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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
• Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja 

vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Luonto, pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut 
ympäristöt ovat myös käytössämme olevia varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja 
monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä aikuinen hyödyntää liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. 
Lasten käytössä olevat tabletit toimivat digitaalisina oppimisympäristöinä toiminnassa.

• Aikuinen tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita yli ryhmärajojen. Aikuinen 
huolehtii positiivisesta vuorovaikutuksesta ryhmässä. Aikuinen toimii mallina hyvästä vuorovaikutuksesta lasten, huoltajien ja 
työkavereiden kanssa. Turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.

• Lasten leikeille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Päiväkodin toimintaympäristöt ovat leikkiin kutsuvia. 
Aikuinen tukee lasten yhteisleikkejä sekä kehittää ja muokkaa oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa.

• Leikkien havainnointi tuottaa arvokasta tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Leikkien kautta on mahdollista 
päästä sisälle lasten maailmaan ja lasten mielenkiinnon kohteisiin. Leikeistä nousevat teemat toimivat pohjana yhteisen 
toiminnan suunnittelulle.

• Perheiden eri kielet ja kulttuurit huomioidaan arjessa. Lapset saavat puhua keskenään omaa äidinkieltä tai esim. englantia mikäli 
se on yhteisen vuorovaikutuksen tai leikin kieli. Haluamme olla kielimyönteisiä lapsen osallisuuden mahdollistajia.

• Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Lapsia kannustetaan rohkeasti jakamaan 
ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallii myös 
erehtymisen.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 6



Esiopetus
• Oppimisympäristöt
• Päivärytmi muodostuu leikistä, ruokailusta, ulkoilusta sekä oppimis- ja toimintatuokioista sisätiloissa ja ulkona. Tänä vuonna 

pienryhmätoiminta on tärkeää oppimistilanteissa ja kaikessa toiminnassa. Ryhmätila on jaettu kahden ryhmän kesken. Toimimme sisä- ja 
ulkotiloissa vuorotellen.

• Huomioimme lasten liikunnan tarpeet ulkoilussa , iso piha, perinteiset pihaleikit esim. polttopallo, hippaleikit ym. Lähikenttä on 
käytössämme. Sisällä jumppasalivuorot ja myös omassa ryhmätilassa on liikuntavälineitä lasten vapaassa käytössä. Liikumme 
monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Liikkumalla yhdessä toisten kanssa vuorovaikutustaidot paranevat, liikkuminen auttaa
keskittymään ja oppimaan asioita paremmin

Leikkiin, Liikuntaan ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
• Työtapojamme ovat tuettu leikki, kokeileminen ja tutkiminen, pari-

ja ryhmätyöskentely, metsäretket, aistien avulla oppiminen ja liikkuminen. Leikkiparitoimintaa 
käytämme erityisesti toimintavuoden alussa. Leikkiparitoiminnan avulla laajennamme lasten kaverisuhteita 
ja tämä ehkäisee kiusaamista. Painotamme toiminnassamme sensitiivistä suhtautumista lapsiin ja huomioimme
kaikkien lasten yksilölliset ominaisuudet ja vahvuudet.

• Oppimismateriaalina käytämme HUISKE-materiaalia, joka kehittää lasta monipuolisesti; kielellinen kehitys, sosiaaliset taidot ja 
vuorovaikutus, tunteiden ymmärtäminen, erilaisuuden kunnioittaminen.

• Käytämme myös digivälineitä oppimisessa. Lapsilla omat kuvakkeet tabletilla ; EKA-peli, Vektori, Molla ABC, Lukulumo. Yhdessä 
oppimisessa käytämme kosketusnäyttöä, joka on ryhmätilassa.

• Lähikoulun kanssa tehdään syyskaudella yhdessä oppimisen suunnitelma, jonka pohjalta esiopetuksen oppilaat toimivat yhdessä lähikoulun 
oppilaiden kanssa.
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Esiopetus oppilashuolto
• Lasten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten huoltajille annetaan tietoa käytettävissä olevasta 

oppilashuollosta ja oppilashuollon palveluista. Esiopetuksessa toimii oma kuraattori ja psykologi, joiden kanssa esiopettajat 
sekä vanhemmat voivat olla yhteydessä lasta koskevissa asioissa.

Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Kavereiden löytyminen ja yhteisten toimintatapojen käyttäminen, positiivinen pedagogiikka ja Mini-Verso, ehkäisevät 

kiusaamista. Kiusaamistapauksiin reagoidaan heti ja keskustellaan asiat yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.
• Yksikössämme on laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma.
• Yhdessä oppimisen suunnitelma tehdään yhdessä lähikoulun kanssa.
• Yhtenäinen oppimisen polku toteutuu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun välisellä yhteistyöllä.
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Esiopetus
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Lasten kiinnostuksen kohteita ja mielipiteitä saamme selville haastattelemalla, havainnoimalla ja keskustelemalla lasten kanssa esim. 

kokoukset. Vanhempien toiveita kuunnellaan LEOPS-keskusteluissa, tarvittaessa tulkki mukana keskustelussa. Opetamme lapsia 
kohtelemaan toisiaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Esiopetusryhmämme ovat monikielisiä- ja kulttuurisia. Huomioimme jokaisen lapsen kotikielen ja kulttuurin opettelemalla tervehdyksiä ja 

muita helppoja fraaseja. Vietämme lasten oikeuksien päivää ja YK:n päivää.
• Esiopetusryhmissämme on mukana venäjän kielirikaste-varhaiskasvatuksen opettaja joka toinen viikko. Venäjän kielen osuus 

esiopetuksesta on enintään 25%. 
• Venäjän kielirikaste nivoutuu päivittäiseen esiopetukseen leikkien, laulujen ja muun toiminnan kautta.

• Lähikoulusta kieliopettajat käyvät myös antamassa kielimaistiaisia ensimmäisellä luokalla valittavista kielistä.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä ja ehkäisyä harjoitellaan seuraavilla 

toimintamalleilla (KVO13 työkalupakki):

• Mini-Verso lasten vertaissovittelu, jossa lapset ja aikuinen etsivät ratkaisua ristiriitaan yhdessä. Aikuinen auttaa 
lasta sanoittamaan tilannetta ja tunteita sekä aktiivisesti etsimään vaihtoehtoisia, myönteisiä toimintatapoja.

• Kuttu, Kili ja vuorovaikutusleikki – strukturoidut, aikuisjohtoiset, pienryhmässä tapahtuvat leikkimenetelmät. Lapsi 
saa harjoitella myönteisen vuorovaikutuksen taitoja turvallisesti.

• Molli ja Piki-kirjat sekä niiden materiaalit. Laaja kokonaisuus tunne- ja kaveritaitojen kielellisiä harjoituksia, kuvamateriaalia ja 
tehtäviä.

• Näiden lisäksi ryhmä voi ottaa käyttöön muita menetelmiä kuten "Hyveet Elämässä" ja "Huomaa Hyvä"-materiaalien 
tai tunnekuvien käyttö.

• Edellä mainittuja ja muita menetelmiä soveltaen vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä autetaan lasta 
rakentamaan oma turvallinen paikkansa ryhmässä ja päiväkodissa. Aikuinen havainnoi lasten erilaisia leikki- ja 
vuorovaikutussuhteita ja toimii niiden edistämiseksi yli ryhmärajojen.
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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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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
- Yksikössämme lisäämme lasten tietoisuutta ympäröivästä maailmasta. Opetamme lapsia hyväksymään 

erilaisuuden ja vahvistamme jokaisen lapsen kulttuurista identiteettiä. Lapsen äidinkieli kuuluu ja sen 
puhuminen sallitaan sekä siihen kannustetaan esim. leikki- ja perushoidon tilanteissa. 
- Lapsen luontainen kommunikoinnin kieli voi olla muukin kuin äidinkieli tai suomen kieli ja se hyväksytään. 
- Turvasanastot ovat käytössä ja niitä kysytään myös perheiltä. 
- Eri kieliset lapset saavat halutessaan kertoa ja opettaa toisille lapsille kuinka jokin asia sanotaan. 
- Lasten perheiltä kysytään kirjallisesti fraaseja ja tervehdyksiä. Näitä laitetaan näkyviin yhdessä kunkin 
maan lipun kanssa. 
- Kirjastoyhteistyötä lisätään esimerkiksi tilaamalla kassillinen eri kielisiä, kaikille ikäryhmille sopivia kirjoja.
- Kulttuurien juhlakalenteri toimii ohjeena eri kulttuurien juhlapäivien huomioimisessa. 
- Perheiden osallisuus juhlapäivän vietossa toteutuu siten että heiltä pyydetään materiaalia ja lisätietoa 
juhlasta.

- Käytössämme on Ota koppi-materiaali, Roihusten perhe –materiaali sekä  Musa-kärrytoiminnallamme 
tarjoamme toiminnallista ja kokonaisvaltaista musiikki- ja taidekasvatusta tasavertaisesti kaikille sekä 
tehostamme erikielisten lasten suomen kielen oppimista musiikin keinoin. 
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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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
1. Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen suhtautuminen lapsiin positiivisen pedagogiikan keinoin; hyvän huomaaminen 

jokaisessa lapsessa.
2.    Kaveritaitojen vahvistaminen.
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Tutustuminen
Otamme huomioon kulloinkin ajankohtaiset covid19- pandemiaohjeet!

• Varhaiskasvatuksen opettaja sopii perheen kanssa tutustumisjaksosta.
• Huoltaja on lapsen mukana ryhmän arjessa ja tutustuu lapsensa kanssa henkilökuntaan ja ryhmän tapaan toimia.
• Tutustumisjakso on noin viikon mittainen ja sen päivittäinen kesto pitenee ulkoilusta ruokailuun ja lopuksi päiväuniin.
• Aloituskeskustelu käydään perheen kanssa pääsääntöisesti tutustumisjakson aikana.

Lapsiryhmien muodostaminen ja siirtyminen
• Lapsiryhmät muodostetaan siten että esiopetusryhmät muodostuvat esiopetusikäisten mukaan. Tämän jälkeen pieniltä siirtyjät ja uudet 

hakijat sekä esioppilaiden sisarukset sijoitetaan ikäryhmittäin 1-3 ja 3-5-vuotiaiden ryhmiin. Mikäli tarvetta, voidaan myös muodostaa 
muuten perusteltuja ryhmiä. Tällainen peruste voi olla sisaruus tai varhaiskasvatuksellisen tuen tarve. 

• Lapsen siirtyessä toisesta päiväkodista tai ryhmästä, sovitaan tiedon siirrosta ja käydään tarvittaessa siirtoneuvottelu, jossa on mukana 
lapsen huoltajat sekä entisen ja tulevan ryhmän työntekijä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)
• Varhaiskasvatuksen opettaja käy lapsen vasu-keskustelun huoltajan kanssa syyskauden aikana tai kun aloituksesta on kulunut 2-4-

kuukautta.
• Lapsen vasua arvioidaan ja täydennetään tarpeen mukaan.
• Lapsen täyttäessä kolme vuotta, hän osallistuu neuvola päiväkodissa- mukaiseen ikävuositarkastukseen. Ryhmän opettaja käy 

perheen kanssa keskustelun ja täyttää samalla havainnointilomakkeen. Kun lapsi täyttää neljä vuotta, käydään perheen kanssa lapsen 
hyvinvointi (hyve4)-keskustelu osana neuvolan kanssa tehtävää yhteistyötä.
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Otamme huomioon kulloinkin ajankohtaiset covid19- pandemiaohjeet!

• Toimintakauden alussa käydään lasten varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja esiopetuksen oppimissuunnitelma 
(leops) keskustelut vanhempien kanssa. Keskusteluissa sovitaan yhteistyöstä sekä kuunnellaan huoltajien toiveita ja 
odotuksia, keskustellaan lapsen yksilöllisestä kehityksestä, tarpeista ja oppimisen tavoitteista. Nämä huomioidaan ryhmän 
toiminnan suunnittelussa.

• Päivittäisissä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa huoltajat voivat vaikuttaa ja antaa palautetta toiminnastamme.
• Lähetämme koteihin sähköpostilla tiedotteita, joissa kerrotaan toiminnastamme. Vasu-keskustelun yhteydessä 

selvitämme huoltajien halua osallistua etänä järjestettävään vanhempainiltaan, jossa huoltajat voivat kertoa omista mielipiteistään 
ja toiveistaan sekä osallistua suunnitteluun.

• Palautekysely toiminnasta järjestetään vanhemmille syys- ja kevätkauden lopulla.
• Digitaalinen portfolio otetaan päiväkodeissa käyttöön. Yksikön päiväkodeilla on käytössä Facebook-sivut, joilla myös 

kerrotaan lasten päiväkotiarjesta.

• Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomitoisena kielenä varhaiskasvatuksen 
opettaja, oppilashuollon kuraattori ja psykologi, Myllypuron neuvola, Idän lastensuojelu ja perhetyö, Itäkeskuksen ja Kontulan 
kirjastot, Herttoniemen seurakunta ja Myllypuron kirkko, museot, urheiluseurat, Myllypuron peruskoulu, Kulttuurimylly ja 
Liikuntamylly. Lasten puhe- tai muut terapeutit / hoitavat tahot.
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Viestintä ja yhteistyö
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