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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.
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Yksikön toimintakulttuuri
Yksikkömme on valinnut yhteisiksi koko toimintakulttuurin läpäiseviksi yhdessäolon periaatteiksi nämä kolme sääntöä:

1. Annan toiminta- ja leikkirauhan. 2. Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista. 3. En satuta ketään.

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri
Moninaisessa ympäristössämme arvostavan vuorovaikutuksen ja tasa-arvon tukeminen sekä yhteisen ymmärryksen rakentaminen koko yhteisön kesken on tärkeä osa arkeamme. 
Opettelemme yhdessä sekä kannustamme koko yhteisöä pysähtymään onnistumisten äärelle. Tuemme sallivaa ja turvallista tunneilmapiiriä. Itsestä huolehtiminen, turvallinen olo 
sekä arjen taitojen sujuminen ovat pohja, jolle kaikki muu oppiminen ja kokeminen rakentuu. Arjen taitoja harjoitellaan yhdessä, huoltajien kanssa keskustellen. 
Yhteinen keskustelu ja arjen arviointi vanhempien kanssa edistää arvostavaa vuorovaikutusta, jonka avulla voimme varmistaa yhteiset toimintatavat 
varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja perheen välillä. Arvostavasta vuorovaikutuksesta käydään yhteistä keskustelua, arvioidaan yhteistä arkea ja meillä on selkeät ohjeet sekä 
sopimukset eri tilanteisiin. 

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Osallisuuden tukemisessa suurimmassa roolissa ovat kielenkehityksen tukeminen, vaihtoehtoisten ja kommunikointia 
tukevien keinojen tarjoaminen sekä pienten aloitteiden aktiivinen kuuleminen. Yksikössämme sukupuoli, ikä tai kulttuuri 
eivät määrittele mitä saa leikkiä tai mitä kuuluu tehdä. Jokaisen yksilöllisen huomioimisen kannalta yksikössämme kuvatuki, 
aikuisen pysähtyminen havainnoinnin äärelle sekä positiivisen pedagogiikan vahvuuksiin keskittyvä toimintaote ovat tärkeitä 
edellytyksiä onnistumisellemme. Huoltajien osallisuutta tuetaan järjestämällä matalan kynnyksen tapahtumia iltapäivän hakuaikaan, 
toiminnallisia tekemisiä kuten liikuntatapahtumia ja näyttelyitä. Lapsiryhmien päivästä sekä toiminnasta tiedotetaan ja kerrotaan
päiväkotien Instagram-tilillä. Lisäämme vuorovaikutusta vanhempien ja varhaiskasvatuksen/esiopetuksen sekä lapsen 
ja vanhemman välillä.  
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Yksikön toimintakulttuuri 1/2
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Yhteistä moninaista kulttuuri- ja kieliympäristöämme arvostetaan ja tehdään näkyväksi. 
• Kielitietoinen varhaiskasvatus -muistilista on käytössä kaikissa lapsiryhmissä. 
• Työntekijöiden kieliosaamista hyödynnetään. Lapsiryhmissä tutustutaan tärkeisiin sanoihin 

jokaisen lapsen kielellä. 
• Monikielisen ohjaajan työpanosta hyödynnetään yksikössä aktiivisesti ja hänen kanssaan ideoidaan 

uusia yhteistyön malleja perheiden kanssa tehtävään työhön. 
• Mahdollistamme eri kulttuurien ja elämänkatsomuksien näkymisen lapsiryhmässä sekä 

kannustamme perheitä kertomaan omasta kulttuurista ja oman perheen tavoista. 
• Esiopetuksessa annetaan tarvittaessa suomen kielen valmistavaa opetusta.
• Hyödynnämme saatavilla olevaa materiaali kuten lukulumo ja Roihuset- materiaali sekä Ota koppi-materiaalia
• Roihuset- materiaalit ovat käytössä jokaisessa lapsiryhmässämme.
• Tarjoamme alueella Musakärry-toiminnallamme toiminnallista ja kokonaisvaltaista musiikki- ja taidekasvatusta

tasavertaisesti kaikille sekä tehostamme erikielisten lasten suomen kielen oppimista musiikin keinoin. 

- Perheiden kielitietoinen ja arvostava kohtaaminen
• Perheillä on erilaisia taustoja ja elämäntilanteita. Asiakastyössä kohdataan asiakas yksilöllisesti, kuunnellaan ja tutustutaan arvostavasti sekä kielitietoisesti. Henkilökunta 

toimii tietoisesti kotoutumista ja integroitumista edistävällä tavalla.

• Kielitietoisessa yhteisöissämme keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista. Meillä ymmärretään kielen keskeinen merkitys 
oppimisessa, vuorovaikutuksessa, yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 

- Valmistava esiopetus
• Esiopetusikäisen maahan muuttaneen lapsen on tarkoitus aloittaa esiopetus mahdollisimman pian Suomeen saavuttuaan. Opetuksen tavoitteena on kehittyvä 

alkeiskielitaito, jotta oppilas selviytyy suomen tai ruotsin kielellä tutuissa arkisissa tilanteissa. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan esiopetuksessa 24 tuntia 
viikossa. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan enintään yksi kalenterivuosi. Kesken vuotta suomeen saapuneet lapset voivat jatkaa perusopetuksen valmistavassa 
opetuksessa kouluun siirryttyään.



Yksikön toimintakulttuuri 2/2
Oppimisympäristöt
Tiloja käytetään monipuolisesti ja oppimisen mikrohetket huomataan kaikkialla, esimerkiksi eteisessä 
voi jumpata ja jonotustilanteissa voi laulaa tai nimetä kehonosia. Arvioimme tilojen käyttöä jokaista 
toimintavuotta suunnitellessamme ja teemme tarvittavat muutokset lasten tarpeita vastaavaksi. 
Ryhmätilat on suunniteltu kevään ja kesän aikana ja lapsiryhmät syksylle on mietitty syyskaudella 
päiväkoteihin tulevien lasten mukaisiksi. Varhaiskasvatuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyössä erilaisia tiloja ja koko kaupunkia. Metsä on meille erityisen tärkeä oppimisympäristö kaikkina 
vuodenaikoina. Kirjasto, leikkipuistot ja monet muut lähialueen palvelut tulevat tutuiksi kaikille 
lapsillemme sekä huoltajille.

- Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Jokainen päivä on leikki- ja lelupäivä. Lasten tarpeista nousevat joustot päivän aikatauluissa mahdollistavat pitkäkestoisen leikin sekä leikkirauhan. Esimerkkinä 
upeaa leikkiä voidaan jatkaa vielä sisällä vaikka osa ryhmästä siirtyy jo ulos tai leikki siirretään ulos ja jatketaan sitä siellä. Koemme, että aikuinen on leikkijä, jonka on 
tärkeää olla sitoutuneena lasten leikeissä tarjoten vuorovaikutuksen mallia. Leikissa mukana ollen pystymme myös tutustumaan lapseen ja hänen kiinnostuksen 
kohteisiinsa paremmin sekä havainnoimaan ja dokumentoimaan leikkiä pedagogisemmin. Ryhmärajojen yli vallitsevia ystävyyssuhteita sekä toimintaa arvostamme, 
kehitämme ja ylläpidämme. 

- Leikin merkitys
Suomalaiselle varhaiskasvatukselle ominainen leikkipedagoginen osaaminen on arkemme peruspilari. Leikkipedagogiikan tutuksi tekeminen ja lapsuuden itseisarvon 
avaaminen perheille on yksi työmme ydintehtäviä. Huoltajien kanssa keskustelemme siitä, ettei oppiminen tapahdu pelkästään pöydän ääressä tehden, vaan ennen 
kaikkea toimien, leikkien ja tutkien. Toiminnalliset projektit ja leikki vahvistavat oppimiskokemusta. Aikuisen rooli on tuoda niihin mukaan monenlaisia oppimisen 
kokonaisuuksia ja sisältöjä. Esiopetuksessa leikki on edelleen merkityksellistä oppimisen kannalta. Oppimisen ilmiöt nousevat esiin lasten leikeissä. Leikeistä nousee 
esille lapsille tärkeitä teemoja, joita laajennetaan ja käsitellään yhteisesti.

- Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Tarpeista sekä toiveista nousseet huomiot ohjaavat yksikkömme kehittämistyötä. Moninainen toimintaympäristö edellyttää uudenlaisten jakamisen foorumeiden 
luomista ja aktiivisuutta yhteisen ymmärryksen kehittymiseksi. Arjessa tartutaan lasten ihmettelyyn ja puhutaan ajatuksia sekä ihmetyksiä ääneen. Opettelemme 
yhdessä miettimään ”Miksi?” ja ”Miten?” sekä etsimme yhdessä vastauksia. Perheet ovat osana oppivaa yhteisöä, joka on jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva.



Esiopetus päiväkoti Jousessa
Esiopetus perustuu valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja Helsingin 
esiopetussuunnitelmaan. Esiopetuksen toimintaa ohjaa ryhmän pedagoginen toimintasuunnitelma ja 
lasten yksilölliset  esiopetussuunnitelmat (leops).

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan 
siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Esiopetuksen opetus 
toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten 
mielenkiinnon kohteet. 

Toimintaa suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme yhdessä lasten kanssa. Työskentely 
tapahtuu pääsääntöisesti projekti- ja teemamuotoisesti. Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon 
lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla, vuorovaikutuksessa 
toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lapsia kannustetaan vaikuttamaan toimintaan ja oppimisympäristöjen 
suunnitteluun. 

Teemme yhteistyötä lähikoulun ja oppilashuollon  kanssa. Ryhmissämme on myös valmistavan 
esiopetuksen oppilaita.
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Esiopetus päiväkoti Jousessa
Lasten tuottamat omat askartelut, piirustukset, rakentelut tai kiinnostuksen kohteet sekä toiveet toimivat toiminnallisten 
oppimistilanteiden pohjalla. 

Esiopetusryhmissämme työstetään esimerkiksi lapsen omaa lehteä. Lehti toimii pedagogisen dokumentoinnin ja 
lapsen kanssa yhdessä tehtävän toiminnan arvioinnin sekä itsearvioinnin työkaluna. Lehden koostamisessa käytämme 
valokuvadokumentointia, lapsen piirustuksia ja kynätehtäviä sekä Trageton menetelmää (lukemaan kirjoittamisen 
perusteella-menetelmä, jonka avulla voidaan tukea ja arvioida lapsen kirjain-äänne-vastaavuuden kehittymistä, 
vahvistaa laaja-alaisen oppimisen taitoja sekä kielellisen tietoisuuden osa-alueita).

Päivittäinen käsillä tekeminen, leikkiminen, liikkuminen, laulaminen ja lukeminen, viikoittaiset metsäkäynnit ja 
kuukausittaiset  kirjastokäynnit sekä laadukkaat pedagogiset medialähteet avustavat kielellisen tietoisuuden 
kehittymistä.

Esiopetusryhmissä käytämme monipuolisesti saatavilla olevia esiopetukseen soveltuvia materiaaleja: Tunnekuvat, 
tunnekellot, monipuolinen Papunetin kuvatukimateriaali, Musakärry-materiaalit, Roihuset-kielellisen tietoisuuden 
kehittävät materiaalit, kirjastoyhteistyössä saadut kirjallisuusvinkit, alueen pedakärryt, monipuoliset positiivisen 
pedagogiikan materiaalit: mm. Ihmeelliset vuodet-pedagoginen kokonaisuus, Piki ym. tunnekasvatusmateriaalit, 
Kuparikettu. Hyödynnämme monipuolisia musiikkiaineistoja (Kielinuppu, Siinan Taikaradio ym. Yle Areena, Youtube). 
Katsomuskasvatuksessa ovat käytössä Dialogikasvasvatusmateriaali, kulttuurien juhlakalenteri ja juhlasadut.

Yleisesti käytämme erilaisia oppimispelejä ja tabletilla käytettäviä sovelluksia. Oppimispelejä ja sovelluksia vinkataan 
koteihin: Ekapeli, Pikkukakkosen eskari, Pikku kakkonen Yle Areenassa (videot, kuunnelmat, materiaalit), Molla ABC -
2016 tyyppikirjaimet, Numerorata sekä Lukulumo-sovellus.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Ympäristömme moninaisuudessa ja usein yhteisen puhutun kielen puuttuessa, yksikössämme korostuvat yhdessä toimimisen taidot. Sosiaaliset- ja 

tunnetaidot ovat erittäin merkittäviä yhteisen hyvinvoinnin rakentamisessa. 

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA:
• Yksikössämme sukupuoli, ikä tai kulttuuri eivät määrittele mitä saa leikkiä tai mitä kuuluu tehdä. Moninaisessa ympäristössämme tasa-arvon, 

yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisen ymmärryksen rakentaminen asiasta koko yhteisön kesken on tärkeä osa arkeamme. On 
tärkeä luoda hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä ryhmään ja taloon. Esimerkiksi ryhmäytymisleikeillä ja yhteisillä projekteilla opetellaan toimimaan 
yhdessä. Yhteisillä ilon ja naurun hetkillä luodaan yhteisöllistä ja myötätuntoista toimintakulttuuria, jossa jokaisen on turvallista olla ja toimia. 

• Jokaisessa lapsiryhmässä sitoudutaan käyttämään jotakin tunne- ja kaveritaitoja tukevaa materiaalia. Taloilla on yhteistä materiaalia, mm. lapsen 
mieli: eläin lapset teatteri-materiaali sekä tunnekirjallisuutta, jota on keskitetysti hankittu ja jonka käytöstä jaetaan ideoita ja osaamista. Käytössä on 
tunnekasvatuksen kirjallisuutta, piki-materiaali ja huomaa hyvä. Keväällä 2020 arvioimme lapsiryhmittäin tunne- ja kaveritaitojen materiaalin käytön 
toimivuoden aikana. Tunteiden käsittely on tärkeä osa jokaisen ryhmän arkea; tunteita nimetään, tunnistetaan ja opetellaan säätelemään yhdessä.

• Aikuinen mallintaa esimerkkiä näyttämällä. Lapsille sekä aikuisille puhutaan kauniisti ja kunnioittavasti. Aikuinen tukee lasten leikkitaitoja olemalla 
mukana leikissä, havainnoimalla ja mahdollistamalla onnistumisen kokemukset leikissä yhdessä lasten kanssa. Kuvilla on tärkeä rooli leikissä ja 
vertaistukemisessa. Otetaan yksikön jokaisessa ryhmässä käyttöön sosiogrammi, jolla havainnoidaan lasten kaverisuhteita ja ryhmän dynamiikkaa. 

• Lasten kanssa käydään selkeästi läpi mitä kiusaaminen on ja miksi se satuttaa. Kiusaamistilanteet käsitellään puhumalla ja käyttämällä tunne-ja 
kaveritaitoja tukevaa materiaalia. Mitä tapahtui – miksi niin ei saa tehdä – mitä siitä seuraa – kuinka tilanteessa tulisi toimia, kun ristiriitoja esiintyy –
sovitaan ja pyydetään anteeksi. Asioista keskustellaan avoimesti sekä lasten, että vanhempien kanssa. 

• Esiopetus toimii yksikön kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa panostetaan vahvuuksien sekä tunnekasvatus teemojen 
päivittäiseen käsittelyyn. Tuemme kaveritaitoja yhteisleikeissä, leikkitaulu/kuvatuki, sanoittaminen, kannattelu, tukeminen, ryhmiin jakaminen, ilmiöiden 
vieminen lasten leikkeihin (leikkien rikastaminen).
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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 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi laaditaan 
suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille tiedoksi. 

Yksikön yhdenvertaisuussuunnitelma:

• Yhdenvertaisuuteen kuuluu myönteinen kohtaaminen ja vuorovaikutus kaikkien kanssa. Siihen kuuluvat leikki-ja oppimisympäristöt, 

jotka mahdollistavat kaikkien osallistumisen monipuolisesti toimintaan sekä välineiden, tilojen ja käytettävien laulujen yms arviointi.

• Yhteistyön perheiden kanssa, joka antaa mahdollisuuden jokaiselle perheelle osallistua kielestä, kulttuurista tai taustasta riippumatta.

• Työntekijöitämme osallistuu Helsingin kaupungin järjestämiin antirasismi työpajoihin. Tavoitteena, että henkilöstöllä on kyky tunnistaa rasismi 

sekä syrjintä ja että he omaavat välineitä niihin puuttumiseen. Yksiköissä käsitellään antirasismin käsitettä tulevan toimintakauden aikana 

Rauhankasvatusinstituutin ja Opetushallituksen Ensiaskeleita antirasismiin – varhaiskasvatuksen käsikirjan avulla.

• Yksikön työntekijöistä on koottu yhdenvertaisuus-työryhmä, joka vastaa esimiehen kanssa yhteistyössä kartoituksen tekemisestä yksikössä 

sekä toimenpide nosteiden tekemisestä ja jatkotyöstämisestä. Huoltajat kutsutaan mukaan suunnitelman työstämiseen.
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Toimintakauden tavoitteet 
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. 

• 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)

Yksikön omat toimintakaudelle 2020-2021 asettamat omat tavoitteet:

• KIELI-JA KULTTUURITIETOISEN MUSIIKIN LISÄÄMINEN JA SE NÄKYY SEKÄ KUULUU ARJESSAMME
• HUOLTAJILLE SUUNNATUN VIESTINNÄN (MITÄ JA MITEN) SELKIYTTÄMINEN JA TAPOJEN ARVIOINTI
• ARJEN PEDAGOGIIKKAA TULEE YKSIKÖSSÄMME ENEMMÄN NÄKYVÄKSI
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Yksikössä sovitut käytännöt lapsen aloittaessa.

Otamme huomioon kulloinkin ajankohtaiset covid19- pandemiaohjeet!
• Kannustetaan perheitä rauhalliseen tutustumisjaksoon. Sovittaessa huoltajien kanssa tutustumisesta, hyödynnetään Vare:n kuvallista materiaalia.
• Tutustumisjakso on jokaiselle lapselle tärkeä. Sen merkitys korostuu yhteisen kielen puuttuessa.
• Jakso luo lapselle turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa luottamuksen syntymistä kasvattajien ja perheen välille sekä tuo varhaiskasvatuksen 

arkea tutuksi perheille.
• Monikielisen ohjaajan apua käytetään tutustumisjaksolla aina mahdollisuuksien mukaan.
• Koronariskin aikana tutustumisjaksot toteutetaan suurilta osin ulkona.

Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo
• Mikäli lapsi vaihtaa ryhmää tai päiväkotia, ennakoimme muutosta.
• Käymme mahdollisuuksien mukaan lapsen kanssa tutustumassa tulevaan päiväkotiin/ryhmään omien tuttujen kasvattajien tai kavereiden kanssa, sekä pidämme 

siirtoneuvottelun. Lähettävä lapsiryhmä huolehtii siirtoneuvottelun toteutumisesta.
• Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja 

erityinen tuki. Tehostettu tuki on luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen tukimuodoista. 
Esiopetuksessa aloittavalle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle on pääsääntöisesti edellisenä keväänä myönnetty erityinen tuki esiopetuksessa. Tiedonsiirron merkitys koulun 
aloittamisvaiheessa, helpottaa perheen elämää. Monikielinen ohjaaja on tarvittaessa lähikoulussa tukemassa kouluun ilmoittautumista.

Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat
• Lapsen vasuprosessi noudattaa yksikössämme Helsingin ohjeita
• Uusien perheiden kanssa käymme aloituskeskustelun mielellään jo tutustumisjakson aikana.
• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (Esiopetuksessa lapsen esiopetuksensuunnitelma)
• Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja pitää vanhempien kanssa keskustelun syksyn aikana tai kolmen kuukauden aikana varhaiskasvatuksen alkamisesta
• Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan läpi koko toimintakauden. Keväällä käydään arviointikeskustelu yhdessä huoltajien kanssa ja tarvittaessa tehdään moniammatillista 

yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. 
• Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Esiopetuksen opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä 

lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet. 
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• On tärkeää tehdä lapsille näkyväksi mielipiteiden ja ideoiden vaikutus arkeen. Sanoitetaan lapsille se, miksi heiltä kysytään ja varmistetaan, että jokaisella on
mahdollisuus ottaa kantaa. Sanoitetaan kaikkea toimintaa.

• Otetaan lasten mielipiteet huomioon ja mukautetaan toimintaa yhteisen suunnittelun pohjalta. Harjoitellaan perustelemisen taitoa yhdessä.

Huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa viestintä
Otamme huomioon kulloinkin ajankohtaiset covid19- pandemiaohjeet!
• Huomioidaan monikieliset perheet viestinnässämme. Viralliset tiedotteet saadaan yleensä monella eri kielillä. Huoltajille jaetaan samalla kertaa suomenkielinen tiedote ja 

mahdollisuuksien mukaan perheen oman kielinen tiedote. 
• Tukenamme on tällä hetkellä monikielinen ohjaaja. Työntekijöiden kielitaitoa hyödynnetään sekä käytämme viestinnän aktiivisesti tukena tulkkipalveluita ja kuvia.
• Vanhempien kanssa sovitaan päivittäisen arjen viestinnän yksityiskohdista aloitus-, vasu- ja LEOPS-keskusteluissa.
• Virallisissa tiedotteissa hyödynnetään myös sähköpostia. Sähköisen viestinnän (teams, sähköposti, tekstiviestit) merkitys korostuu erityisesti silloin, jos lapsi joutuu 

olemaan pidempään pois varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta.
• Jokaisessa lapsiryhmässä tai talossa on oma toive- ja arvopuu, johon kerätään perheiltä toiveita ja arvoja, jotka ovat heidän perheelleen tärkeitä ja toivovat niiden

näkyvän myös varhaiskasvatuksen arjessa.
• Teemme monipuolista ja aktiivista yhteistyötä neuvolan, lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen, koulun, terapeuttien, opiskelijoiden, alueen kiertävän

varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä suomi toisena kielenä opettajan kanssa. Teemme yhteistyötä myös liikunta- ja kulttuuritahojen kanssa.
• Valitsevan koronatilanteet vuoksi emme tällä hetkellä järjestä yhteisiä sisätapahtumia perheiden kanssa tai käytä julkista liikennettä.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi

• Lasten vaikutus ja kädenjälki näkyy arkemme dokumentoinnissa: valokuvat, tekstit, videot ja lasten työt.
• Päivitetään näkymiä lasten arjesta ja tehdään pedagogiikkaa näkyväksi aktiivisesti talojen omilla Instagram -tileillä.
• Digitaalinen portfolio otetaan käyttöön toimikaudella 2020 - 2021. Lapsiryhmissä käytetään syksystä 2020 eteenpäin ryhmän pedagogista suunnitelmaa.
• Kuukausi/viikkosuunnitelmat päiväkodin seinällä tarjoavat yhteisen välineen toiminnan näkyväksi tekemiselle, avaamiselle ja arvioinnille.
• Valokuvaus korostuu niin dokumentoinnissa kuin arvioinnissa yhteisen puhutun kielen puuttuessa.

Esiopetuksen yhteistyö:  oppilashuollon palvelut ja yhteistyö lähikoulun kanssa
• Esiopetuksen oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu 

esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. 
• Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Esiopetuksen kannalta merkittävää on yhteistyö 

lastenneuvolan, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja kotipalvelun sekä lastensuojelun kanssa. 
• Lähikoulun kanssa tehdään syyskaudella yhdessä oppimisen suunnitelma, jonka pohjalta esiopetuksen oppilaat toimivat yhdessä lähikoulun oppilaiden kanssa.
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