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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

Kaunokki-Metsätähden toimintakulttuuri perustuu 
hyvään ammatilliseen keskusteluun ja lasten 
kohtaamiseen.

Arvostamme leikkiä ja annamme sille aikaa. Jokainen 
työntekijä valmistautuu liittymään lasten leikkeihin ja 
olemaan kiinnostunut lasten ja perheiden asioista 
avatessaan päiväkodin oven.

Kaunokki-Metsätähdessä ohjataan säännöllisesti 
opiskelijoita. Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöämme 
ja heiltä saatava uusi tieto ja tarkat havainnot 
rikastavat toimintaamme.

Toimintasuunnitelma kuvaa tämän toimintavuoden 
keskeisimmät tavoitteet ja ajatuksiamme siitä, mitä on 
hyvä varhaiskasvatus ja esiopetus. Koko 
toimintasuunnitelma on myös kuvausta yksikön 
toimintakulttuurista.

Kaunokki-
Metsätähden 

lapset 

Lasten ja 
aikuisten 

nauru 
kaikuu 

käytävillä

Erilaisuus 
on 

voimavara, 
joka näkyy 

arjessa!

Toiminta 
perustuu 

positiivisu
uteen

Aikuinen 
on 

esimerkkin
ä ja apuna

Selkeät struktuurit 
varmistavat rauhan 
oppimiselle ja 
lapsen 
kohtaamiselle.

Uusia taitoja 
harjoitellaan eri 
menetelmin 
kaikissa arjen 
tilanteissa 
yhdessä aikuisten 
sekä vertaisten 
kanssa.

Jokainen perhe ja 
lapsi kohdataan 
yksilöinä ja lapset 
opetetaan 
huomioimaan 
erilaiset mielipiteet 
ja katsomukset.

Lapset ovat 
mukana 
toiminnan 
suunnittelussa 
ja arvioinnissa.

Esiopetuksen 
toimintakulttuuri on 
yhteneväinen muun yksikön 
toimintakulttuurin kanssa. 
Varmistamme näin sujuvat 
siirtymät 
varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen.

Pihkapuiston ala-asteen 
kanssa tehdään yhteistyötä 
matalalla kynnyksellä, jotta 
siirtymä kouluun sujuu hyvin.

Digitaalisia 
oppimisympäristöjä käytetään 
lasten tarpeista ja 
kiinnostuksen kohteista käsin, 
esiopetussuunnitelma 
huomioiden.  

Kaunokin esiopetuksessa 
hyödynnetään lähiympäristöä 
viikoittain.Toimintasuunnitelma 2020-2021 6
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
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• Kaveritaitojen tukeminen ja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy:
• Lapset kohdataan päivittäin, kuullaan lasta ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa
• Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin (havainnoidaan lapsia ja tartutaan lasten aloitteisiin 

päivittäin)
• Lasten ideat konkretisoidaan ja varmistetaan, että jokaisen ideoita toteutetaan eskarivuoden aikana
• Lapsia jaetaan toiminnallisiin pienryhmiin toiminnan ja lasten tarpeiden mukaan

• Toimenpiteet ristiriitatilanteiden ilmetessä:
• Menetelmänä MiniVerso
• Aikuinen kuuntelee kaikkien tilanteessa olleiden lasten näkemykset
• Autetaan lapsia löytämään ratkaisu ja sopimaan tilanne
• Kuvakortit ja puheenvuoroa konkretisoivat esineet käytössä
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 
esiopetuksessa



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 edistämme tasa-arvoa yksikössämme
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme yhdenvertaisuutta yksikössämme
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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. 
(syksy 2020)

• 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)
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Kaunokki-Metsätähden yhteinen tavoite: 
Lasten kirjallisuuden tavoitteellinen ja monipuolinen hyödyntäminen lasten kanssa

• Monipuolinen kirjallisuuskasvatus edistää kielellistä kehitystä ja mahdollistaa eri kulttuurien esiin tuomisen päiväkodissa. Kirjoista 
nousevia teemoja voidaan hyödyntää myös ryhmän projekteissa. Monipuolisten lukuhetkien avulla voidaan tukea myös lasten 
vuorovaikutustaitoja sekä itsesäätelytaitoja, kun tekeminen on mielekästä.

Kaunokki-Metsätähden yhteinen tavoite: 
Kaveritaitojen tukeminen 

• Jokainen ryhmä tarkentaa yksikön kaveritaitosuunnitelmaa ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ryhmissä valitaan, miten lapset kohdataan 
positiivisesti ja miten tunnetaitoja opetetaan arjessa.

Kaunokin tavoite: 
Metsän ja lähiympäristön tutkiminen ja kokeminen moniaistisesti ja eri laaja-alaisen osaamisen alueita hyödyntäen

• Hyödynnetään eri oppimisympäristöjä, jolloin voidaan huomioida myös erilaiset tavat oppia. Luonnossa karttuu yhteistyötaidot ja 
leikkitaidot, kun tilaa on eri tavalla. Metsä on osa suomalaista perinnekulttuuria ja sen kautta voidaan opettaa myös historiaa. 
Luonnonympäristöt vahvistavat lasten vastustuskykyä ja motorisia taitoja. Luonnossa voidaan harjoitella lajin tunnistusta ja 
jokamiehen oikeuksia unohtamatta kielen oppimista, matematiikkaa ja muita oppimisen osa-alueita.

Metsätähden tavoite: 
Luodaan lasten kanssa yhteisiä leikin maailmoja, jotka jatkuvat useamman päivän.

• Lapsi saa kokemuksen siitä, että hänen leikkinsä on tärkeä. Arvostetaan lapsuutta; lapsen oikeuksiin kuuluu mahdollisuus leikkiin. 
Lasten osallisuus vahvistuu leikissä ja hän saa tärkeitä oppimiskokemuksia. Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa henkilöstön
rauhoittamaan leikkiajan ja tunnistamaan leikkiä rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä yhteisössä. Tunnistamisen kautta kehitetään 
leikkimahdollisuuksia edelleen ja edistetään lasten kokonaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Tavoitteena:
• Lapseen ja perheeseen tutustuminen
• Lapsen turvallinen ryhmäytyminen
• Ensisijaisista huoltajista tapahtuvan eron helpottaminen
• Huoltajien epävarmuuden tunteen ja huolen hälventäminen sekä tarvittavan tiedon antaminen 

varhaiskasvatuksesta

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
• Päiväkodin johtaja on perheeseen yhteydessä päiväkotipaikan varmistuessa. Tulevan ryhmän 

henkilöstön kanssa yhdessä sovitaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta. Perhe ja henkilöstö arvioi 
lapsen tarvitseman ajan tutustumiseen yhdessä.

• Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta pidetään aloituskeskustelu huoltajien kanssa. Jos mahdollista, niin 
aloituskeskustelu järjestetään lapsen kotona tai heidän pihallaan. 

• Lapsi tutustuu ryhmäänsä ja päivän eri tilanteisiin aluksi yhdessä huoltajan kanssa.
• Uusien lasten tutustumiset järjestetään mahdollisimman porrastetusti, jotta kaikkien kohtaamiselle jää 

aikaa. Esimerkiksi osa aamupäivällä ja osa iltapäivällä tai vaihtoehtoisesti eri viikoille.
• Pienten lasten eroa vanhemmista tuetaan perheen valokuvilla. Kuvat ovat lapsen saatavilla ja yhdessä 

aikuisen kanssa niitä katsellaan ja niillä vahvistetaan muistijälkeä vanhemmista. 
• Muistetaan lapsen sensitiivinen kohtaaminen ja huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Aikuinen 

on aina läsnä ja syli on valmiina.
• Lapsella on oma ruokailu- sekä naulakkopaikka nimettynä hänen aloittaessaan ryhmässä.
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Siirtyminen toiseen ryhmään
• Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen, hän tutustuu uuteen ryhmään yhdessä tutun kasvattajan kanssa. Uuden 

ryhmän henkilöstö huolehtii siitä, että lapsi kokee olevansa tervetullut ja häntä odotetaan uudeksi kaveriksi. 
• Ryhmästä toiseen siirtyessä päiväkodin johtaja ja henkilöstö keskustelevat yhdessä lapsesta ja varmistavat, 

että tärkeät kaverisuhteet saavat jatkoa.
• Lapsella on oma ruokailu- sekä naulakkopaikka nimettynä.
• Lapsiryhmät ja niiden muodostaminen arvioidaan aina vuosittain huomioiden lapsiryhmien erilaiset tarpeet

13



Viestintä ja yhteistyö
• Päivittäiset perheiden kohtaamiset haku- ja tuontitilanteissa 

• Lapsi ja saattaja huomioidaan aamuisin yksilöllisesti, toivottaen hyvää huomenta nimeltä 
mainiten. Aikuisen syliin lapsi voi tulla niin halutessaan.

• Jos lapsi jonakin aamuna jää surullisena päiväkotiin, voivat vanhemmat soittaa tai lähettää 
viestin ja kysyä, miten lapsen päivä on jatkunut

• Aloitus-, varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskusteluissa vanhempien ajatukset ja kysymykset 
varhaiskasvatuksesta auttavat yhteisten toimintatapojen löytämisessä. 

• Monipuoliset viestintätavat mahdollistavat osallisuuden. Tarvittaessa pyydämme tulkkeja 
vanhempainiltoihin ja keskusteluihin. Päiväkodin johtajan tiedotteet tehdään suomeksi ja englanniksi.

• Päiväkodin arkea kuvataan huoltajille viikoittaisissa sähköposteissa sekä pk Kaunokin Instagram-tilillä. 
Syksyn 2020 aikana otetaan käyttöön sähköinen portfolio, johon suunnitellaan, dokumentoidaan ja 
arvioidaan toimintaa yhdessä lasten kanssa.

• Monialaisen yhteistyön avulla huomioidaan lasten erilaiset tarpeet ja perheiden kanssa käydään 
jatkuvaa keskustelua, jotta yhteistyö sujuu ja edistää lapsen etua.

• Yhteistyötä tehdään mm. neuvolan, perheneuvolan, alueen erityisopettajan ja monikielisyyden 
opettajan kanssa.

• Vuoden aikana järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia huoltajien kanssa iltapäiväulkoiluiden 
aikana. Samalla voidaan pyytää palautetta ja ideoita huoltajilta.

• Jokainen ryhmä järjestää vuoden aikana jonkinlaisen vanhempaintilaisuuden, missä huoltajilla on 
myös mahdollisuus kertoa toiveistaan ja ideoistaan liittyen toimintaan
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Esiopetuksen yhteistyö
• Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä viikoittain, hyödynnetään eri opettajien vahvuuksia toiminnan 

toteuttamisessa.
• Pohjois-Malminkartanon esiopetus on keskitetty Kaunokkiin, josta siirrytään pääsääntöisesti Pihkapuiston 

ala-asteelle
• Esiopetuksessa toimii oppilashuolto, johon kuuluu esiopetuksen kuraattori ja psykologi sekä 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Huoltajille jaetaan lukuvuoden alussa oppilashuollon yhteystiedot. 
Oppilashuollon kanssa tehdään yhteistyötä tarvittaessa ja myös huoltajat voivat olla heihin suoraan 
yhteydessä. Kuraattori ja psykologi voivat toimia konsultaatiotukena henkilöstölle tai järjestää esimerkiksi 
pienryhmätoimintaa ryhmissä.

• Koulun kanssa on sovittu yhteistyöluokat ja heidän kanssaan tehdään yhteistyötä etäyhteyksiä hyödyntäen 
• Leopsit käydään vanhempien kanssa syksyllä ja keväällä. Lapset ovat keskusteluissa mukana keväällä. 
• Lasten itsearviointi on käytössä kaikissa ryhmissä.
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