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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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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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 1/2
• Varhaiskasvatusyksikössämme rohkaisemme lapsia ja aikuisia vuorovaikutukseen, sekä toimimaan ryhmän jäseninä luomalla 

turvallisen vuorovaikutusympäristön.
• Kannustamme lapsia ja henkilöstöä rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan monipuolisia toimintatapoja. Havainnoimme 

ja arvioimme toimintaa säännöllisesti.

• Yksikkömme arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon. Aikuisen 
sensitiivisyys näkyy herkkyytenä kohdata lapsi:

o Pysähdymme lapsen äärelle. Olemme aidosti läsnä.
o Pysähdymme, kosketamme ja otamme katsekontaktin lapseen.
o Aikuinen on aidosti kiinnostunut, kuuntelee ja vastaa lapsen aloitteisiin.
o Vuorovaikutuksessa käytämme myönteistä olemusta ja äänensävyä

• Toimimme positiivisen pedagogiikan sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan lähtökohdista:
o Huomaamme jokaisessa lapsessa hyvää joka päivä
o Keskitymme huomaamaan lapsen vahvuudet, yrittämiset ja onnistumiset
o Mahdollistamme lapselle joka päivä ilon ja onnistumisen kokemuksia

• Työtapamme ovat pedagogisesti perusteltuja ja tukevat lapsen kehitystä ja oppimista. Kunnioitamme toisiamme ja arvostamme 
yhteistyötä.

• Rakennamme, ylläpidämme ja uudistamme varhaiskasvatusyksikkömme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa heidän 
toiveensa ja tarpeensa huomioiden. Vaihdamme leluja ja toimintamateriaaleja solujen/ryhmien välillä lasten tarpeiden ja 
mielenkiinnon mukaisesti. Käytämme oppimisympäristönä lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia mm. Stoa, metsät ja 
leikkipuistot.
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2
• Järjestämme toimintaa eri kokoisissa ryhmissä. Porrastamme toimintaa ja luomme turvallisen ilmapiirin ryhmän yhteisillä 

säännöillä. Rohkaisemme lapsia tutkimaan ja ihmettelemään ympärillä olevia asioita.
• Käytämme leikkiä osana pienryhmätoimintaa. Dokumentoimme ja havainnoimme lapsia leikkitilanteissa.
• Monipuolistamme ja rikastamme leikin sisältöjä tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja hyödyntäen lasten toiveita ja mielenkiinnon

kohteita niin sisä- kuin ulkoleikeissä.
• Hyödynnämme leikeissä kaikkia päiväkodin tiloja voidaksemme taata lapsille leikkirauhan.
• Ryhmissä on käytössä leikinvalintakuvat. Leikinvalintakuvien avulla lisäämme lasten osallisuutta, sitoutamme leikkiin, liikuntaan, 

taiteiluun ja tutkimiseen.
• Lapset pääsevät osallistumaan toiminnan arviointiin ikätasonsa mukaisesti. Arvioinnissa käytetään esimerkiksi peukutuksia, hymy-

naamoja ja erilaisia keskusteluja.

• Esiopetuksessa lisäksi teemme yhteistyötä vanhempien ja oppilashuollon kanssa sekä perusopetuksen kanssa laatimalla Yhdessä 
oppimisen suunnitelman.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Ryhmissä harjoittelemme tunne, empatia- ja kaveritaitoja, sekä hyödynnetään niihin liittyvää materiaalia. Vahvistamme leikeissä 

kaverisuhteita ja huolehdimme, että kaikki lapset pääsevät mukaan leikkeihin.
o Toimimme erilaisissa pienryhmissä
o Harjoittelemme uusien ja erilaisten kavereiden kanssa leikkimistä mm. Kaveripussien, kaveriarvontojen ja 

leikkitaulujen avulla

• Yksikössämme puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn
o Käytämme kaikissa ryhmissä MiniVerso- toimintamallia lasten ikätaso huomioon ottaen

 Auttaa lapsia osallistumaan riitatilanteiden selvittämiseen
 Opettaa sovittelevampaa ja rakentavampaa käyttäytymistä ristiriitatilanteissa
 Kuvat ja puhehiiri sovittelun ja puheenvuoron jakamisen tukena

• KVO 13-Kiusaamisen vastainen ohjelma
o Vasu- ja Leops keskustelussa käydään läpi, onko lapsella kavereita ja tapahtuuko kiusaamista. Vasuun ja Leopsiin

kirjataan, miten kiusaamiseen puututaan.
o Ryhmässä laaditaan lasten kanssa sopimus, jonka avulla vahvistetaan kaveritaitojen merkitystä ja ennaltaehkäistään 

kiusaamista. Pienten ja monikielisten lasten ryhmissä sovittu aikuisten kanssa ohjaavat toimintatavat.
o Käytämme oppilashuoltoryhmän kanssa yhdessä laadittuja toimintamalleja ja suunnitelmia sekä ennaltaehkäisevää 

työtä ongelmatilanteiden hoitamista varten. Oppilashuolto voi olla yksilökohtaista, yhteisöllistä ja monipuolista
yhteistyötä.
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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 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä. 
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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:

• Sensitiivisyys ja positiivinen pedagogiikka
• Kiusaamisen vastainen ohjelma
• Kaveritaitojen kehittäminen
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• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen henkilöstö rakentaa luottamusta lapseen ja perheeseen.
• Yksikössämme on käytössä aloituspaketti, joka sisältää mm. toimipisteen yhteystiedot ja Tervetuloa varhaiskasvatukseen-esitteen.
• Huoltajilla on mahdollisuus tukea lapsensa varhaiskasvatuksen aloittamista vähitellen. Perheen kanssa sovimme 

jokaisen uuden/siirtyvän lapsen tutustumisesta päiväkotiin ja henkilökuntaan.
• Pidämme aloituskeskustelun huoltajien kanssa tutustumisjakson aikana tai välittömästi lapsen 

aloittaessa varhaiskasvatuksen. Huoltajat kertovat lapsensa tavoista ja tottumuksista liittyen esim. ruokailuun, lepoon ja 
lapsen mielenkiinnonkohteisiin. Hyödynnämme tietoa arjessa ja helpotamme saamamme tiedon avulla lapsen 
varhaiskasvatuksen aloittamista. Samalla huoltajat saavat tietoa varhaiskasvatuksesta, päiväkodista ja 
osallistumismahdollisuuksistaan.

• Käytämme tarvittaessa perheiden kanssa tulkkia
• Henkilöstö mahdollistaa kaverisuhteiden kehittymisen sekä auttaa lasta kiinnittymään osaksi uutta ryhmää. Lapsi voi 

ottaa mukaan turvalelun tai kuvan perheestä.

• Ryhmien rakenteet vaihtelevat vuosittain mm. lasten iästä ja tarpeista johtuen. Keväällä yksikkömme johtaja 
ja varhaiskasvatuksen opettajat aloittavat tulevan kauden ryhmien suunnittelun. Ryhmärakenteet suunnitellaan 
pedagogisesti huomioiden mm. lasten ikä, kaverisuhteet, mahdollinen tuen tarve, fyysiset tilat ja henkilöstömitoitus. Lapsilla on 
mahdollisuus tutustua etukäteen tulevan ryhmänsä muihin lapsiin ja henkilökuntaan. Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, päiväkotiin tai 
kouluun pidämme siirtopalaverin.

• Kesäkuun alussa uudet perheet ja tulevat esioppilaat perheineen kutsutaan tutustumisiltapäivään päiväkodille. Lisäksi 
päiväkodin ryhmistä tulevat esioppilaat voivat tutustua vähitellen esiopetusryhmään kesän aikana.
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• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 
(Leops) lokakuun loppuun mennessä tai 2kk sisällä lapsen aloittamisesta varhaiskasvatuksessa.

• Lapsen vasukeskustelussa yhdistyy lapsen, huoltajien ja henkilökunnan näkemykset siitä, miten lapsen kehitystä, 
oppimista sekä hyvinvointia huomioidaan ja edistetään ryhmän toiminnassa.

• Suunnitelmaan kirjataan lapsen kiinnostuksen kohteet, kehitystä ja oppimista tukevat tavoitteet ja toimenpiteet 
niiden saavuttamiseksi ottaen huomioon lapsen edun ja tarpeet. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään yhdessä lapsen, huoltajien
ja henkilökunnan kanssa vähintään kerran vuodessa tai lapsen tarpeiden sitä edellyttäessä useammin.

• Leops-keskusteluun osallistuvat vanhemmat sekä lapsi osan aikaa. Keskustelussa käydään läpi lapsen vahvuudet 
oppijana, sosiaalisena toimijana, arjen toimijana sekä kielelliset ja matemaattiset valmiudet ja lapsen kiinnostuksen 
kohteet. Leopsiin liittyy myös monikielisyyden suunnitelma, tarvittaessa valmistavan opetuksen opinto-ohjelma sekä mahdollinen 
tehostettu tukitoimi ja siihen liittyvät toimenpiteet. Myös katsomuskasvatuksen toteuttaminen kirjataan .Vanhemmat ja lapset esittävät 
odotuksiaan esiopetuksesta ja toiveet yhteistyöstä. Suunnitelmaa arvioidaan tarvittaessa, mutta viimeistään keväällä. 
Kevään Leopsin yhteydessä keskustellaan lisäksi koulun A1 kielestä sekä koulutulokkaan iltapäivähoidon 
järjestelyistä. Leops siirtyy vanhempien luvalla kouluun.
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• Teemme näkyväksi toimintamme tavoitteita ja sisältöjä niin sähköisesti, paperiversioina ilmoitustauluilla 
kuin päivittäisissä kohtaamisissa vanhempien kanssa. Käytämme tukena varhaiskasvatuksen 
pedagogista dokumentointia esim. kuvia, videoita, äänitteitä ja lasten kansioita.

• Lähetämme huoltajille sähköpostitse viikkokirjeen, jossa kerromme pedagogisen toimintamme 
tavoitteita, sisältöjä, arviointia sekä tietoa ryhmien kuulumisista, tapahtumista ja arkipäivän toiminnasta.

• Jokainen ryhmä käyttää päivittäin lapsilistoja, joihin merkitään havaintoja lapsen leikeistä, kavereista 
ja ryhmän toiminnasta. Havainnoista keskustellaan vanhempien kanssa haku- ja tuontitilanteissa rehellisesti 
ja rakentavasti kehittäen avointa keskustelukulttuuriamme. Tarvittaessa käytämme myös kuvia ja 
tukiviittomia vuorovaikutuksen tukena. Esioppilaita kannustetaan kertomaan vanhemmille esiopetuspäivästään, 
jota henkilökunta täydentää.

• Valmistavan esiopetuksen oppilailla käytetään vihkoa ja kuvia kodin ja esiopetuksen väliseen viestintään.

• Sosiaalisen median välineenä käytämme Instagramia, jossa kuvaamme päiväkodin pedagogista 
toimintaa viikoittain

• Huoltajat vastaavat vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyyn, jonka avulla kehitämme toimintaamme.
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• Kutsumme huoltajat varhaiskasvatuksen Aloitus-, Vasu-, Leops-, Neuvola päiväkodissa, Hyve4-keskusteluun sekä Vasun 
että Leopsin arviointikeskusteluun. Keskusteluissa vanhemmat saavat kertoa toiveistaan ja odotuksistaan. Keskusteluissa 
vanhemmat saavat tietoa päiväkodin käytännöistä ja toimintakulttuurista.

• Syksyisin järjestämme ryhmien vanhempaintilaisuudet ja erilaisia toiminnallisia tapahtumia, joissa vanhemmat 
voivat tavata myös toisiaan. Muita toimintakauden tapahtumia ovat mm. koko perheen yhteinen liikuntatapahtuma, äitienpäivä-
ja isänpäiväkahvitukset, joulu- ja kevätjuhlat.

• Päiväkoti Kukkaniityssä toimii vanhempaintoimikunta ja päiväkoti Vartiokylässä toimii vanhempainyhdistys.

• Monialaisia yhteistyötahojamme ovat
o Itäkadun ja Vuosaaren perhekeskukset ja neuvola (hyve- 4 , 3-vuotisneuvola)
o Alueen suomi toisena kielenä (S2) –varhaiskasvatuksen opettaja
o Alueen monikielinen ohjaaja
o Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja
o Erilaiset puhe- ja toimintaterapeutit, Hus
o Esiopetusryhmät tekevät suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä Vartiokylän ala-asteen alkuopetuksen luokkien 

kanssa .
o Siirtoneuvottelut lähikoulujen kanssa
o Alueen esiopettajat ja asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan esiopetusta koskevista ajankohtaisista 

asioista
o Esiopetuksen oppilashuolto, kuraattori ja psykologi
o Lisäksi toimimme yhteistyössä liikunnasta ja kulttuurista vastaavien tahojen kanssa, sekä toimimme Helsingin 

yliopiston varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen harjoittelupäiväkotina
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