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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
• Tänä vuonna painotamme toiminnassamme sensitiivistä vuorovaikutusta ja positiivista pedagogiikkaa. Tavoitteena on 

lisätä ymmärrystä sensitiivisyydestä, lisätä taitoa toimia ja kohdata jokainen lapsi sensitiivisesti. Olemme sopineet 
toimintavuodeksi jokaiselle kuukaudelle teeman ja välitavoitteet, joita ryhmissä arvioidaan säännöllisesti.

• Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle kirjataan ryhmien pedagogisiin suunnitelmiin vanhempien kanssa käytyjen 
keskustelujen, aikuisten havaintojen ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Niitä arvioidaan viikoittain tiimeissä.

• Lapset voivat toimia päivän aikana joustavasti parikkeina, pienryhminä tai koko ryhminä. Toiminnalliset pienryhmät 
muodostetaan pedagogisin perustein. Niitä ovat esimerkiksi lasten mielenkiinnon kohteet, ikätaso tai lasten kaverisuhteet.
Leikki saa meillä näkyä ja kuulua. Leikeistä nousevat teemat ovat pohjana suunnittelulle.

• Jokaisella lapsiryhmällä on oma kotipesä ja toiminnasta vastaavat ammattilaiset. 
• Päiväkodin tilat soveltuvat monipuoliseen toimintaan ryhmän ikärakenteesta tai koosta riippumatta ja ne ovat sovitusti 

kaikkien ryhmien käytössä.
• Pedagoginen oppimisympäristömme ei rajoitu vain päiväkodin sisälle. Esiopetusta on osan viikosta Mustikkamaan 

metsässä. Myös kaikki muut ryhmät ja kerho hyödyntävät koko Helsinkiä oppimisympäristönä, mm. Kalasataman puisto, 
Mustikkamaa, Korkeasaari, museot, kirjasto jne.

• Käytämme toiminnassamme digitaalisia oppimisvälineitä, kuten tabletteja, kameroita, älypuhelimia ja kosketusnäyttö-
televisiota avartamaan oppimisympäristöämme.
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Esiopetuksen toimintakulttuuri 
• Esiopetuksen toimintakulttuurin lähtökohtana on ryhmässä toteutuva yhteinen esiopetus, jossa on jokaisella eskarilaisella 

mahdollisuus oppia, toimia, kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Tämä näkyy meillä tunne –ja vuorovaikutustaitojen saralla 
siten, että keskitymme koko vuoden ajan harjoittelemaan kaveritaitoja ja itseilmaisua. Harjoittelemme myös kohtaamaan 
erilaisia ihmisiä ja tulkitsemaan toistemme sanallisia ja sanattomia viestejä. Huolehdimme siitä, että täällä on jokaisella 
hyvä ja turvallinen olla. Esiopetuksessa huomioidaan jokaisen lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tarpeet.

• Esiopetuksessa hyödynnetään erilaisia vuorovaikutustaitoja tukevia materiaaleja, kuten Huomaa hyvä –materiaalia.

• Eskarilaiset osallistuvat aktiivisesti esiopetuksen sisältöjen suunnitteluun ja arviointiin, he ovat aktiivisesti osallisia ja 
toiminta toteutetaan eskarilaisten vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista lähtien. Esiopetuksesta vastaavat 
varhaiskasvatuksen opettajat huolehtivat esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta ottaen lasten ideat huomioon.

• Esiopetuksen dokumentointia ja arviointia tehdään yhdessä lasten kanssa päivittäin. 

• Esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti, tutkien, liikkuen ja leikkien. Leikki kuuluu osaksi jokapäiväistä esiopetusta.
• Esiopetusvuoden aikana harjoitellaan monia omatoimisuuden ja itsenäisyyden taitoja. Harjoittelemme myös vastuunottoa 

arjen erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot näkyvät mm. arjen taitojen, välineistä huolehtimisen ruokailun ja pukeutumisen 
harjoittelemisena. 

• Esiopetus toteutuu monenlaisissa oppimisympäristöissä monin eri keinoin, hyödyntäen opetussuunnitelman mukaisesti 
koko kaupunkia oppimisympäristönä. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Pidämme tärkeänä hyvien kaveritaitojen harjoittelemista. Leikki muodostaa meillä koko toiminnan kehyksen.
• Käytämme erilaisia pedagogisia menetelmiä, joiden avulla ohjaamme lapsia ottamaan kaikki kaverit mukaan 

yhteisiin leikkeihin, esimerkiksi kaveripurkki tai leikkikaveriarpajaiset. Lasten kanssa keskustellaan siitä, 
millainen on kiva kaveri ja ajatukset kootaan näkyväksi ryhmän seinälle.
Käytämme toiminnan ja leikin tukena kuvia ja tukiviittomia.

• Käytössä on Huomaa hyvä –materiaalia sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen 
oppimista varten. Meillä on useita tunnetaitomateriaaleja, kuten Piki- ja Molli-tarinat ja vahvuuskortit.

• Aikuisen rooli on erittäin tärkeä ryhmähengen ja turvallisuudentunteen luomisessa. Aikuiset sanoittavat leikin 
kulkua, leikkivät mukana  ja toimivat mallina vuorovaikutustilanteissa ja havainnoivat vuorovaikutustilanteita.

• Pienten siiven, isojen siiven ja esiopetusikäisten ryhmät voivat suunnitella ja pitää yhteisiä laulu- leikki- tai 
draamahetkiä. Näitä voimme pitää myös Teamsin välityksellä. 

• Seuraamme lasten hyvinvointia arjessa ja käsittelemme ristiriitatilanteita yhdessä lasten kanssa keskustellen, 
kuvia, draamaa ja pikapiirtämistä hyödyntäen. Ryhmäytyminen ja lapsiryhmän hyvä ilmapiiri ovat kiusaamisen 
ehkäisyn perusta.

• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO13), joka on 
suunnattu henkilöstölle, lapsille ja huoltajille.
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Esiopetuksen oppilashuolto
• Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (aluepäällikkö, alueen päiväkodin johtajat, oppilashuollon työntekijät, kiertävät 

erityisopettajat sekä edustajat alueellisista yhteistyötahoista) vastaa yksikkötason oppilashuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

• Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon 
toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

• Esiopetuksen oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että lapset kokevat 
toimintaympäristön turvalliseksi ja viihtyisäksi, kokevat kuuluvansa ryhmään, saavat huolenpitoa ja ohjausta sekä 
kannustavaa palautetta arjessa ja apua ongelmatilanteissa. Huoltajille tiedotetaan oppilashuollon palveluiden 
saatavuuteen liittyvät käytännöt esiopetusryhmien ilmoitustaululla.
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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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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)

3. Sensitiivinen vuorovaikutus (päiväkodin oma tavoite)
• Tavoitteena on lisätä ymmärrystä sensitiivisyydestä, lisätä taitoa toimia ja kohdata jokainen lapsi sensitiivisesti.
• Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta 

tukevalla tavalla.
• Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon.
• Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevia toimintatapoja.
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• Kun lapsi on saanut paikan päiväkodistamme kutsumme vanhemmat tutustumaan tulevan ryhmän aikuisiin, tiloihin ja 
toimintaan. Meille on tärkeää, että vanhemmat varaavat aikaa tutustumiseen yhdessä lapsen kanssa noin 1-2 viikon 
ajan. Näin vanhemmat pääsevät näkemään toimintaamme ja me tutustumme koko perheeseen. Uudet perheet saavat 
Tervetuloa varhaiskasvatukseen ! –kirjeen, jossa kuvataan esimerkein onnistunutta varhaiskasvatuksen aloittamista.

• Tutustuminen alkaa päiväkodin pihalta ja jatkuu sisällä mikäli mahdollista. Jos uusia lapsia on useita, porrastamme 
tutustumiset, jotta jokainen perhe saa mahdollisimman hyvän alun varhaiskasvatuksessa. Ryhmän opettaja kertoo 
toiminnasta, käytännön järjestelyistä ja vastaa vanhempien kysymyksiin. 

• Vanhempien kanssa sovitaan aika aloituskeskusteluun. Siinä vanhemmat kertovat mm. odotuksistaan ja lapsen 
mielenkiinnon kohteista. Tarvittaessa käytämme sähköisiä viestintäkanavia.

• Pyydämme vanhemmat lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai esiopetussuunnitelmakeskusteluun noin 2 kuukauden 
sisällä aloituksesta. Keskustelemme lapsen mielenkiinnon kohteista, vanhempien näkemyksistä, henkilökunnan 
havainnoista ja kirjaamme niiden pohjalta tavoitteet pedagogiselle toiminnalle.

• Muodostamme lapsiryhmät pedagogisin perustein. Niitä ovat mm. lapsen ikä, kehitystaso, fyysiset tilat, ryhmän 
toiminnallisuus ja henkilökunnan vahvuusalueet.

• Jos lapsi vaihtaa uuteen ryhmään toimintakauden aikana tai sen alussa, esimerkiksi pienten ryhmästä isompien 
ryhmään, hän voi ennen siirtymistä harjoitella uudessa ryhmässä turvallisesti.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen (2/2)
• Esiopetusryhmät muodostetaan vuosittain aina silloisen tarpeen, esioppilaiden määrän mukaisesti. Myös 

esiopetushenkilöstö määrittää ryhmien muodostamista. Esiopetusryhmät muodostetaan siten, että siinä huomioidaan 
lasten yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen esiopetusvuoden aikana. Ryhmien muodostuksessa huomioidaan 
vuorovaikutussuhteet ja kaveritaidot, ja mietitään sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat lapsen kasvua esiopetusvuoden aikana 
kohti koululaisuutta. Esiopetusryhmät muodostetaan myös lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. 

• Esiopetusryhmät noudattavat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita, eli opetussuunnitelmaa. Ryhmät tekevät 
vuoden aikana yhteistyötä toistensa kanssa ja esiopetukselliset oppimisen sisällöt vastaavat samoihin tavoitteisiin. Ryhmät 
kuitenkin muodostavat oman toimintansa sen lapsiryhmän lasten taidoista, vahvuuksista, tarpeista ja mielenkiinnon 
kohteista lähtien. 

• Esiopetusryhmät tekevät vuoden aikana yhteistyötä Kalasataman peruskoulun alkuopetusluokkien kanssa, jolloin esi -ja 
alkuopetuksen opettajat yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat yhteistä toimintaa tavoitteena tukea lapsen kouluun 
siirtymisen sujuvuutta ja turvallisuuden tunnetta.
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• Vanhemmat ovat päiväkotimme tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Viestimme heidän kanssaan päivittäin arjen 
kohtaamisissa, dokumentoimalla toimintaa ryhmäportfolioon sekä vasu-ja leops-keskusteluissa. Vanhempainillat 
järjestetään pienten, isojen ja esiopetusikäisten siivissä kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Ne pidetään 
perinteisten tapaamisten muodossa tai sähköisiä yhteydenpitokanavia hyödyntäen, esimerkiksi Teamsin
välityksellä. Käymme niissä läpi ryhmän pedagogiset toiminnan suunnitelmat ja muut ajankohtaiset asiat. 
Päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys.

• Viestimme vanhempien kanssa sähköisten viikko- tai kuukausitiedotteiden ja ryhmien omien Instagram-tilien 
kautta. Vuodesta 2021 alkaen päiväkotimme pääasiallinen viestintäväline on sähköinen ryhmäportfolio. Portfolioon 
kerätään kuvia, videoita ym. ryhmälle merkityksellisistä asioista. Lapset ovat osallisena ryhmäportfolion 
kokoamisessa. 

• Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat eri alojen asiantuntijat, alueen kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, suomi toisena kielenä (S2) -opettaja, puheterapeutit, toimintaterapeutit, neuvolan 
terveydenhoitajat, hammashoitajat ja fysioterapeutit. Teemme lisäksi moniammatillista yhteistyötä neuvolan, 
perheneuvolan, varhaisen tuen sosiaaliohjaajan ja lastensuojelun kanssa. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä 
alkuopetuksen luokkien kanssa, esimerkiksi erilaisten toiminnallisten tuokioiden muodossa.

• Asiakaskysely julkaistaan verkossa vuosittain. Kysely mittaa vanhempien asiakastyytyväisyyttä. Arvioimme ja 
kehitämme toimintaamme näiden vastausten pohjalta.
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Viestintä ja yhteistyö (2/2)

• Neljävuotiaan lapsen laaja terveystarkastus tehdään yhteistyönä perheen, henkilökunnan ja neuvolan kesken ja sitä 
kutsutaan Hyve-malliksi. Se koostuu 4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan
laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä neuvolalääkärin tarkastuksen. 

• Kevään 2021 aikana toteutamme jokaisessa ryhmässä yhteistyössä jonkun kulttuuritoimijan kanssa ilmiöoppimisen 
projektin. Suunnitelma tarkentuu myöhemmin.

• Neuvola päiväkodissa- mallia ei toteuteta keväällä 2021
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