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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

• Yksikön toimintakulttuurin periaatteena on luoda lapsille 
turvallinen ja monipuolinen pedagoginen ympäristö ja 
toiminta, jossa lapsilla on mahdollisuudet oppia ja tutkia 
sekä ilmaista itseään.

• Leikin tukeminen ja leikki/oppimisympäristöjen rakentaminen
• Aikuiset ovat leikissä mukana
• Leikkiminen pienryhmissä ja eri tiloissa

• Rakennamme yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta uudessa 
yksikössä yhteistyössä muiden Jakomäen sydämessä toimivien 
toimijoiden kanssa.

• Arjessa huomioidaan alueen väestölliset ja 
kulttuuriset erityispiirteet.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Tuemme lastenvuorovaikutustaitojen kehittymistä pienryhmätoiminnassa. Puutumme 

lastenristiriitoihin välittömästi. Koulutamme henkilöstön mini-verso metodiin joka jatkuu myös 
perusopetuksen puollella. Näin lapsilla on myös tuttu vertaissovittelumalli joka jatkuu heidän koko 
oppimispolun ajan. 
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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

TAE 2021 Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet: Leikkiin kannustava toimintakulttuuri, 
Sensitiivinen toiminta
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TAVOITE

- Suunnittelemme jokaisen lapsen aloituksen ja/tai siirtymisen toiseen ryhmään yhteistyössä huoltajien kanssa

MIKSI
Yhteistyön merkitys korostuu siirtymävaiheissa ja lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa
- Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa, huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu joka on osa tutustumisvaihetta. 

Aloituskeskustelussa huoltajat kertovat lapsestaan tärkeinä pitämiään asioita ja saavat tietoa lapsiryhmän tavoista toimia.
- Aloituskeskustelu on osa kokoa varhaiskasvatusajan olevaa prosessia joka päättyy lapsen siirtyessä kouluun. Prosessin 

työstämiseen, havainnointiin, dokumentointiin ja lapsen kiinnostuksen kohteiden, oppimisen ja hyvinvointiin liittyvään 
arviointiin osallistuu moniammatillisesti koko tiimi.

MITEN?

- Perheen kanssa tehdään suunnitelma jokaisen uuden/siirtyvän lapsen tutustumisesta sekä ensimmäisistä viikoista.
- Henkilökunta käy perheen kanssa aloituskeskustelun tutustumisjakson aikana ja jakaa sekä kertoo perustiedot ryhmästä
- Lapsen aloittaessa henkilöstö ottaa huomioon uuden lapsen ja rakentaa yhteyttä lapseen sekä huoltajiin.
- Heti alussa henkilöstön tehtävänä on keskittyä vertaissuhteiden kehittymiseen sekä auttaa lasta kiintymään osaksi uutta 

ryhmää.
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Tutustuminen
• Ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa hän tulee tutustumaan yhdessä huoltajien kanssa 

päiväkotiin mahdollisuuksien mukaan.

• Tutustuminen aloitetaan sovitusti 1-2 viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa riippuen lapsen iästä ja 
tarpeista

• Aluksi lapsi tulee leikkimään pihalle ja sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana 
tutustumisajan.
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Aloituskeskustelu
• Ryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen tai perhe ottaa yhteyttä ryhmään saatuaan päätöksen/sijoituksen ja sovitaan 

aloituskeskustelu käytäväksi kotona tai päivähoitopaikassa.

• Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle.

• Henkilökunta on olemassa täällä juuri teitä ja teidän lastanne varten.

• Aloituskeskustelu käydään tutustumisjakson aikana.

Varhaiskasvatuksen aloitus

• Vanhempien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa (ruokailu, lepohetki jne.).

• Päivähoidon aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päivähoitoon yksin ilman vanhempia ja 
tästä päivästä lähtien päivähoitomaksu ja vakuutukset ovat voimassa.
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Vasu ja Leops keskustelu
• Lapsen vasu ja Leops keskustelut käydään vuosittain marraskuun loppuun 

mennessä ja päivitetään aina huoltajien tai henkilökunnan niin toivoessa ja 
arvioidaan vähintään kerran vuodessa keväisin huoltajien kanssa.

• Ennen vasu ja leops keskusteluja arvioimme lapsen taitotason mukaisesti 
toimintaa sekä lapsen omia taitoja lapsen kanssa.

• Keskusteluissa käydään läpi yksikön toimintaa sekä lapsen kehitystä ja 
kiinnostuksien kohteita, asetetaan tavoitteita pedagogiselle toiminnalle.
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Ryhmien muodostaminen
• Päiväkodin johtajan tehtävänä on muodostaa varhaiskasvatusyksikköön 

ryhmät lapsen edun mukaisesti.

• Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon huoltajien toiveet ryhmiin 
sijoittumisessa.
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• Jokainen ryhmä lähettää vähintään yhden kirjeen kuukaudessa huoltajille sähköpostitse omasta toiminnastaan 
ja siitä mitä kuukauden aikana on tapahtunut. Kirjeitä voidaan lähettää useamminkin.

• Päiväkodin johtaja viestii huoltajille turvallisuusasioista ja tiedottaa aina tarvittaessa asioista joita saa 
toimekseen.

• Huoltajien kanssa vaihdetaan päivittäin lapsen kuulumiset ja aina tarvittaessa huoltajat voivat pyytää 
tapaamista henkilökunnan tai johtajan kanssa.

• Varhaiskasvatusyksikön toimintaa aloitettaan dokumentoimaan digitaalisesti syksyn 2020 aikana. Vanhemmat 
pääsevät digitaalisen alustan avulla näkemään dokumentoimaamme toimintaa ja arvioimaan sitä. Lisäksi 
asiakas kyselyt toimivat arvioinnin välineenä.

• Varhaiskasvatuskeskusteluissa huoltajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa toimintasuunnitelmaan ja sen 
arviointiin kertomalla näkökulmia ja toiveita liittyen toimintaamme.

• Kehitämme yksikön sisäistä viestintää ja tiedonkulkua.
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