
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Puotila

Hyväksytty: pvm. ja nimi



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
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• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu

Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 

2017-2021.



Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Hyvä hoiva ja perusturvallisuus muodostavat perustan kaikelle toiminnalle.

• Luomme kiireettömän ja turvallisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä harjoitella taitojaan. Selkeä 

päivärytmi luo lapselle turvallisen oppimisympäristön. Järjestämme lapsille aikaa ajatella ja toimia, 

kysellä, ihmetellä ja oppia uutta. Toimintaa järjestetään mm. joustavissa pienryhmissä, joissa 

jokainen lapsi tulee huomioiduksi yksilöllisemmin.

• Tuemme lapsia vuorovaikutukseen toistensa kanssa leikki- ja oppimistilanteissa aikuisen toimiessa 

mallina taitojen oppimisessa.

• Kannustava ympäristö rohkaisee lapsia tuomaan esille ajatuksiaan ja jakamaan niitä toisten 

kanssa, kysymään ja kyseenalaistamaan. Tuemme lapsia ottamaan toisten mielipiteet huomioon.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo
• Toimimme sensitiivisesti ja edistämme lasten osallisuutta arjen toiminnassa. Havainnoimme lapsia, 

ympäristöä ja omaa työskentelyämme ja pohdimme eri tekijöiden vaikutusta lasten toimintaan.

• Olemme aidosti läsnä lapsille ja kuuntelemme lasten sanallisia ja sanattomia aloitteita ja tartumme niihin. 

Tarjoudumme mukaan lasten leikkitilanteisiin ja olemme niissä osallisena.

• Kohtelemme lapsia ja toisiamme kunnioittavasti. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja autamme niiden 

tunnistamisessa ja käsittelyssä.

• Arvostamme erilaisuuden rikkautta ja kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

• Käynnistämme päiväkodissamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan 2020-2021. 

Kartoitamme yksikön tämän hetkisen tilanteen ja laadimme kehittämissuunnitelman kolmeksi vuodeksi. 

Kartoituksesta valitaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä, joihin yhteisönä 

sitoudumme. Suunnitelma jaetaan huoltajille tiedoksi sen valmistuttua.



Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus
• Vuorovaikutustaidot, kyky ymmärtää muita ja ilmaista itseään on tärkeä taito kulttuurisesti 

monimuotoisessa maailmassa. Huomioimme lasten kielelliset lähtökohdat ja hyödynnämme 

monenlaisia tapoja kommunikoida, kuten kuvia ja tukiviittomia, niin että lapsi tulee kuulluksi ja 

ymmärretyksi. Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja ja rohkaisemme lapsia ilmaisemaan itseään. 

Ryhmien tukena on myös alueemme varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) –opettaja.

• Hyödynnämme ja arvostamme suomalaista kulttuuriperintöä. Otamme huomioon lasten ja 

perheiden erilaiset kieli– ja kulttuuritaustat ja katsomukset toiminnassamme. Erilaisista ajattelu- ja 

toimintatavoista keskustellaan rakentavasti esimerkiksi varhaiskasvatuskeskustelujen (vasu) ja 

lapsen esiopetussuunnitelmakeskustelujen (leops) yhteydessä. Monikielisyys ja monikulttuurisuus 

näkyvät päiväkodin arjessa. Muun muassa yhteisten keskustelujen, kirjojen, musiikin ja median 

avulla lapset tutustuvat eri kieliin ja kulttuureihin sekä oppivat arvostamaan toisten perheiden 

perinteitä ja tapoja. Rohkaisemme lapsia tutustumaan toisiinsa ja toimimaan yhdessä. Näitä 

taitoja harjoitellaan arjessa esim. leikin avulla.



Oppimisympäristö

• Oppimisympäristöömme kuuluu rakennettu ympäristö, luonto ja kaupungin harrastus- ja 

kulttuuritarjonta. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan myös tiloja, käytäntöjä, välineitä, tarvikkeita, 

paikkoja ja yhteisöjä, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Tavoitteenamme 

on varmistaa leikin, osallisuuden ja liikkumisen edistävä oppimisympäristö, joka on turvallinen, 

terveellinen ja kehittävä.

• Käytämme monipuolisesti päiväkodin sisätiloja lasten toimintaan ja leikkeihin. Porrastamme ulkoilua 

aamupäivisin, jotta kaikilla olisi enemmän tilaa pihalla ja sisällä. Retkipäivinä hyödynnämme 

monipuolista lähiympäristöä retkeilyyn sekä vapaana olevia ryhmätiloja pienryhmätoimintaan. 

Oppimisympäristöä arvioidaan ja muokataan lasten tarpeiden, lapsiryhmästä tehtyjen havaintojen ja 

lasten toiveiden mukaisesti.

• Välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla ja niitä vaihdetaan teeman ja toiveiden mukaisesti. 

Opetamme lapsia huolehtimaan leluista ja välineistä. Oppimisympäristössämme näkyvät lasten 

kädenjälki ja erilaiset tuotokset.
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Leikin merkitys
• Leikki on lapselle ominainen tapa oppia. Leikkiä voivat kaikenikäiset ja ilman yhteistä kieltä. Leikki 

on välttämätöntä lapsen monipuoliselle kehitykselle. Sen avulla voidaan harjoitella erilaisia taitoja 

ilman epäonnistumisen pelkoa. 

• Leikeissä lapsi saa vahvistusta taidoilleen ja tiedoilleen. Ajattelu, muisti ja kieli harjaantuvat leikkien 

ja pelien avulla. Useissa leikeissä ja peleissä vaaditaan kokeilemista, ongelmanratkaisua, ajattelua 

ja ymmärtämistä eli juuri niitä asioita, joita oppimisessakin tarvitaan. Leikissä lapsi oppii esimerkiksi 

sosiaalisia taitoja, vuorovaikutus- ja kuuntelemisen taitoja. Leikin kautta harjoitellaan 

vuorovaikutusta, esimerkiksi neuvottelemaan sekä katsomaan asioita toisen näkökulmasta ja 

vastaanottamaan empatiaa toisilta leikkijöiltä. Tunteiden käsittely ja luovuus kuuluvat oleellisena 

osana leikkiin. Leikillä on lapsen itseluottamusta ja omia kykyjä vahvistava voima.
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Oppiva yhteisö
• Kehittämisen perustana toimii jatkuva toiminnan arviointi. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa 

lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, 

asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja 

sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.

• Aikuisten tehtävänä on innostaa ja herättää lasten uteliaisuus uusia asioita ja ilmiöitä kohtaan. 

Opettelemme tarkastelemaan asioita yhdessä kriittisesti. Kannustamme lapsia harjoittelemaan 

sinnikkyyttä, olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteisiin. 

Yrittämisistä ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Lasten osallisuutta tuetaan havainnoimalla lasten 

mielenkiinnonkohteita ja antamalla lasten vaikuttaa toiminnan suunnitteluun sekä esim. 

leikkiympäristöjen kehittämiseen.

• Haluamme päiväkoti Puotilasta antaa lapselle elämän eväiksi hyvän itsetunnon, jonka avulla he 

uskaltavat yrittää ja kokeilla erilaisia asioita elämässään. Autamme lasta löytämään omat 

vahvuutensa ja oppimaan positiivisen suhtautumisen asioihin.

• Kannustamme lapsia omatoimisuuteen, harjoittelemme itsestä sekä omista ja yhteisistä tavaroista 

huolehtimista.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Arjen toiminnassa vahvistamme lapsen sosiaalisia taitoja, kuten erilaisuuden hyväksymistä ja hyvien 

tapojen omaksumista. Selkeät yhteiset säännöt, aikuisen läsnäolo ja mallittaminen leikeissä sekä 
kaverisuhteiden monipuolistaminen ehkäisevät kiusaamista ja luovat hyvää ryhmähenkeä.

• Opettelemme leikkimään kaikkien kanssa ja löytämään toisistamme myönteisiä ominaisuuksia. Leikki-
ja pienryhmiä vaihdellaan, jotta lapset oppivat leikkimään ja tekemään yhteistyötä toistensa kanssa 
myönteisessä ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Kaveri- ja tunnetaitoja käsitellään yhdessä lasten kanssa 
esim. teatterin keinoin, kirjallisuuden ja tunnekuvien avulla. Aikuinen näyttää lapsille hyvää esimerkkiä 
toimimalla itse empaattisesti ja sensitiivisesti niin lapsia kuin työyhteisön muita jäseniä kohtaan.

• Epäasialliseen käytökseen puututaan heti. Aikuinen tukee lasten itsenäistä ristiriitatilanteiden 
selvittelyä lasten ikätason huomioiden. Riitatilanteet selvitellään erillään muista lapsista leimaamisen 
välttämiseksi. Kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi. Aikuinen auttaa riidan osapuolia 
asettumaan toistensa asemiin sekä ymmärtämään, miltä toisesta tuntuu. Harjoittelemme 
anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista erilaisin tavoin, esim. hyvittämällä. Hyvittäminen voi 
tarkoittaa esimerkiksi rikottujen leikkien korjaamista. Riitojen selvittelyssä voidaan käyttää apuna 
myös esimerkiksi MiniVerso-materiaalia.

• Lisäksi työyhteisö perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen (vare) Kiusaamisen vastaiseen 
ohjelmaan (KVO13, Vare).

• Koko yksikkömme teema toimintavuonna 2020-2021 on kaveritaidot ja leikki.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Yhteistyö huoltajien ja päiväkodin välillä alkaa hoitopaikan järjestelyn yhteydessä. Perheen kanssa keskustellaan 

hoidon aloitukseen liittyvistä käytännöistä, ensimmäisten hoitopäivien kiireettömästä ja turvallisesta aloittamisesta 

sekä vanhempia mahdollisesti askarruttavista kysymyksistä. Tervetuloa varhaiskasvatukseen -tiedote jaetaan 

aloittaville perheille aloituspaketissa. Päiväkodin yhteinen tiedote, joka sisältää ryhmien yhteystiedot, jaetaan kaikille 

perheille toimintakauden alussa. Uusille perheille emme järjestä yhteistä infotilaisuutta ennen toimintakauden alkua.

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen toivomme vanhempien ja lapsen yhdessä tutustuvan päiväkotimme tiloihin, 

toimintaan, aikuisiin ja lapsiin noin viikkoa ennen varsinaisen hoitosuhteen alkua. Tutustumisjakson aikana käymme 

aloituskeskustelun huoltajien kanssa lapsen tavoista ja tottumuksista. Tarvittaessa käytämme tulkkia. Pienetkin tiedot 

ja kuulumiset lapsesta ovat meille tärkeitä, koska huoltajat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita. Huoltajat 

saavat vastaavasti tietoa lapsiryhmän toiminnoista. Tutustumisjakson tarkoituksena on luoda lapselle turvallinen ja 

tervetullut ilmapiiri. Lapsi voi jäädä harjoittelemaan päiväkotiin ilman läheistä aikuista siitä päivästä lähtien, kun 

varhaiskasvatuspäätös on voimassa.

• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään lapsi ja huoltajat voivat halutessaan käydä tutustumassa uudessa ryhmässä ja 

keskustelemassa henkilöstön kanssa. Lapsille järjestetään mahdollisuuksia käydä leikkimässä tulevassa ryhmässä ja 

tutustumassa uusiin kavereihin.

• Päiväkodin lapsiryhmät muodostamme keväisin tulevaa toimintakautta varten. Esikoululaiset sijoitetaan omiin 

ryhmiinsä ja muut lapset iän, sisarussuhteen tai tuen tarpeen mukaisesti soveltuviin ryhmiin. Ryhmien 

muodostamisessa huomioidaan henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset.
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Lapsen varhaiskasvatus-/ 
esiopetuksen oppimissuunnitelma 
toiminnan suunnittelussa
• Vasu-/ Leops-prosessiin kuuluvat: aloituskeskustelu, suunnitelman laatiminen sekä arviointi.

• Päiväkodissa kasvattajat havainnoivat lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä hänen mielenkiinnon 

kohteidensa selvittämiseksi. Lisäksi käytetään erilaisia haastatteluja, kyselyjä ja äänestyksiä ryhmän 

toimintojen valintaan. Lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa toimintakauden alkaessa uusi 

vasu tai leops. Vasujen ja leopsien tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti toimintavuoden 

aikana. Ryhmät laativat toiminnalleen pedagogiset suunnitelmat. Vasut ja leopsit toimivat ryhmän 

toiminnan suunnittelun pohjana.

• Vasuun ja leopsiin kirjataan:

• lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet

• tavoitteet pedagogiselle toiminnalle

• vanhempien toiveet ja muut yhdessä sovitut 

asiat

• lapsen mahdollinen tuen tarve ja siihen 

vastaaminen

• kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen liittyvät 

asiat

• Lisäksi leopsiin kirjataan:

• Lapsi sosiaalisena toimijana

• Lapsi arjen toimijana

• Erityistä tukea tarvitseville lapsille kirjataan 

myös Henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
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Viestintä

• Päivittäiset kohtaamiset lasten huoltajien kanssa toimivat keskeisimpänä viestinnän muotona.

• Toiminnasta viestitään myös sähköpostitse. Ryhmillä on erilaisia käytäntöjä sähköpostiviestinnästä, 

esim. viikoittaiset/kuukausittaiset tiedotteet. Lisäksi käytössä on ilmoitustaulut (korona-aikaan esim. 

ikkuna). Tarpeen mukaan viestimme asioista myös paperitiedottein.

• Kauden 2020-2021 aikana kehitämme ryhmäportfoliota, joka tulee myöhemmin olemaan mm. 

viestinnän välineenä perheille. Portfolioon kirjataan tietoa suunnitteilla olevasta ja jo toteutuneesta 

toiminnasta.

• Jokaisen lapsen ja vanhemman mielipiteet, ideat ja aloitteet toiminnan kehittämiseksi ovat meille 

tärkeitä. Perheet pääsevät osallistumaan oman lapsensa varhaiskasvatuksen/esiopetuksen sekä 

ryhmän toimintasuunnitelman suunnitteluun ja arviointiin vasu- tai leops-keskusteluissa. Suunnitteluun 

ja arviointiin pääsee myös osallistumaan vastaamalla päiväkodin kyselyihin tai esimerkiksi antamalla 

palautetta sähköpostitse. Otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnasta ja ryhmien 

käytännöistä.
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Yhteistyö
• Yhteistyökumppaneina päiväkodin kanssa toimivat mm. kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

(kveo), suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettaja (S2-vo), esiopetuksen oppilashuolto (kuraattori 
ja psykologi), neuvolat, lastensuojelu ja lasten kasvua ja kehitystä tukevat terapeutit sekä 
sairaalatahot. Esikoululaiset toimivat yhteistyössä koulun kanssa. Esi- ja alkuopetukseen 
laaditaan lähikoulun kanssa yhdessä oppimisen suunnitelma. Käytämme retkillämme leikkipuistojen, 
kirjastojen, liikuntaseurojen ja kulttuurikeskusten palveluita.

• Esiopetuksen oppilashuollon avulla edistetään lasten tervettä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä 
luodaan edellytykset hyvälle kasvulle ja oppimiselle. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä sosiaali-, 
terveys- ja opetustoimen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Esiopetuksen oppilashuolto koostuu 
yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Pääpaino on yhteisöllisessä oppilashuollossa. 

• Yhteistyötahojen kanssa järjestetään tarvittaessa tapaamisia ja neuvotteluita, joihin myös lapsen 
vanhemmat osallistuvat.

• Kaikki yhteistyö tehdään lasten hyvinvoinnin, oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

• Teemme pedagogista dokumentointia lasten kasvunkansioihin, jonne liitämme valokuvia, piirustuksia yms. 
muistoja. Kasvunkansioiden rinnalla kokoamme lasten kanssa yhdessä ryhmäportfoliota. Seuraamme 
lasten taitojen kehittymistä yhdessä heidän kanssaan ja kysymme heiltä palautetta 
suunnitellusta/toteutuneesta toiminnasta.
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Esiopetus

• Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9-13.

• Opetuksen sisältö pohjautuu esiopetuksen 

opetussuunnitelman sisältöalueisiin:
o Ilmaisun monet muodot, Tutkin ja toimin 

ympäristössäni, Kielen rikas maailma, Kasvan 

ja kehityn, Minä ja meidän yhteisömme.

• Toiminta on eheyttävää opetusta, johon eri 

sisältöalueet nivoutuvat päivittäin. 

• Lapsi saa tarvittaessa tehostettua tai erityistä 

tukea. Suunnitelmat kirjataan leopsiin.

• Suomi toisena kielenä- opetus annetaan joko 

integroituna koko ryhmän toimintaan tai 

pienryhmässä. Valmistavan esiopetuksen opinto-

ohjelma kirjataan leopsiin.

• Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä alueemme 

lähikoulun (Puotilan ala-aste) kanssa.

• Esiopetuksessa harjoittelemme kouluvalmiuksia:
o ryhmässä toimimisen taitoja ja toisten huomioimista

o toisten kuuntelemista, vuoron odottamista 

ja viittaamista

o itsestä ja toisista, omista ja yhteisistä tavaroista 

sekä ympäristöstä huolehtimista

o keskittymistä, kuuntelemista, ohjeen ja sääntöjen 

mukaan toimimista, leikkimistä sekä tehtävien, 

ryhmätöiden, projektien ja työtehtävien tekemistä 

sekä ongelmanratkaisua

o esiintymistä ja omien mielipiteiden esille tuomista 

eri keinoin

o tunteiden tunnistamista ja käsittelyä sekä 

pettymyksen sietämistä

• Lisäksi kannustamme pohtimiseen ja tutkimiseen.
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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.

• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän pedagogista toimintaa arvioidaan 

yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

3. Kaveritaitoja tukevien toimintatapojen vahvistaminen
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