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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 
ja 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 (Leops) ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille arvoille sekä 
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021.

• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Aalto-Loiskeessa toimintakulttuuri on kiteytetty 
pedagogiikan huoneen tauluksi. 
Taulun muotoiluun ovat osallistuneet lapset, 
huoltajat, kasvattajat ja yhteistyökumppanit. 
• Arvoperusta
• Opetussuunnitelmien avainsanat
• Yhteisesti sovitut toimintatavat
• Kalenterivuoden perinteetToimintasuunnitelma 2020-2021 5
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Yksikön toimintakulttuuri 
perustuu Aalto-Loiskeen toiminta-ajatukseen:
”Tultiin tänne kasvamaan, lapsen silmin katsomaan”.

- Nämä lapset tänä vuonna, tässä päiväkodissa– mitä se tarkoittaa yhteisenä toimintana ja työnä 
lasten, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa?
- Lasten mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja niistä muodostuvat tutkimusmatkat.
- Työtapana projektit ja virtamalli. Tekemisen virrassa tärkeintä on yhdessä tutkiminen, henkilöstö ei 
johdattele liikaa, eikä anna valmiita vastauksia, vaan on avoin lapsen maailmalle kysymyksin mitä 
ajattelet, mitä tulee mieleen? Entäs jos? Ruokitaan oivaltamisen iloa!  Yhdessä, kokeillen ja oppien.
- Toimintakulttuurin pitkäkestoinen kehittämiskohde on leikin pedagogiikka ja lasten aktiviinen rooli 
suunnittelijana. Rakennetaan erilaisia ”leikkimaailmoita” ja ympäristöjä, joissa toteutuu laaja-alainen 
osaaminen ja oppimisen alueet. #leikkimeitävieköön
- Oppiva yhteisö on tärkeä arvo Aalto-Loiskeelle – vaalimme kokeilukulttuuria ja erilaisia tapoja 
saavuttaa tavoitteita. Jaamme osaamista ja hyödynnämme kehittämistyössä koulutuksia sekä uusinta 
kirjallisuutta ym. materiaalia. 

•
Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki ovat tärkeä osa ryhmien 
oppimisympäristöjä. Reppuretkillä käydään vähintään kerran viikossa ja 
jokaisella ryhmällä on oma luontopaikka. Ulkoluokkatoiminta on mahdollisuus. 
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Kannustamme hyviin 
kaveritaitoihin

Pohjana Huomaa hyvä! -positiivinen pedagogiikka ja 
luonteenvahvuudet, sekä MLL:n päiväkoti- ja eskarirauha.

RYHMÄYTYMINEN
Tutustutaan erilaisten leikkien kautta 

kavereihin ja pienryhmät muodostetaan. 
Valitaan pienryhmän tai ryhmän nimi. 

Etsitään tietoa ryhmän nimestä.  
Suunnitellaan logo ja 

projektityöskentelyn kautta tutkitaan nimeä 
leikkien, liikkuen ja taiteillen.

MISTÄ ON HYVÄT KAVERIT TEHTY?
Ryhmän kanssa etsitään vastauksia 

kysymyksiin: Minkälainen on hyvä kaveri? 
Mitä hyvä kaveri tekee? 

Millainen on hyvä ryhmä?
Ikäryhmä huomioiden menetelminä 

käytetään esim. haastattelua, draamaa, 
leikkiä, piirtämistä, kirjallisuutta ja  

liikkumista.
Leopsin ja vasu keskusteluiden 

yhteydessä sekä vanhempainillassa 
keskustellaan kaveritaidoista. Miten niitä 

voidaan tukea ja samalla ehkäistä 
kiusaamista?

LEIKKIRAUHANJULISTUS
Ryhmä laatii julistuksen ja 
yhteisen sopimuksen siitä 

miten olemme hyviä ja reiluja 
ystäviä toisillemme.

Samalla pidetään juhla tai 
tehdään retki, jolloin 

juhlistetaan sitä, että me 
olemme tässä samassa 

ryhmässä.
Aalto-Loiskeen eskarit 

kohtaavat yhteisen 
eskarirauhajulistuksen 

äärellä.
Lisäksi mahdollisuuksien 
mukaan tehdään yhteinen 

leikkirauhanjulistus 
kulttuurimarkkinoilla.

TYÖ JATKUU…
Kaveritaitojen eli 

vuorovaikutus, empatia – ja 
tunnetaitojen harjoittelu on 
tärkeä osa lapsen kasvua 

ja kehitystä. 
Näiden asioiden ympärillä 

jatketaan työskentelyä 
koko toimintakausi. 
Lasten kaveritaitoja 

vahvistetaan positiivisin 
keinoin ja harjoitellaan 

ristiriitojen ratkaisemista 
siten että kiva leikki jatkuu.
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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 pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 
arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• Ilmiöoppimisen kokonaisuus yhteistyössä kulttuuritoimijan kanssa (kevät 2021)

3. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021. 
• Suunnitelmien laadinta käynnistyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella
• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä. 

Varhaiskasvatusyksikkö Aalto-Loiskeen oma toiminnan kehittämisen tavoite:
• Päiväkodin piha leikin ja oppimisen ympäristönä
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Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa aloittaminen  

Lapsen vasu (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma)

Leops (lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma)
PÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN 

Pehmeällä laskulla lapsi ja perhe saavat tutustua päiväkotiin omassa 
tahdissa n. 1-2 viikon ajan. Näin muodostuu kokonaiskuva lapsen 
päiväkotipäivästä. Tutustuminen suunnitellaan lukujärjestyksen avulla, johon 
täytetään jokaiselle lapselle yksilöllisesti kuinka harjoittelu etenee. 
Ennen päätöstä lapsi on huoltajan vastuulla päiväkodissa. Hän voi jäädä 
päiväkotiin ilman huoltajaa varhaiskasvatuspalvelun alettua.

HUOLTAJIEN LUOTTAMUSTA HERÄTTÄVÄT TEKIJÄT:
• Tervetuloa varhaiskasvatukseen / esiopetukseen infokirje päätöksen 

yhteydessä
• Ryhmän opettaja soittaa ja sopii ensimmäisen tutustumiskäynnin.
• Lyhyt tutustumisvierailu ilman lasta tai lapsen kanssa. Silloin annetaan 

päiväkodin esite ja kerrotaan toiminnasta. Laaditaan alustava 
tutustumisen suunnitelma ja annetaan aloituskeskustelulomake.

• Alku kesästä tulevan syksyn aloittajille on yksi aamu tai iltapäivä jolloin 
uudet lapset huoltajineen voivat tulla tutustumiskäynnille.

• Aloituskeskustelu käydään ensimmäisinä tutustumispäivinä.
• Kesken vuotta tuleville sovitaan yksilöllinen tutustumisen ensi käynti.

LAPSEN TURVALLISUUDEN TUNNETTA VAHVISTAVAT TEKIJÄT:
• Oma naulakkopaikka on valmiina lasta odottamassa
• Valokuvat perheestä ja tärkeistä kodin asioista muistuttava tavara 

päiväkotiin: esim. kodilta tuoksuva paita/huivi.
• Unirätti/unilelu unille. jne.
• Lapsen päivän kuvaus valokuvin
• Jos mahdollista saman ryhmän lapsi esittelee päiväkodin lapselle

Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja käy huoltajien kanssa keskustelun 
lapsen vasun laatimiseksi syyslomaan mennessä tai noin kahden kuukauden 
kuluttua lapsen aloittamisesta. Ennen keskustelua huoltajat palauttavat 
täytetyn lapsen vasu-lomakkeen. 
Lapsen näkemyksiä päiväkodissa selvitetään esim. havainnoimalla ja 
haastatteluilla kuten Mitä pidät päiväkodista peli? Jolla lapsi tulee kuulluksi. 
Ja hänen arviointi ja ajatukset tulevat näkyväksi.
Vasukeskusteluun varataan aikaa n15-30 minuuttia ja tulkin kanssa n. tunti. 
Keskustelu kirjataan asiakastietojärjestelmään ja huoltajat saavat siitä 
tulosteen itselleen. Lasten vasu-keskusteluissa sovitut pedagogiset tavoitteet 
sekä lapsiryhmän vahvuudet ovat ryhmän toiminnan suunnittelun punainen 
lanka. 
Arviointikeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa uuden suunnitelman 
yhteydessä ja aina silloin jos tuntuu että on tarve pysähtyä keskustelemaan 
lapsen sekä perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Keväällä ryhmästä 
toiseen siirtyville pidetään aina arviointikeskustelu.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan syksyllä ja arvioidaan 
keväällä. Leopsit siirtyvät huoltajan luvalla kouluun.
Lisäksi vasu ja leops Keskusteluihin liittyen materiaaleina on käytössä mm. 
Huomaa hyvä kortit ja esiopetuksessa Vantaan kaupungin itsearviointi 
lentokone.
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajien kanssa
• Yhteistyön perustana pidämme päivittäisiä 

kohtaamisia ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
keskusteluja. Lisäksi lähetämme kotiin sähköpostilla 
viikkokirjeen, jonka sisällön tuottamiseen lapset 
osallistuvat. Toimintakaudella 2020-2021 viikkokirjeet 
tulevat osaksi ryhmän digitaalista portfoliota.

• Jokaisella ryhmällä on sosiaalisen median kanava,
joka on osa mediataitojen kehittämistä ja pedagogiikan 
näkyväksi tekemistä.

• Vanhempainilta on ainakin syksyllä, sekä tuleville 
eskareille myös kesäkuussa. 

• Syksyn alussa järjestetään perheille mahdollisuus 
tutustumiseen. Aallossa Rennot kahvit ja 
Loiskeessa pihajuhla. Tapahtumassa jaetaan ryhmän 
huoltajien yhteystietolista leikkitreffejä ym. perheiden 
keskinäistä yhteydenpitoa varten.

• "Anna lapselle lahja -päivä” tarkoittaa sitä, että lapsen 
läheiset ovat tervetulleita viettämään päiväkotipäivää 
lapsen ryhmään. Se antaa tilaisuuden kokea päiväkodin 
arkea ja nähdä oma lapsi osana ryhmää. 

• Perheiden kanssa vietämme yhteisiä juhlia ja 
kutsumme heitä mukaan yhteistyöhön. 

• Vapaamuotoinen vanhempainryhmä toimii yhtenä 
ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja päiväkodin 
välillä. Siellä on myös mahdollisuus tavata muita 
vanhempia. Vanhempainryhmä kohtaa erityisesti oman 
facebook-ryhmän välityksellä ja kokouksissa. 

• Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa.

Monialainen yhteistyö lapsen, perheen ja 
päiväkodin tarpeiden mukaan

• kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton), 
• S2-lastentarhanopettajan, neuvolan, terapeuttien, 

lastensuojelun, varhaisen tuen perhetyön, perheneuvolan, 
esiopetuksen psykologi -sekä kuraattori palveluiden 
kanssa.

Muita yhteistyökumppaneita
• Aallon ja Loiskeen päiväkodit tekevät tiivistä yhteistyötä 

keskenään, Arabianrannan kirjaston sekä muiden 
Arabiarannan ja Toukolan alueen toimijoiden kanssa. 
Esiopetusvuonna Arabian koulun kanssa.

• Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään 
aktiivisesti. 



Esimerkki varhaiskasvatuksen aloitusviikosta
Ennen
aloitusta

1. päivä 2.päivä 3. päivä 4. päivä 5.päivä

Leikkiä päiväkodin
pihalla esim. iltaisin 
ja viikonloppuisin 
ennen 
harjoittelujaksoa. 

Harjoittelua 
pihalla ja sisällä 
yhdessä 
huoltajan 
kanssa 
tutustuen 
lapsiryhmään ja 
kasvattajiin.

Harjoittelua pihalla 
ja sisällä yhdessä 
huoltajan kanssa 
tutustuen 
lapsiryhmään ja 
kasvattajiin.
Osallistuminen
ruokailuun.

Harjoittelua pihalla 
ja sisällä. Huoltaja 
vähän aikaa 
poissa näkyvistä 
esim. taukotilassa 
Osallistuminen 
ruokailuun.
Kurkistus 
lepohuoneeseen. 
Kotiin päivälevolle.

Harjoittelua 
pihalla ja sisällä. 
Osallistuminen 
ruokailuun ja 
päivälevolle sekä 
välipalalle.
Huoltaja voi olla 
pieniä aikoja 
poissa esim. 
taukotilassa.

Varhaiskasvatus-
palvelu alkaa. 
Lapsi jää pihalle ja 
huoltaja tulee 
lounaan jälkeen 
hakemaan.

Ryhmän opettaja soittaa 
perheelle ja sopii ajan 
tutusmiselle. 
Tutustumiskäynti jossa 
tehdään pehmeän 
laskun suunnitelma ja 
annetaan aloituspaketin 
lomakkeet.

Täytetyt lomakkeet palautuvat päiväkodille.
Aloituskeskustelu tutustumisjakson aikana.

Huoltajien
puhelu / viesti 
päiväkotiin jolla 
varmistaa lapsen 
kuulumiset päivän 
aikana

Ennen varhaiskasvatuspäätöstä lapsi on huoltajan vastuulla päiväkodissa. Hän voi jäädä päiväkotiin ilman huoltajaa sitten 
kun varhaiskasvatuspalvelu on alkanut. Tutustuminen huoltajan kanssa on mahdollista aloittaa jo edellisellä viikolla.
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Lapsiryhmien muodostaminen, 
ryhmästä toiseen siirtyminen ja 
opinpolun jatkumo
Lapsiryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Niiden 
muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen 
tarve sekä henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät 
säännökset, lait ja asetukset. Seuraavan toimintavuoden ryhmien rakenne, 
päivärytmi ja tilojen käyttö suunnitellaan keväisin. 

Aalto-Loiskeessa on tapana ottaa kesän alussa varaslähtö syksyyn. Silloin 
toiseen ryhmään siirtyvät lapset saavat tutustua uuden ryhmänsä rutiineihin 
turvallisesti kasvattajien ja ryhmässä jatkavien lasten ohjauksessa. Tämä 
helpottaa arkeen palaamista lomien jälkeen. Myös kesken toimintavuoden 
tapahtuvissa siirroissa järjestetään tutustumisjakso. 

Siirroista keskustellaan aina huoltajien kanssa ja he voivat halutessaan olla 
mukana tutustumassa uuteen ryhmään.
Päiväkodin henkilöstö käy ryhmästä toiseen siirtyvistä lapsista palaverin, 
jotta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta tärkeät tiedot 
siirtyvät tulevan ryhmän tiimille. Tarpeen mukaan siirtopalaveri järjestetään 
yhdessä huoltajien kanssa.

Toimintakaudella 2020-2021 

Päiväkoti Aallossa on kaksi 14 
lapsen esiopetusryhmää ja 
Loiskeessa yksi 14 lapsen 
ryhmä.
Yhdessä oppimisen suunnitelma 
on laadittu Arabian peruskoulun 
kanssa.
Aalto-Loiskeen esiopetusryhmillä 
on yhteistoimintaa erilaisten 
teemojen äärellä muutaman 
kerran vuodessa esim. 
eskarirauhan julistus

Toimintavuodelle 2021-2022 
Esiopetuksen oppilaaksoton 
periaatteet muuttuvat. 
Esiopetuspaikka osoitetaan 
koulupolun mukaisesta 
esiopetusta antavasta 
päiväkodista. Tiedote 
muutoksesta jaetaan 
marraskuussa 2015 syntyneiden 
huoltajille.Toimintasuunnitelma 2020-2021 12



Aalto-Loiskeessa 
katsotaan maailmaa lapsen silmin 

–
Tutkimusmatkat minne 
ne meidät viekään …

siitä muodostuu toimintavuoden 
pedagogiikka.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 13


	Toimintasuunnitelma 2020-2021
	Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
	Toimintasuunnitelma
	Ryhmän pedagoginen suunnitelma �ja ryhmän toiminnan suunnittelu
	Työtämme ohjaavat arvot
	Yksikön toimintakulttuuri �perustuu Aalto-Loiskeen toiminta-ajatukseen:� ”Tultiin tänne kasvamaan, lapsen silmin katsomaan”.
	Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
	Toimintakauden tavoitteet 
	Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittaminen  
	Viestintä ja yhteistyö
	Esimerkki varhaiskasvatuksen aloitusviikosta
	Lapsiryhmien muodostaminen, �ryhmästä toiseen siirtyminen ja �opinpolun jatkumo�
	Aalto-Loiskeessa � katsotaan maailmaa lapsen silmin – �Tutkimusmatkat minne �ne meidät viekään …�siitä muodostuu toimintavuoden pedagogiikka.

