa ryhmissä.
• Pienessä ryhmässä mahdollistamme yksilöllisemmän kohtaamisen.

”Toimimme esimerkkinä”
• Omalla esimerkillämme viestimme tärkeitä toimintamalleja lapsille.
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”Meillä leikitään!”

• Leikki lähtee lapsesta.
• Leikki saa näkyä ja kuulua - sisällä ja ulkona.
• Leikille on paikka ja rauha.
• Leluille on omat paikat.
• Leikissä opimme.

Kirjaamme 
lasten leikki-

ideoita ja 
toteutamme 

niitä viikoittain.

Edistämme 
yhteisleikkejä 

ja 
osallistumme 

lasten 
leikkeihin 
päivittäin. 

Leluille on 
nimetyt ja 
kuvitetut 
paikat. 

Leikissä 
opetamme 

myös lelujen 
jakamista ja 

oman vuoron 
odotusta. 

Ohjaamme 
lapset 

sopivaan 
leikkipaikkaan 
leikkirauhan 

turvaamiseksi.

Lelut ovat 
lapsen ikä –ja 
kehitystason 

mukaisia. 
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”Mennään metsään!”

• Opimme ympäristöstä.
• Opimme eri aistein.
• Opimme toiminnallisesti.
• Opimme kaikkialla ja kaikesta.
• Emme sido oppimista tilaan ja paikkaan.

Retkeilemme 
lähiympäristössä 

useamman 
kerran 

kuukaudessa. 
Otamme 

käyttöön oman 
tuvan kaikki tilat, 
kun tupapari on 

retkellä.

Käytämme 
kaikkia 

aistejamme 
oppimiseen. 

Yhdistelemme 
erilaisia 

oppimisen 
keinoja, 

(mm. digi ja 
metsä).

Havainnoimme 
säännöllisesti 
ympärillämme 

tapahtuvia 
luonnon ilmiöitä

(mm. sää, 
vuodenajat). 

Käytämme 
päiväkodin tiloja, 
pihaa, metsiä ja 
muita lähialueita 

sovitusti ja 
porrastaen.

Yliskylässä toimii 
varhaiskasvatuksessa kaksi ja 

esiopetuksessa yksi 
metsäryhmä.  
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”Annamme hyvän kiertää tuvasta tupaan!”
• Kierrätämme tietoa. 
• Kierrätämme apua.
• Kierrätämme leikkejä.
• Kierrätämme kehuja ja hyvää mieltä.

Ennakoimme ja 
sovimme 

mahdollisesta 
avusta ryhmien 

välillä.

Kaikki tietävät 
poikkeuspäivänä, 
miten toimitaan. 

Vaihtelemme 
leikkivälineitä 
ryhmien välillä 
kuukausittain. 

Muistamme 
kiittää, kehua ja 

hymyillä joka 
päivä.

Kun kuulemme 
tietoa, viemme 

sitä suullisesti tai 
kirjoitettuna 
eteenpäin. 

Haluamme kehittää 
yhteisöllisyyttämme 

myös etäaikana.
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”Ideoimme, kokeilemme ja vinkkaamme!”

• Ideoimme toimintaa yhdessä.
• Kokeilemme rohkeasti uutta.
• Vinkkaamme toisillemme. 
• Jaamme osaamistamme.

Jaamme 
pedagogisissa 
kokouksissa 
”tieto-iskuja” 

kuukausittain.

Jokainen ryhmä 
käyttää yhteisen 
materiaalipankin 

aineistoa 
toimintakauden 

aikana vähintään 
kolmesti. 

Kerromme 
omasta 

osaamisestamme 
yhteiselle 

foorumille ja 
tarjoamme sitä 

toistemme 
avuksi. 

Ideoimme 
toimintaa lasten 
kanssa viikoittain 
= ryhmäportfolio

Tartumme 
toistemme 
ideoihin ja 

kokeilemme 
uutta. 

Järjestämme 
tupien yhteisiä 

suunnitteluhetkiä 
opettajien kesken 

joka toinen 
viikko. 
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”Oivallamme ja opimme eskarissa”

• Vahvistamme omatoimisuutta.
• Toimimme osana ryhmää.
• Olemme kaveri toiselle.
• Havainnoimme ympäristöämme.
• Tutustumme koulumaailmaan.

Ohjaamme 
lapsia 

huolehtimaan 
itsestä, omista 
tavaroista ja 
vaatteista 
päivittäin. 

Teemme 
yhteistyötä 
Laajasalon 

alkuopetuksen 
kanssa 1-2 

krt/kk.

Harjoittelemme 
kaveritaitoja, 

tunnetaitoja ja 
toisen 

huomiointia 
päivittäisessä 
arjessa osana 
esiopetusta. 

Retkeilyn 
yhteydessä 

havainnoimme 
liikennettä ja 

turvallista 
liikkumista.

Harjoittelemme 
ohjeiden 

kuuntelua ja 
noudattamista 
päivittäisten 
ohjeiden ja 

tehtävien 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
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Tavoitteenamme on, että lapsen on mukava 

tulla päiväkotiin ja hän osaa nimetä 
vähintään yhden kaverin päiväkodista.

Ryhmät panostavat ryhmäytymiseen ja me-
hengen luomiseen läpi koko toimintakauden 

leikkien ja osallistavien tuokioiden kautta.

• Kaveritaitoja tukevat ja kiusaamista ennaltaehkäisevät toimintamallit Yliskylässä: 
• Tunne –ja vuorovaikutusaiheisia lastenkirjoja/materiaaleja: 

• Piki, Molli, Ympyräiset, Jukka Hukka, Lapsen mieli, Tunnetaitokortit ja Huomaa hyvä! Positiivinen pedagogiikka
• Jokainen ryhmä käyttää vähintään yhtä materiaalia toimintakauden aikana useammin kuin kerran. 

• Lasten välisissä ristiriitatilanteissa hyödynnämme MiniVerso-sovittelumallia – jokainen osapuoli tulee kuulluksi.
• Emme viljele kiusaamis-sanaa omassa puheessamme turhaan.

• Käymme työyhteisössä keskustelun, mitä tarkoittaa sana kiusaaminen ja missä yhteydessä käytämme termiä.
• Yhdessä lasten kanssa laadimme ryhmän oman kaverisopimuksen ja ryhmän pelisäännöt.

• Niiden avulla vahvistamme kaveritaitojen merkitystä ja ennaltaehkäisemme kiusaamista.
• Sopimukseen ja ryhmän pelisääntöihin palaamme useamman kerran kuukaudessa lasten kanssa.

• Lapsen varhaiskasvatuskeskustelu (vasu) ja esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops)
• Ennen vasukeskustelua vanhemmat haastattelevat lasta yhteisellä lomakkeella, jossa selvitetään lapsen 

päiväkotikokemuksia, mm. onko lapsella kavereita ja kokeeko hän ryhmässään kiusaamista 
• Vasukeskustelussa ja leopsissa käymme läpi lapsen, vanhempien ja henkilöstön havainnot

• Eskareiden ryhmässä käsittelemme säännöllisesti tunne – ja kaveritaitoja esiopetusaikana. 
• Oppilashuollon edustajat tapaavat esiopetuksen lapsia tarvittaessa.
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Toimintamalli kiusaamistilanteessa

Kiusattua 
kuullaan 

kahden kesken

Kiusaajaa 
kuullaan 

kahden kesken

Kaikkien 
osapuolten 
vanhempien 

kanssa 
keskustellaan 

tilanteesta 
erikseen

Tehdään 
suunnitelma, 

miten 
kiusaamiseen 

puututaan. 

Kiusatun 
lapsen 

vasuun/leopsiin
kirjataan 

suunnitelma.

Tilanteen 
etenemistä 
arvioidaan 
yhdessä 
sovittuna 

ajankohtana. 

Mallia sovelletaan 
tapauskohtaisesti. 

Joskus lapsi tarvitsee enemmän 
tukea. Silloin valitsemme lasta 

kuullen turvallisen aikuisen, joka 
auttaa ja tukee eteenpäin. 

Varhaiskasvatuksessa kaveritaitoja 
yhdessä opettelemalla ja 
pedagogisin toimenpitein 

katkaisemme kiusaamisen kierteet. 
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

• Lapsen ryhmän opettaja  
soittaa perheelle ja sopii, 
milloin perhe aloittaa 
tutustumisjakson 
päiväkodissa. 

Tutustumisjaksoon 
varaamme 3-5 pv, 

osittain ennen 
varhaiskasvatuksen 

alkua.

• Tutustumisen aikana 
esittelemme ryhmätilat ja 
kerrotaan ryhmän 
toiminnasta sekä 
aloitukseen liittyvistä 
toimintatavoista. 

Jaamme perheelle 
aloitukseen liittyvät 

lomakkeet.
• Tutustumisjakson aikana 

ryhmän opettaja ja perhe 
käyvät aloituskeskustelun. 
Tilaamme tulkin 
tarvittaessa. 

Keskustelussa käymme 
läpi lapsen tavat ja 
tottumukset sekä 

vanhempien odotukset ja 
toiveet 

varhaiskasvatukselle. 

• Harjoittelujaksolla lapsi 
pääsee tutustumaan ryhmän 
aikuisiin ja lapsiin kokien 
olonsa turvalliseksi. 

Vastaamme samalla 
perhettä 

askarruttaviin 
kysymyksiin. 

Vallitseva koronatilanne vaikuttaa 
tutustumiskäytäntöihin. Ryhmän opettaja 

informoi näistä puhelun yhteydessä. 

Lapselle voi tuoda kotoa turvaksi unilelun 
ja/tai valokuvan perheestä.
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Vasuprosessi ja jatkumo
Lapsen vasu/leops –prosessi:
Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään noin kahden kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloituksesta.  
Jatkossa vasukeskustelu käydään aina syksyisin läpi lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Vasua arvioidaan yhdessä
perheen kanssa vähintään kerran vuodessa. 

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelu käydään kahden kuukauden sisällä esiopetuksen aloituksesta. Keskustelussa 
ovat mukana lapsen huoltajat sekä esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja. Tarvittaessa mukana ovat myös muut 
yhteistyötahot. Tarvittaessa leopsia arvioidaan ennen vuodenvaihdetta. Kaikkien osalta arviointi toteutuu keväällä. Samalla kirjataan 
mahdolliset koulua varten vahvistettavat taidot. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vasu/leops -keskustelut pidetään ensisijaisesti etäyhteyksillä Teams-palvelun kautta. 

Siirtyminen toiseen ryhmään tai yksikköön kesken toimintakauden:
Kun siirtyminen ryhmästä toiseen tulee ajankohtaiseksi, keskustelemme asiasta ensin vanhempien kanssa. Ennen siirtymistä talon 
sisällä käymme lapsen kanssa ”retkellä” uudessa ryhmässä. Huomioimme siirroissa lasten kaverisuhteita. Tarvittaessa käymme 
siirtopalaverin henkilökunnan kesken. Myös yksiköstä toiseen siirtyessä käydään siirtopalaveri. 

Jatkumo:
Lähikoulumallissa esiopetuspaikka määräytyy oppilaaksiottoalueen mukaan. Laajasalon ala-asteen oppilaaksiottoalueella asuvat 
lapset ovat pääasiassa esiopetuksessa Yliskylän päiväkodissa ja siirtyvät Laajasalon ala-asteelle.
Loppukeväästä järjestämme perheille infotilaisuuden esikouluasioista. 
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Viestintä ja yhteistyö
• Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö:

• Keskustelemme huoltajien kanssa päivittäin lapsen tuonti –ja hakutilanteissa päivän kuulumiset – jaamme 
onnistumisia ja ilon hetkiä.

• Kokoamme viikoittain ryhmän portfolion, jossa kerromme ryhmän toiminnasta ja painopisteistä viikon aikana.
• Lähetämme tiedotteita sähköpostitse sekä laitamme tiedotteita myös eteisiin huoltajille nähtäviksi.
• Käytämme viikoittain Yliskylän Instagram –tilejä, joiden kautta jaamme ja dokumentoimme toimintaamme perheille. 
• Järjestämme toimintakauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa, joissa perheillä on mahdollisuus osallistua 

toimintamme suunnitteluun. Lisäksi myös lapsen vasukeskustelussa perhe saa osallistua lapsensa ryhmän 
toiminnan suunnitteluun. 

• Huoltajille tarjoamme mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja verkostoitua keskenään päiväkodin yhteisissä 
tilaisuuksissa, mm. liikuntailtapäivä.

• Monialainen yhteistyö ja koulu
• Teemme yhteistyötä kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä S2- varhaiskasvatuksen opettajan kanssa 

alueella sovittujen rakenteiden mukaisesti läpi toimintakauden. 
• Neuvolan kanssa teemme yhteistyötä kaikkien lasten kohdalla 3- ja 4-vuotisneuvolan kohdalla sekä tarpeen 

mukaan myös muulloin. Yhteistyöstä sovimme aina ensin perheen kanssa. 
• Koulu ja esiopetus tekevät yhteistyötä läpi esiopetusvuoden alueella sovitun rakenteen mukaisesti. 
• Lastensuojelun kanssa toimitaan tarvittaessa lapsen ja perheen tukemiseen liittyvissä asioissa. 

Kartoitamme vuosittain asiakaskyselyn avulla huoltajien 
mielipiteitä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 
Käsittelemme tulokset yhdessä henkilöstön kanssa.  
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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)
2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Yliskylän toimintakaudelle asettamat tavoitteet:
3. Viestintä ja yhteistyö (aihe noussut asiakastyytyväisyyskyselystä)
• Sujuvalla yhteistyöllä takaamme yhteisen sitoutumisen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen edistämiselle.
• Kehitämme sekä huoltajien kanssa tehtävää että henkilöstön välistä viestintää ja yhteistyötä.
4. Sensitiivisyys ja vuorovaikutus
• Huomaamme ja tiedostamme yksittäisten lasten sosiaalisia, emotionaalisia ja fyysisiä perustarpeita ja 

ymmärrämme lapsen kokemusmaailmaa. Samaan aikaan kykenemme näkemään erilaisten 
vuorovaikutuksellisten tilanteiden pedagogisen arvon ja merkityksen. 

5. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen (3 vuoden tavoite)
• Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi omana itsenään sekä yhteisönsä 

jäsenenä. 
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