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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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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Edistämme sensitiivisesti yksikön tavoitteen mukaisesti niin lapsen ryhmään liittymistä, 
leikkitaitoja kuin lapsen tarvetta yksinoloon.

• Muokkaamme leikkiympäristöä lapsia ikätasoisesti osallistaen (esim. haastatellen, yhdessä 
rakentaen) sekä leikkiä havainnoiden. Aikuinen rikastaa lasten leikkiä esim. tuomalla peittoja ja 
taskulamppuja majaleikkiin.

• Havainnoimme ja dokumentoimme leikkiä kuluvan toimintavuoden aikana mm. olemalla itse 
mukana leikeissä ja ottamalla lapset mukaan leikkien kuvaamiseen. Lisäksi videoimme omaa 
vuorovaikutustamme lasten kanssa ja käytämme 
työkaluna "Aikuisen sitoutuneisuuden arviointiasteikkoa".

• Aikuisina mallinnamme hyvää kieltä ja hyvää käytöstä lapsille. Arjen ristiriitatilanteissa aikuinen 
ohjaa ja yhdessä lasten kanssa etsii ratkaisuja. Tunnetaitoja, toisten arvostamista ja 
hyväksymistä opettelemme esim. draaman ja leikin keinoin.

• Toimintamme tukena käytämme mm. seuraavia materiaaleja:
• Kaveripurkki
• MiniVerso
• Huomaa hyvä!
• FANNI-kirjasarja
• Piki- ja Molli-kirjat ja materiaalit

"Meillä on kiireetön ja vuorovaikutuksellinen 
toimintakulttuuri, jossa lapsi tulee kohdatuksi 
omana itsenään."

Toimintasuunnitelma 2020-2021 6



Oppimisympäristöt

• Oppimisympäristömme laajenee ikäkauden mukaan päiväkodin pihalta koko Helsinkiin. 
Hyödynnämme oppimisympäristöinä mm. kaupungin liikunta- ja kulttuurikohteita ja Korkeasaarta

• Oppimista viedään eri ympäristöihin, esim. matematiikkaa voi toteuttaa metsässä 
tai maisemapiirtämistä näköalatasanteilta.

• Muokkaamme oppimisympäristöämme lasten tarpeiden mukaan leikkiä ja omatoimisuutta 
tukevaksi. Meillä käytössä olevat leikinvalintataulut auttavat hahmottamaan, mitä kaikkea 
päiväkodissa voi tehdä.

• Lapset suunnittelevat ja osallistuvat oman leikin ja toiminnan ideointiin. Suosituille leikeille 
järjestetään enemmän tilaa ja aikuiset auttavat rikastamaan leikkejä.

• Oppimisympäristöt suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat toiminnallisuutta ja kokemuksellisia 
oppimistilanteita. Pienryhmätoiminta auttaa tuomaan kaikkien vahvuuksia esille, rauhallisille ja 
vauhdikkaille leikeille varataan erilliset tilat ja tutkimista tehdään autenttisissa ympäristöissä, 
esim. kellumista tutkitaan meren rannassa ja hyönteisten käyttäytymistä puistossa.

• Käytämme digitaalisia oppimisympäristöjä oppimisen tukena, esim. esikoululaiset kehittävät 
kielellisiä valmiuksiaan Ekapeliä pelaamalla.
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Kokeilemme erilaisia toimintatapoja ryhmien toiminnan parantamiseksi ja uusia oppimismenetelmiä lasten 
oppimista tukevaksi, käytämme ryhmän portfoliota toiminnan kehittämisessä ja lasten osallistamisessa. 
Käymme esimerkiksi lasten kanssa läpi kulunutta viikkoa ja arvioimme sen onnistumisia ja kehittämiskohteita ja 
kuulemme lasten toiveita tulevia suunnitelmia ajatellen. Nämä asiat kirjataan portfolioon ja niihin voidaan aina 
palata.

• Käymme keskustelua hyvien toimintamallien löytämiseksi ja rohkaisemme toisiamme kokeilemaan uutta, 
jaamme koulutuksista saamamme tiedot kirjallisesti koko yksikössä ja opettajat käyvät pedagogista keskustelua 
viikoittaisissa opettajien kokoontumisissa.

• Aikuiset ja lapset jakavat tietoa ja osaamistaan toisille ja hyödynnämme kaikkien vahvuuksia toiminnassa, esim. 
uuden pelin oppinut voi opettaa sen muille.

• Annamme aikaa tutkimiselle, innostumiselle ja kokemuksellisuudelle, lasten kiinnostuksen kohteet ohjaavat 
toiminnan suunnittelua, kuten ilmiöjaksojen aiheiden valintaa ja prosessin kulkua.

• Laaja-alaisilla oppimisjaksoilla, esim. ilmiöjaksoilla, etsimme kysymyksiin yhdessä vastauksia ja laajennamme 
näin tietotaitoamme lapset ja aikuiset yhdessä, voimme tutkia monipuolisin menetelmin vaikkapa kysymystä 
miksi meri jäätyy ja sulaa.

• Tarkastelemme ja arvioimme osaamistamme ja toimintaamme ja muutamme sitä tarpeen mukaan, syksyllä 
kaikki tiimit osallistuvat pedagoginen dokumentointi –koulutukseen, jonka ohjaamana kehitämme ryhmien 
sisäistä arviointia ja toimintaa.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

• Juhlimme yhdessä kalenterivuoden mukaisia juhlia tutustuen erilaisiin 
kulttuuriperinteisiin niitä arvostaen.

• Me kasvattajina käytämme rikasta suomen kieltä vuorovaikutuksessa.

• Arvostamme yksikössämme kaikkia kulttuureja ja kannustamme jokaista lasta 
tuntemaan ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja äidinkielestään. "On kiva kun saan 
tervehtiä ja opettaa kavereita sanomaan huomenta omalla kielelläni!"

• Laulamme onnittelulaulua suomeksi, englanniksi ja ryhmissä esiintyvillä kielillä 
tai lasten toivomilla kielillä!

• Meillä on käytössä Lukulumo-palvelu, josta kuuntelemme satuja eri kielillä.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Yksikössämme on lähdetty keskustelemaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta varhaiskasvatuksen arjessa yhteisessä yksikön 
pedagogisessa palaverissa.

• Kaikissa yksikön taloissa ja ryhmissä on käytössä myönteisen vuorovaikutuksen tavoitteet niin lasten kuin aikuistenkin 
kesken. Toimintakauden tavoitteet ovat kirjattuina yksikön yhteiseen suunnitelmaan sekä ryhmien pedagogisiin suunnitelmiin.

• Huomioimme lasten kiinnostusten kohteet sekä mielipiteet haastattelemalla ja havainnoimalla. Kirjaamme näistä tavoitteet ryhmien
pedagogisiin suunnitelmiin. Lisäksi huomioimme lasten ajatukset sekä ideat toiminnan suunnittelussa.

• Otamme lapset mukaan kaikkeen arjen toimintaan, luotamme heidän osaamiseensa ja kannustamme omatoimisuuteen, esim. 
ruokailu- ja pukemistilanteissa.

Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Päivittäisessä toiminnassamme tuemme systemaattisesti lasten vuorovaikutus- ja leikkitaitojen kehittymistä, ehkäisemme 
kiusaamista tukemalla ryhmäytymistä sekä luomme sukupuolisensitiivistä toimintakulttuuria. Käytössämme on esim.

o Kaveripurkki: Purkista arvotaan leikkiparit tai -ryhmät, innostaen ja auttaen löytämään iloa niistäkin leikeistä ja kavereista
joita lapsi ei itse luontaisesti valitsisi.

o Mun ja sun –juttu! Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä.
o Tunne- ja turvataitoja lapsille-materiaali esiopetuksessa.

• Nostimme yksikön kehittämiskohteeksi;
 Suomi toisena kielenä-lasten osallistaminen toimintaan systemaattisemmin ja vahvemmin huomioiduiksi.
 Edistämme aikuisten tietoista ajattelua yhdenvertaisuudesta sekä ylläpidämme keskustelua yksikön pedagogissa 

palavereissa.
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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)

Varhaiskasvatusyksikkömme toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

Rakennamme kulttuuripolkua yhteistyössä ryhmien huoltajien kanssa ottaen heidät mukaan toimintaan kartoittaen ammatit ja 
osaamisalat. Osallistamme huoltajat toteuttamaan lapsilta ja yhteistyöstä tulleista ajatuksista monipuolisen ilmiökokonaisuuden.

Pidämme yllä sensitiivisen vuorovaikutuksen ja sitoutuneisuuden toimintamallia
• Henkilökuntamme sitoutuu toimimaan ammatillisesti ja sensitiivisesti.
• Kiinnitämme huomiota omaan vuorovaikutukseemme olemalla kunnioittava, rohkaiseva ja turvallinen aikuinen 

varhaiskasvatuksessa.
• Käytämme mittarina ja arviointivälineenä oman vuorovaikutuksen dokumentointia; videoimalla omaa toimintaamme erilaisissa 

tilanteissa.
• Jokainen tiimi ja työyhteisön jäsen tekee arvion omasta vuorovaikutuksestaan lomakkeella: "Aikuisen sitoutuneisuuden 

arviointiasteikko
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Varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittaminen
• Kun perhe saa tiedon varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan saamisesta päiväkodissamme, sovimme yhdessä huoltajien 

kanssa ajan tutustumisjaksolle ja aloituskeskustelulle, jossa saamme tarvittavaa tietoa lapsesta, perheestä ja toiveista. 
Keskustelussa me jaamme tietoa varhaiskasvatuksesta, ryhmän toiminnasta ja päivän kulusta.

• Tutustumisjaksolla lapsi ja vanhemmat totuttelevat yhdessä päiväkotimme arkeen, toimintaamme, henkilökuntaan ja muihin 
lapsiin. Jakson kesto riippuu lapsen iästä ja tarpeista. Aloituksessa haluamme luoda vuorovaikutteisen suhteen ja auttaa lasta 
löytämään paikkansa ryhmässä pidentämällä päivää vähitellen. Kun varhaiskasvatuspäätös on voimassa, voi lapsi jäädä ilman 
huoltajaa harjoittelemaan päiväkotiimme.

• Kahden kuukauden kuluessa päivähoidon tai esiopetuksen alkamisesta laadimme lapselle henkilökohtaisen vasun 
(lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) tai Leopsin (lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma) yhdessä huoltajien kanssa. 
Huomioimme lasten osallisuuden suunnitelmissa esim. haastatteluilla ikätason mukaisesti.
Suunnitelmiin kirjaamme yhdessä varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen toiminnalle tavoitteet huomioiden lapsen vahvuudet
ja tarpeet.

• Meillä käydään yhteistä keskustelua lapsiryhmien muodostamisesta jo edellisen toimintakauden keväällä.
Ryhmät muodostetaan ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon lasten iät, kaverisuhteet ja
edellisen kauden ryhmät.

• Meillä ei siirrytä ryhmistä toiseen kesken toimintakauden muuta kuin poikkeustapauksissa ja
niistä käydään yhteistä keskustelua etukäteen huoltajien ja henkilöstön kanssa.

• Esiopetusryhmiin siirrytään varhaiskasvatuksen opinpolun kautta oman oppilaaksiottoalueen
tai oman yksikön sisällä lähikoulu-periaatteen mukaisesti.
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Viestintä ja yhteistyö
• Ryhmät kirjaavat viikkokirjeissä ja ryhmäportfolioissa toimintaa ja lapsilta tulleita ilmiöitä 

avaten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaa. Lapsen näkökulma ja osallisuus 
on vahvasti mukana yksikkömme tiedottamisessa.

• Toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa eri tavoin vaikkapa 
käyttämällä hymiöitä arvioinnissa: "Hymiö kertoo minkälainen päivä tai tekeminen oli".

• Vanhempainilloissa, päivittäisissä kohtaamisissa ja syksyn keskusteluissa vanhempien 
kanssa keräämme lasta koskevaa tietoa sekä palautetta ja kehittämisideoita, jotta 
toimintamme palvelee mahdollisimman hyvin asiakkaitamme.

• Vanhempaintoimikunta toimii kaikissa yksikön taloissa. Vanhempaintoimikunta osallistuu mm. 
retkien, juhlien ja tapahtumien järjestämiseen.

• Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi 
toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettaja, lähikoulut, alueemme muut 
varhaiskasvatusyksiköt, lastenneuvola (Neuvola päiväkodissa, Hyve4), lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut, lastensuojelu, ammatilliset oppilaitokset, liikuntapaikat, kirjastot ja 
kulttuuritoimijat.
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Esiopetus

• Yksikössämme järjestetään esiopetusta kahdessa yksikön 
toimipisteessä: Suomenlinnassa ja Katajanokassa.

• Oppimisympäristöt ovat suunniteltu esiopetusta ajatellen ja jokainen paikka ja 
hetki tarjoaa tilaisuuden oivaltaa. Ryhmän tilat ja toimintatavat on suunniteltu 
siten, että ne mahdollistavat lapsille mahdollisimman itsenäisen toimimisen 
arjessa, joka on osa kaupungin varhaiskasvatuksen strategiaan kuuluvaa laaja-
alaista oppimista.

• Leikki on esiopetuksessakin tärkeimpiä oppimisen työkaluja. Siksi 
ohjelmassamme on paljon sekä vapaata että ohjattua leikkiä sisällä ja 
ulkona. Esiopetusajan tavoitteitamme ovat yhteistyötaitojen kehittäminen, 
yhteiseen tekemiseen kiinnittyminen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen opettelu.

• Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun haastattelujen ja keskustelujen kautta, esittämällä toiveita, kertomalla 
ideoitaan sekä kehittämällä leikkejä ja muuta toimintaa yhteistyössä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lasten 
ideoille ja ajatuksille annamme tilaa ja lapset laativat mm. ryhmän yhteiset säännöt.

• Eri pituiset projektit syntyvät pitkin vuotta esille nousevista aiheista ja lasten mielenkiinnon kohteista. Monialaisissa 
ilmiöissä hyödynnämme leikin keinoja ja kaikkia eri oppimisen alueita. Annamme lapsille aikaa kiinnostua, tehdä 
omaan tahtiin ja oppia itse. Lasten kysymysten ja ideoiden ympärille rakennamme eheitä kokonaisuuksia. Aiheita 
tutkitaan retkillä, etsitään aiheeseen sopivia kirjoja, konsultoidaan ulkopuolisia asiantuntijoita, opetellaan 
tiedonhakua sekä hyödynnetään kotien ja perheiden asiantuntemusta.
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