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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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Yksikön toimintakulttuuri
Toiminta-ajatuksemme on tukea yhdessä huoltajien kanssa lasten kasvua, kehitystä ja oppimista; yksilönä ja yhteisön jäsenenä. El ias-Mariassa meille on tärkeää, että 

jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Hyvin suunnitellun arjen ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen avulla pyritään luomaan mahdollisimman turvallinen fyysinen ja 

psyykkinen ilmapiiri, jossa jokainen saa olla sellainen kuin on. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen osallisuuden sekä yksi löllisen kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja 

oppimisen. Pienryhmätoiminnan toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja toimintaa muokataan tarvittaessa. Emme salli kiusaamista ja puutumme ristiriitoihin. 

Opetamme lapsille rakentavia tapoja ratkaista tilanteet. 

Toimintaamme ohjaa ja määrittelee Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma. Toiminnalle asetetut pedagogiset tavoitteet kirjataan ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan 

ja toimintaa dokumentoidaan ryhmän digitaliseen portfolioon. Teemat ja projektit nousevat lasten kiinnostuksen kohteista ja lapsiryhmän tarpeista. Huoltajien kanssa 

käytävissä keskusteluissa saamme palautetta toiminnastamme ja arvokasta tietoa lapsesta. Käytössämme on erilaisia osallisuutta lisääviä menetelmiä kuten 

lapsihaastattelut ja –kokoukset. Lisäksi aikuisen sensitiivinen työote ja pieniinkin aloitteisiin vastaaminen on tärkeää, jotta lapsi saa mahdollisuuden osallistua 

toiminnan suunnitteluun ja arviointiin aikuisen tukemana. Hyödynnämme keräämäämme tietoa myös lapsiryhmän tarpeita vastaavan oppimisympäristön 

rakentamisessa, joka elää ja muuttuu toimintakauden aikana. Retkeilemme aktiivisesti ja oppimisympäristönä toimii koko kaupunki.

Päiväkodissamme arvostetaan leikkiä ja lapset leikkivät joka päivä. Aikuiset toimivat mallina vuorovaikutuksessa, tukevat lapsia leikissä ja huolehtivat siitä, että 

jokaisella on leikkikaveri. Käytössämme on leikkitaulut, joista lapset saavat valita leikin. Havainnoimme ja arvioimme säännöllisesti leikkiä sekä leikkiympäristöä ja –

välineistöä. Havaintojemme pohjalta muokkaamme leikkejä ja leikkitauluja yhdessä lasten kanssa toimintakauden aikana.

Päiväkoti Eliaksessa tarjotaan kielikylpyä ruotsin kielellä ja sitä toteutetaan kielikylpyperiaatteita noudattaen. Koko yksikössämme panostamme toimivaan 

vuorovaikutukseen eri kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien lasten ja perheiden kanssa. Kaikissa ryhmissä huomioidaan lasten kielelliset lähtökohdat ja lapsen omaa 

äidinkieltä arvostetaan. Lapsille annetaan aikaa ja heitä rohkaistaan kielen tuottamiseen. Panostamme monipuoliseen kommunikointiin ja sanallisen ilmaisun tukena 

käytetään muun muassa kuvia, ilmeitä ja eleitä.

Oppivassa yhteisössä lapset ja aikuiset oppivat toisiltaan. Elias-Mariassa päivitämme osaamistamme muun muassa osallistumalla koulutuksiin, joita Helsinki 

aktiivisesti järjestää. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännöllisesti varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien pedagogisissa tapaamisissa sekä 

kehittämispäivillä ja työilloissa. Keskusteluissa jaamme koulutuksista saatuja sisältöjä, kannustamme toisiamme kokeilemaan uusia toimintatapoja ja innostamme 

toisiamme.  
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Esiopetuksen järjestäminen yksikössämme

• Toimintakaudella 2020-2021 järjestetään esiopetusta päiväkoti 
Eliaksessa ja Mariassa.

• Eliaksessa toimii kielikylpyesiopetusryhmä Rinkelit, jossa on 21 eskaria 
ja heidän kanssaan työskentelevät kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa 
ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

• Marian esiopetusryhmä Väinämöisissä toimii 14 eskaria ja heidän 
kanssaan työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja sekä 
lastenhoitaja.

• Esiopetuksen opetussuunnitelma (2016) ja Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelma (2019) ohjaavat ja määrittävät ryhmien 
toimintaa. Esiopetusryhmät noudattavat yksikön 
toimintasuunnitelmaa ja laativat  kumpikin oman ryhmän pedagogisen 
suunnitelman. Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa.

• Esiopetusryhmät ovat laatineet yhdessä yhteistyökoulujen kanssa esi-
ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelmat, joissa kuvataan 
toimintakauden aikana toteutettava yhteistyö. Yhteistyön tavoitteena 
on edistää yhtenäisen opinpolun toteutumista.

• Esiopetuksen oppilashuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilöllisestä 
oppilashuollosta. Oppilashuollon palveluihin lukeutuvat psykologi- ja 
kuraattoripalvelut sekä neuvolan terveydenhuoltopalvelut.

• Kouluvalmiudet ja itsestä huolehtiminen.

• Sosiaaliset taidot, erityisesti kaveritaidot ja 
ryhmähenki.

• Lapsen itsetunnon vahvistaminen – arvostan 
itseäni ja arvostan toista.

• Kielikylpykieli ruotsi. 

Rinkelit ryhmän tavoitteet

• Kaveritaitojen harjoittelu.

• Lapsen itsetunnon vahvistaminen – arvostan 
itseäni ja arvostan toista.

• Arjen taitojen automatisoituminen ja loogisen 
päättelykyvyn vahvistuminen.

• Kouluvalmiuksien vahvistaminen (kuuntelen, 
kerron ja keskityn) .

Väinämöiset ryhmän tavoitteet
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Toimintakauden alussa panostamme ryhmäytymiseen ja sen tukemiseen. Tavoitteena on, että lapset ja aikuiset 

tutustuvat toisiinsa ja muodostavat hiljalleen luottamuksellisen suhteen. Ryhmässä leikitään paljon ja 

varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat havainnoivat lasten välistä vuorovaikutusta. Lisäksi leikitään 

yhdessä tutustumisleikkejä, nostatetaan ryhmähenkeä yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja laaditaan yhdessä 

ryhmäsäännöt. 

• Käytössämme on erilaista materiaalia kaveri- ja tunnetaitojen opetteluun. Hyödynnämme myös kirjallisuutta, 

leikkiä ja draaman eri keinoja. Ryhmissä työskennellään esimerkiksi Askeleittain/Stegvis -ohjelman parissa. 

Käytämme myös erilaisia pedagogisia toimintatapoja, joista yhtenä esimerkkinä lapsikokoukset, joissa lapset 

saavat osallistua itseään koskeviin päätöksiin ikätaso huomioiden ja toimintakulttuurin yhteydessä mainittu 

pienryhmätoiminta. Lisäksi kannustamme lapsia eri menetelmin monipuoliseen leikkiin esimerkiksi pedagogisin 

periaattein valitut leikkiparit tai kielikylvyssä blandad lek –toimintatapa.

• Jokaisella kasvattajalla on tärkeä rooli vuorovaikutuksen tukemisessa ja tilanteiden ennakoimisessa. Aikuinen 

on läsnä, sanoittaa tunteita eri tilanteissa, mallintaa ja opettaa erilaisia ratkaisutapoja. Hän pitää myös huolen 

siitä, että lapsi kiinnittyy takaisin leikkiin mahdollisen ristiriitatilanteen jälkeen.

• Kaikissa taloissa on käytössä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja ristiriitatilanteisiin puututaan heti. Riidat 

selvitetään yhdessä lasten kanssa keskustellen ja niistä keskustellaan myös huoltajien kanssa. Erityisesti 

kielikylpypolun alussa, kun yhteistä kieltä ei vielä ole, on huoltajien rooli kaveritaitojen vahvistamisessa tärkeä.

• Elias-Marian systemaattisessa käytössä oleva toimintamalli kaveritaitojen vahvistamiseen päivitetään 

toimintakauden 2020-2021 aikana 
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

1
• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo-

ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021. 

2

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 
loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen 
osallistuu koko yhteisö. 

3
• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 

yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä. 
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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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

3. Positiivisen pedagogiikan periaatteiden hyödyntäminen kaikissa ryhmissä

• Positiivisen pedagogiikan periaatteita sovelletaan jokaisen ryhmän toiminnassa

• Otamme jokaisessa ryhmässä käyttöön Huomaa Hyvä! –materiaalin

4. Systemaattisessa käytössä oleva toimintamalli kaveritaitojen vahvistamiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn

• Laadimme yksikköön yhtenäisen työkalupakin kaveritaitojen vahvistamiseen

• Päivitämme kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat yhtenäisemmiksi koko yksikössä
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Toimintakaudelle asetetut tavoitteet Elias-Mariassa

• Perehdymme positiivisen pedagogiikan 
periaatteisiin.

• Positiivisen pedagogiikan periaatteita 
sovelletaan jokaisen ryhmän 
toiminnassa.

• Jokaisessa ryhmässä otetaan käyttöön 
Huomaa Hyvä! –materiaali.

Positiivinen pedagogiikka 
tarkoittaa lapsen 

vahvuuksien tunnistamista 
ja hyödyntämistä sekä 

myönteisten kokemusten 
lisäämistä lapsen päivässä.

• Laadimme yksikköön yhtenäisen 
työkalupakin kaveritaitojen 
vahvistamiseen. Huomioimme 
molemmat kielet ja valitsemme 
materiaalit sen mukaan.

• Päivitämme kiusaamisen ehkäisyn 
suunnitelmat yhtenäisemmiksi.

Jotta kiusaamista 
ehkäisevä työ olisi 

tehokasta ja tuloksellista, 
sen tulee olla 

suunnitelmallista ja 
johdonmukaista.
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• Järjestämme kesäkuussa syksyllä aloittaville uusille perheille tutustumisiltapäivän, jolloin perheet voivat tutustua 

päiväkodin tiloihin ja pihaan. Sovimme jokaiselle aloituskeskustelun, jossa käydään läpi tarvittavaa tietoa lapsesta, 

odotuksistanne ja toiveistanne aloitukseen liittyen. Keskustelussa saatte tietoa ja voitte esittää kysymyksiä 

varhaiskasvatuksesta ja ryhmän toiminnasta.

• Varhaiskasvatuksessa aloitetaan tutustumisjaksolla, jonka aikana lapsi tutustuu huoltajan kanssa ryhmään 

yksilöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Tutustumisjakson aikana osallistutte lapsen kanssa toimintaan, leikkiin, 

ulkoiluun, ruokailuun ja päivälevolle. Jos aloituskeskustelua ei ole käyty jo kesäkuussa, käydään se nyt 

tutustumisjakson aikana. 

• Alussa ikävä voi olla suuri, ja lapsella kannattaa olla mukana pehmolelu tai valokuva tärkeistä ihmisistä ikävää 

lievittämään. Ensimmäisten viikkojen aikana luodaan lapselle turvallinen suhde oman lapsiryhmän aikuisiin, toisiin 

lapsiin ja ryhmän oppimisympäristöön.

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään ryhmän opettajan kanssa noin kahden kuukauden sisällä 

aloittamisesta. Suunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran vuodessa.

• Lapsen siirtyminen ryhmästä toiseen käydään läpi huoltajien kanssa. Lapsi saa tutustua uuteen ryhmään vierailemalla 

ryhmässä, osallistumalla toimintaan ja leikkihetkiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajat siirtävät tiedot lapsesta ja 

vasu-keskustelussa sovitut asiat kollegiaalisesti ennen aloittamista. Ryhmien välillä siirtymistä tukevat päiväkodin 

yhteiset ulkoilu-ja lauluhetket, juhlat ja muut tapahtumat, joissa kaikki lapset ja kaikki aikuiset ovat tulleet tutuiksi. 
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• Päivittäiset kohtaamiset, joissa keskustelemme lapsen päivän tapahtumista ja kuulumisista ovat meille tärkeitä. 

Tarvittaessa pidämme yhteyttä myös puhelimitse ja sähköpostitse. 

• Viestimme toiminnastamme viikko- ja/tai kuukausikirjein. Syksyllä otamme käyttöön jokaiselle ryhmälle oman 

digitalisen ryhmäportfolion, johon huoltajat pääsevät osalliseksi alkuvuodesta 2021

• Varhaiskasvatuksen opettajat käyvät syksyllä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun ja lapsen 

esiopetuksen oppimissuunnitelmaa koskevan keskustelun huoltajien kanssa. Huoltajien keskustelussa esittämät 

toiveet, ideat ja ehdotukset ovat tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Huoltajilta saatu tieto huomioidaan ryhmän 

pedagogisen toiminnan suunnittelussa. 

• Palautetta toiminnastamme saamme myös huoltajille suunnatusta pääkaupunkiseudun sähköisestä 

asiakaskyselystä. Kyselyn tulokset käsitellään työyhteisössä ja sen pohjalta kehitämme toimintaamme. 

Järjestämme vanhempainillat syksyllä ja/tai keväällä huomioiden sen hetkiset pandemiaohjeet. Vanhempainiltoja 

voidaan järjestää ulkona tai Teams-sovelluksen välityksellä.

• Teemme yhteistyötä kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveo) ja suomi toisena kielenä (S2) 

varhaiskasvatuksen opettajan kanssa sekä esiopetuksen kuraattorin ja psykologin kanssa.

• Yhteistyötä tehdään myös alueen muiden päiväkotien, koulujen, neuvolan, Helsingin yliopiston, seurakunnan 

sekä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toimijoiden kanssa.

• Päiväkodeissamme toimii myös vanhempaintoimikunnat, jotka edistävät perheiden välistä vuorovaikutusta 

järjestämällä erilaisia tapahtumia.
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