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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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• Louhikon päiväkoti sijaitsee 8/2019 valmistuneessa 

väistötilassa, osoitteessa Salpausseläntie 1.

• Louhikossa toimii kuusi ryhmää, joista yksi on 

esiopetusryhmä, lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita

• Pyynikin päiväkoti sijaitsee kerrostalon alakertaan 

rakennetuissa tiloissa, osoitteessa Pyynikintie 5.

• Pyynikissä toimii yksi alle kolmivuotiaiden ja 

kaksi yli kolme vuotiaiden ryhmää.
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Varhaiskasvatusyksikön esittely
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Yksikön toimintakulttuuri

Oppimisympäristö ja kielitietoisuus

• Oppimisympäristön suunnittelussa huomioimme lasten 
kiinnostusten kohteet ja ikätason. Lapset osallistuvat 
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

• Huolehdimme toimintavälineistä ja pidämme 
oppimisympäristömme viihtyisänä sekä turvallisena, jossa 
lapsen on mukavaa toimia. Tavoitteena on 
toimintaympäristön houkuttelevaisuus. 

• Yksikössämme kaikki toiminta on kielitietoisesti mietittyä. 
Kasvattajan tehtävänä on varmistaa, että lapsi tulee 
kuulluksi ja ymmärretyksi. 

• Huomioimme erilaiset kulttuurit toiminnassamme 
esimerkiksi teemapäiviä järjestämällä.

Leikin merkitys

• Lapsi oppii leikin kautta. 
Kasvattajan tehtävänä on 
tarjota lapsille 
mahdollisuuksia erilaisiin 
leikkeihin. 

• Leikeissä kasvattaja on 
läsnä, tukee ja rikastuttaa 
leikkiä sekä huolehtii, että 
kukaan lapsi ei jää yksin.

• Jokaiselle lapsella on 
halutessaan mahdollisuus 
olla osallisena leikissä.
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Lapsen oppimisen lähtökohtana on turvallinen ja 

hyväksyvä toimintaympäristö, jossa lapsi kokee 

kuuluvansa osaksi ryhmää.

• Kasvattajan läsnäolon merkitys, kuuntelemisen taito 

sekä vastaaminen lapsen kielellisiin tai sanattomiin 

aloitteisiin sekä viesteihin, on merkityksellistä lapsen 

turvallisuuden tunteen luomisessa. 

• Kannustava ilmapiiri ja avun antaminen ovat osa 

toimintatapaamme. 

• Tarjoamme lapselle mahdollisuuden oppia uusia 

asioita kokeilemisen ja tutkimisen kautta. Ilo 

oppimiseen pyritään ylläpitämään luomalla lapselle 

onnistumisen kokemuksia.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Lasten ryhmäytyminen, yhteiset säännöt, koettu turvallisuus ja 

lapsiryhmän hyvä ilmapiiri ovat perusta lapsen oppimiselle ja 

kaveritaitojen kehittymiselle.

• Lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallisuuteen; toimivat 

kaveritaidot ja aikuisen sensitiivisyys ehkäisevät 

ristiriitatilanteiden syntymistä.

• Positiivisen pedagogiikan avulla, kehitämme lapsen itsetuntoa ja 

vahvistamme lapsen käsitystä toivotusta käyttäytymisestä. 

• Kasvattajan läsnäolon kautta tuemme ja kannustamme uusien 

kaverisuhteiden muodostumista. 

• Huolehdimme, ettei kukaan jää yksin ja jokaiselle lapselle löytyy 

ystävä.

• Noudatamme yksikössämme Kiusaamisen vastaista ohjelmaa 

(KVO13). 

• Kiusaamistilanteissa kasvattaja selvittää tilanteen yhdessä 

osapuolten kanssa. Pyydetään anteeksi ja mietitään 

vaihtoehtoista toimintatapaa tulevaisuuden varalle. Huoltajille 

kerrotaan tapahtuneesta ja etsitään yhdessä ratkaisua.
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Kiusaamisen 
havainnointi
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Kasvattajien 
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Neuvolayhteis-
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Ristiriitatilanteiden sovittelu:

Tukimateriaaali: MiniVerso sovittelumalli

• MiniVerso antaa riitatilanteissa mahdollisuuden lapselle muuttaa toimintatapaansa riidoissa 

rakentavammaksi kuin se tapa, jolla hän on aiemmin toiminut konflikteissa. Kasvattajamme ovat 

muuttaneet asenteita niin, että ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ja 

erimielisyyksien ratkaiseminen enemmän oppimistilanteeksi, kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi

Vuorovaikutus ja tunnetaidot:

Tukimateriaali: Viitottu Rakkaus

• Viitottu Rakkaus materiaalit on suunniteltu tukemaan lasten oppimista, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä 

edistämään vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä. Tarjoamme materiaalin avulla lapsille iloisen ja 

motivoivan tavan oppia uusia asioita sekä vahvistamme jo olemassa olevia tai orastavia taitoja.

Tunnetaitojen opettelu:

Tukimateriaali: Pienin Askelin

• Pienin Askelin on opetusohjelma, jonka avulla lapset voivat merkittävästi kehittää: itsesäätelytaitoja, 

tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja. Pienin Askelin materiaalista oppimamme taitojen avulla: ehkäisemme 

ongelmakäyttäytymistä, kaveripiiristä syrjäytymistä, itsehillinnän vaikeutta, epäsosiaalista käyttäytymistä ja 

aggressiota.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Toiminnan alkaessa, alkusyksyllä 

erityinen huomio on kiinnitetty 

ryhmäytymiseen, ”me”-hengen 

luomiseen; paljon leikkejä yhdessä 

ja leikkejä lasten nimillä, jolloin 

lapset oppivat tuntemaan toisensa 

ja ryhmän kasvattajat. Näin syntyy 

yhdessä oppiva ryhmä, jossa 

jokainen lapsi saa oppia omalla 

tavallaan. 

• Kasvattajien läsnäolo on 

hyvinvoinnin ja luottamuksen 

perusta. Ryhmällä on omat 

säännöt ja päivittäiset rutiinit, 

lapset tietävät mitä tekevät/miten 

toimia ja mitä heiltä odotetaan. 

(Varhaiskasvatuslaki, 3§ 6)
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• Mallintaminen kaikissa päivän 

tilanteissa, miten toiselle puhutaan, 

miten toisia kohdellaan; 

rauhallisuus ja kiireettömyys.

• Kasvattajat tunnistavat lasten 

kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä 

sekä puuttuvat niihin 

hienotunteisesti ja 

johdonmukaisesti. 

• Myönteisellä ja kannustavalla 

vuorovaikutuksella tuetaan lapsen 

oman identiteetin ja itsetunnon 

kehitystä. 

• Lapsille mahdollistetaan oikeus 

leikkiin, oppia leikkien ja iloita 

oppimastaan sekä rakentaa 

käsitystä itsestään, identiteetistään 

ja maailmasta omien 

lähtökohtiensa mukaisesti. 



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Yksikkömme tasa-arvoa vahvistava tavoite:

Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja arvostetuksi omassa 

sukupuolessaan. (Varhaiskasvatuslaki, 3§ 6)

Toimenpiteet tavoitteelle:

• Lapsille opetetaan, mallinnetaan ja 

mahdollistetaan tekemään valintoja ilman 

sukupuolinormeja. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 3.1)

• Lapsille opetetaan ja mallinnetaan 

suvaitsevaisuutta, jokainen ihminen on arvokas ja 

kelpaa sellaisena, kun hän 

on. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 3.1)

Tavoitteen arviointi:

• Onko henkilöstö rohkaissut ja mahdollistanut 

lapsia toimimaan sukupuolisensitiivisesti ilman 

stereotyyppisiä ennakko-odotuksia?

• Onko lapsille opetettu hyväksymisen ja 

positiivisuuden kulttuuria?
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Yksikkömme yhdenvartaisuutta vahvistava tavoite:

Kulttuurit näkyvät varhaiskasvatuksessa, joka on 

merkityksellistä tietoisuuden ja suvaitsevaisuuden 

kehittymisen kannalta. 

Toimenpiteet tavoitteelle:

• Huomioimme monikulttuurisuuden toimintaa ja 

oppimisympäristöä suunniteltaessa.

• Mahdollistamme kulttuurien näkymisen kaikessa 

toiminnassamme, esimerkiksi musiikin, kielen, 

kuvien, kirjojen ja tanssin avulla. 

• Huoltajille mahdollistetaan tulkin käyttö 

keskusteluissa.

Tavoitteen arviointi:

• Onko monikulttuurisuus otettu huomioon yksikön 

toiminnassa?

• Onko erilaisia kulttuureja tuotu näkyväksi?

• Onko tulkkeja ollut mahdollista käyttää

keskusteluissa?

Tavoitteet ja toimenpiteet seuraavalle kolmelle vuodelle 2020-2023 



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) 

Varhaiskasvatusyksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

Kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen

• Kaikki lapset tulevat päivittäin huomioiduiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi. Lasten erilaisia ilmaisun tapoja 

ymmärretään ja niihin vastataan. 

Pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

• Oppimisympäristö on jokaisessa ryhmässä innostava ja houkuttelee lasta leikkimään, oppimaan, 

liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan. Lasten kiinnostusten kohteet ja pedagogisen toiminnan 

tavoitteet ovat oppimisympäristön suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia.
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Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet
Pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

Tavoite: 

• Oppimisympäristö on innostava ja houkuttelee lasta leikkimään, oppimaan, liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan.

• Oppimisympäristöä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa.

Toimenpiteet:

• Yhdessä suunnitellaan toiminta - ja leikkipaikat huomioiden lasten ideat, ikätaso ja tarpeet.

• Tarvikkeet ja lelut ovat esillä hyllyillä ja laatikoissa lapsen saatavilla.

• Leikkitarvikkeiden säilytyskoreissa on kuvat, yhdessä pidetään järjestystä ja siisteyttä yllä.

• Leikinvalintataulut ovat käytössä kaikilla, pienillä omilla kuvilla varustettuna. (leikkijämäärät leikeissä)

• Lapsilla mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaan ja leikinvalintaan.

• Aikuinen huolehtii, ettei kukaan jää yksin ja tukee lasta löytämään mielekästä toimintaa.

• Aikuisen läsnäolo ja havainnointi lasten leikeissä. (leikki ja -toimintarauha)

• Oppimisympäristöä muokataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä lasten kanssa.

• Oppimisympäristöissä on käytössä kuvitettu viikko-ohjelma ja jokaisella lapsella on oma nimetty pöytäpaikka

Arviointi:

• Ovatko lapset innostuneet enemmän leikeistä?

• Ovatko lapset oppineet leikki - ja toimintapaikat?

• Ovatko lapset oppineet käyttämään toiminnan valintataulua?

• Ovatko lasten leikit olleet pitkäkestoisia?

• Ovatko lapset oppineet itse löytämään mielekästä tekemistä?

• Onko toimintamalli auttanut lasta tuomaan omia toiveita esille?

• Ovatko aikuiset olleet leikeissä mukana?
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Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet
Kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen

Tavoite: 

• Kaikki lapset tulevat huomioiduiksi

• Lasten erilaisia ilmaisun tapoja mahdollistetaan

Mitä tehdään?

• Lapsi huomioidaan päiväkotiin tullessa, kaikessa toiminnassa ja yhdessä myös oman ryhmän kanssa. (nimilaulu, loru, 

kosketus, hieronta jne.)

• Lapsia kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä sekä annetaan heille aikaa ja huomiota. (läsnäolo  havainnointi 

tiimikeskustelu)

• Vastataan lasten aloitteisiin herkillä ”tuntosarvilla” reagoidaan aina lapsen huomionhakuun (apuna tarvittaessa kuvat, elekieli,

sanoittaminen ja tukiviittomat)

• Lapsen tunteet ja toiveet huomioidaan, henkilökunnan sijoittuminen (tilannetaju)

• Päivä -ja viikkorytmi, käydään ryhmässä päivittäin ikätasoisesti lasten kanssa läpi.

• Toiminta toteutetaan pienryhmissä (mahdollisuus yksilölliseen tukee ja huomioon)

• Kasvattajien innostus, aitous ja sensitiivinen ote työhön, aikuisen osallistuminen aktiivisesti lasten toimintaan ja leikkeihin.

• Kasvattajilla päävastuu lapsien hyvinvoinnista. (kaikkien aikuisten tuki lapsella)

Arviointi:

• Ovatko lapset ryhmäytyneet?

• Ovatko aikuiset olleet lapsille läsnä?

• Ovatko tulleet mielellään päiväkotiin?

• Onko lasten aloitteita, ajatuksia ja toiveita huomioitu?

• Onko toiminta suunniteltu lasten tarpeet huomioiden? 

• Ovatko aikuiset kokeneet työn mielekkääksi?
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Yksikön esiopetuksen painopisteet
Pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

Esiopetuksessa sama oppimisympäristö muuttuu moneksi ja sitä muokataan lasten mielenkiinnot huomioon ottaen.

• Oppimisympäristön tärkein tekijä on, että lapset kokevat olonsa turvalliseksi. Tämä auttaa lasta rakentamaan luottamuksen 

kasvattajiin, jolloin keskittyminen oppimiseen mahdollistuu. 

• Oppimisympäristöä muokkaamalla luodaan lapsille mahdollisuus pitkäkestoisiin, jopa päiviä kestäviin leikkeihin.

• Kaikki oppimateriaalit ja leikkivälineet eivät ole kerralla esillä, jotta haasteellisuus ja mielenkiinto säilyvät lapsilla läpi koko 

toimintakauden. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla.

Kasvattajien ja lasten välinen vuorovaikutuksen parantaminen

Esiopetuksessa sensitiivinen työote ja aikuisen jatkuva saatavuus ohjaa kaikkea toimintaa. 

• Lapset otetaan vastaan yksilöllisesti tervehtien, jokaiselle lapselle ja aikuiselle on mietitty oma pöytäpaikka.

• Siirtymätilanteet on mietitty pedagogisesti, jokaisella aikuisella oma paikka. 

• Toiminta perustuu täysin pienryhmätoimintaan, lasten yksilölliset tarpeet ovat mietitty tarkasti.

• Aikuiset havainnoivat lasten tunnetiloja jatkuvasti, ennakoivat tilanteita ja vastaavat lasten muuttuviin tarpeisiin välittömästi.

• Lasten kanssa keskustellaan ja heitä kuullaan päivittäin; aikuiset tarttuvat herkästi lapsilta tulleisiin ideoihin.

• Jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti useita kertoja päivän aikana, kukaan lapsi ei jää yksin. 
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Päivähoidon aloitus

• Varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan, perhe on 

yhteydessä päiväkotiin ja lapsiryhmään. 

• Perhe saa sähköisen aloituspaketin ja päiväkodin 

yhteystiedot sähköpostiin.

• Varataan aika tutustumisjaksolle noin 1 viikko, huoltaja 

on lapsen mukana tutustumisjaksolla.

• Sovitaan oman ryhmän kasvattajien kanssa 

aloituskeskusteluaika, jossa perhe saa vapaasti kertoa 

lapsen tavoista, ruokavalosta ja muista tärkeistä 

asioista.

• Varhaiskasvatuksen päätöspäivästä lähtien lapsella on 

mahdollisuus jäädä päivähoitoon yksin ilman huoltajia. 

Tästä päivästä lähtien päivähoitomaksu ja vakuutukset 

ovat voimassa.

Siirtyminen toiseen ryhmään /päiväkotiin

• Keskustellaan perheen kanssa hyvissä ajoin ennen 

lapsen siirtymää.

• Lapsella mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään.

• Sovitaan tarvittaessa siirtokeskustelu, huoltajilla 

mahdollisuus osallistua keskusteluun.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Lapsiryhmien muodostamisen periaatteet

• Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon 

lasten ikä, lasten tarpeet ja kaverisuhteet. Ryhmistä 

muodostetaan pedagogisesti toimivia.

• Lapset sijoitetaan päiväkodin eri ryhmiin lain ja 

asetusten mukaisesti, yksikön kokonaistilanne 

huomioiden.

Varhaiskasvatus- ja Esiopetussuunnitelma

• Varhaiskasvatusikäisille lapsille tehdään;  

varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu)

• Esiopetusikäisille lapsille tehdään; Lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelma (Leops)

• Lapsen Vasu ja Leops prosessi alkaa lapsen 

havainnoinnilla ja lapseen tutustumisella.

• Suunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa syys-

lokakuussa ja suunnitelma arvioidaan keväällä/syksyllä. 

• Suunnitelman teossa huomioidaan lapsen, perheen ja 

kasvattajien näkemykset lapsesta, hänen 

vahvuuksistaan sekä kiinnostuksen kohteista.

• Suunnitelmat ovat esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen 

pedagogisentoiminnan suunnitelman pohja.



Toiminnasta viestiminen huoltajille

• Toiminnasta viestitään sähköpostilla viikko-tai kuukausikirjeiden muodossa 

• Ryhmät tiedottavat toiminnastaan viesteillä tai ilmoitustaululla olevissa viikko-tai kuukausikalentereissa 

• Vuodenvaihteessa käyttöön otettavan ryhmäportfolion avulla tuodaan tietoa pedagogisesta toiminnasta.

• Päiväkodeilla on omat nettisivut, joissa on nähtävillä muun muassa yhteystiedot ja yksikön toimintasuunnitelma.

• Päivittäiset haku/tuontikeskustelut 

• Aloituskeskustelut sekä vasu-, hyve 4-ja Leops-keskustelut

• Vanhempainillat 

• Juhlat ja muut yhteiset tapahtumat

• Asiakastyytyväisyyskyselyt

• Tarjoamme huoltajille mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan 

• Huoltajilla mahdollisuus perustaa vanhempaintoimikunta

Moniammatillinen yhteistyö

• Yhteistyökumppaneitamme ja retkikohteitamme ovat leikkipuistot, seurakunta, metsäympäristö ja kirjastoauto.

• Teemme yhteistyötä alueen päiväkotien, leikkipuiston ja koulun kanssa.

• Varhaiskasvatusalueellamme toimivat kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Kveo) ja varhaiskasvatuksen 

suomi toisena kielenä opettaja (S2-Vo)

• Lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa yhteistyökumppaneitamme ovat terapeutit, psykologit 

neuvola ja muut viranomaistahot, esim. 3-vuotiaiden neuvola päiväkodissa –tarkastukset.
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Viestintä ja yhteistyö


