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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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laatutekijät 
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Työtämme ohjaavat arvot

Helsinkiläinen varhaiskasvatus ja 

esiopetus perustuvat valtakunnallisissa 

varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa 

määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin 

strategiaan.

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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Yksikön toimintakulttuuri

1. Inklusiivinen toimintakulttuuri

• Jokaiselle lapselle löydetään oma oppimispolku, jossa lapselle tarjotaan mahdollisesti tarvitsemaansa tukea.

• Jokainen otetaan huomioon tasavertaisena ryhmän jäsenenä, kuitenkin yksilön tarpeet huomioiden

2. Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Huomioimme lapset positiivisen vuorovaikutuksen keinoin: halaamalla, hymyilemällä, juttelemalla ja hänen tunteensa 

huomioiden

• Myös työntekijät huomioivat tämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa, tiedostaen että lapset mallintavat meitä

• Lisäksi olemme aktiivisesti läsnä aina kun kohtamme lapsen/lapset

3. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Jokainen henkilö talossamme on keskenään samanarvoinen

• Aktiivinen kysyminen lapsilta itseltään sekä aikuislähtöinen havainnointi

• Viikoittaiset lasten kokoukset , joissa lasten ääni tulee konkreettisesti kuuluviin

4. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Jokaisen kulttuurin huomioiminen arjessa, esimerkkinä eri juhlapyhät

• Talossamme eri kieliä tuodaan esille ja niillä tarvittaessa tuetaan lasta päivän kulussa, jos suomenkieli ei siihen riitä
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5 oppimisympäristöt

• Hyödynnämme laajasti lähialueen eri ulkoilu mahdollisuuksia: metsät, leikkipuistot, satamat, luonnonpuistot. Alueellamme 

nämä mahdollisuudet ovat todella monipuoliset

• Retkillä opettelemme samalla ympäröivästä luonnosta ja esimerkiksi liikkennesäännöistä

• Oppimisympäristöissämme sisällä tuodaan jokaisessa ryhmässä esille tärkeitä osa-alueita oppimisen tukemiseksi 

esimerkiksi numerot, kirjaimet, värit

• Oppimisympäristöt ovat muunneltavissa lapsiryhmän rakenteen ja mielenkiintojen mukaan

6 Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Aikuisen läsnäolo leikin mahdollistajana ja mukana leikkijänä, leikki ei kuitenkaan ole aikuisjohtoista.

• Leikkiin kannustavat selkeät leikkialueet, jotka rakennetaan lapselle houkuttelevaksi

• Lapselle tarjotaan mahdollisuus jättää leikki kesken ja palata siihen myöhemmin

7 Leikin merkitys

• Leikin kautta lapsi oppii päivän aikana jokaisesta oppimisen osa-alueesta, jonka takia rajaamme joka päivästä merkittävän 

lapsilähtöiselle leikille

• Mahdollistamme leikin päivittäin myös pienryhmissä

• Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa mitä ja miten hän leikkii

8 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Oppivan yhteisön ytimenä toimii vahva ja toimiva vuorovaikutus sekä työntekijöiden että talon eri ryhmien sekä päiväkodin 

johtajan välillä

• Yhteisö oppii myös ryhmien välisestä yhteistyöstä, annetaan mahdollisuus mennä leikkimään myös toiseen ryhmään

Toimintasuunnitelma 2022-2023 5



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 
varhaiskasvatuksessa
• Lasten kanssa käydään aina sattuneet konfliktitilanteet jälkeenpäin rauhassa läpi, kerraten tilanne ja siten 

voimme yhdessä pohtia mitä tapahtui ja miten nyt pitäisi edetä. Lapsen ikätasnon huomioiden.

• Käydään kaveritaitoja läpi mm. Kaveritaitokorttien avulla, niin että lapset saavat itse tunnistaa miten hyvä 

kaveri käyttäytyy ja ei käyttäydy

• Meillä on myös paljon tunnekasvatus kirjoja, joissa käydään läpi etenkin tunne- sekä kaveritaitoja, joita 
luemme aikuislähtöisesti ryhmien kanssa.

• Tunteita opettelemme konkreettisesti erilaisten tunnekorttien avulla, josta lapset saavat tunnistaa tunteita ja 

miettiä mikä aikaansaa itsessä kyseisen tunteen

• Arjen rutiineita ja ennakoitavuutta käytetään apuna näiden taitojen opettelussa, kuten miten toimimme 

päiväpiireissä sekä siirtymätilanteissa
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Tasa-arvoisuutta edistävät toimenpiteet;

• Jokainen lapsi on samanarvoinen, riippumatta hänen kulttuurista, kielestä, lähtökohdista tai 

sukupuolesta

• Kunnioitamme jokaisen lapsen kulttuuria ja tutustumme siihen mahdollisuksien toimintakauden 

aikana

Yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet;

• Kaikki lapset ovat samalla viivalla, ketään ei suosita missään muodossa

• Jokaisella lapselle annetaan samanlainen mahdollisuus osallistua päiväkodin toimintaan
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Toimintakauden tavoitteet
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Yksityisen toimipisteen hyvinvointitavoite (kaupungin strategiasta johdettu): XXXXX

Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee. Parannamme lasten ja nuorten hyvinvointia kaupunkiyhteisesti   
monialaisin toimenpitein ja osallisuutta vahvistamalla. 

Kunnallisissa päiväkodeissa tästä johdettu tavoite: jokaisella lapsella on vähintään yksi kaveri.

2. Yksityisen toimipisteen kestävän tulevaisuuden tavoite (kaupungin strategiasta johdettu): XXXXXXX

Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta.

Kunnallisissa päiväkodissa tästä johdettu tavoite: lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Kestävän tulevaisuuden Kettu –materiaali otetaan käyttöön kolmen ketun osalta.

3. Varhaiskasvatuksen opettajien pedatiimin toteutuminen, vähintään kerran kuukaudessa
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Lapsen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 
perusopetukseen

Lapsiryhmien muodostaminen:

• Lapsiryhmät muodostetaan lähtökohtaisesti iän mukaan, meillä on tällä hetkellä kolme ryhmää joista yksi on 3-5vuotiaiden 

ja kaksi 1-3vuotiaiden, kuitenkin niin että toinen pienten ryhmä on selkeästi nuorempi.

• Lisäksi ryhmien muodostamiseen vaikuttaa meillä erityisesti lapsen yksilöllinen temperamentti, kaverisuhteet, lapsen 

fyysiset sekä kongitiiviset valmiudet sekä lapsen ikätasoinen kehitys.

• Ryhmän sisällä pienryhmät muodostetaan leikkikavereiden, lasten ikätason, mielenkiinnon kohteiden sekä kielitason 

mukaan. Kielitasolla tarkoitamme sitä että lapsella on juttelukaveri sekä tarvittaessa malli jolta oppia suomenkieltä

Ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo yhdessä huoltajien kanssa

• Ryhmästä toiseen siirtymisessä kuunnellaan lasta sekä lapsen huoltajaa. Lapselle annetaan mahdollisuus harjoitella 

uudessa ryhmässä pienempiä pätkiä ennen siirtymistä

• Lisäksi lapsen mukana siirtyvät kaikki lasta koskevat dokumentit ja suullinen tieto edellisestä ryhmä

Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat (kts. Hki Vasu ja Esiops)

• Havainnoimme lapsia erityisesti ennen vasun kirjoittamista, kirjoitamme itse omat havaintomme ja kokemuksemme. 

Pyydämme sitten huoltajaa täyttämään oman puolensa

• Keskustelussa käydään vasu kohta kohdalta läpi, keskustelun lopussa täytetään yhdessä huoltajan kanssa vasun kuvaus 

lapsesta-kohta, jonka päälle ryhmävasu rakentuu
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Viestintä ja yhteistyö

Viestinnän toteuttaminen toimipisteessä:

• Viestimme vanhemmille päivän aikana Whatsapin kautta, lähettäen kuvia sekä viestejä. Erityisesti kun lapsi 

on vasta aloittanut hoidossa. Mutta säännöllisesti myös sen jälkeen
• Lisäksi viestimme Daisyn kautta ja akuutin tiedon soitamme aina suoraan huoltajalle

Yhteistyö huoltajien kanssa:

• Vasukeskusteluissa sovimme miten toimimme lapsen kanssa ja mitkä ovat meidän yhteiset tavoitteet, sekä 

toimintamallit päiväkodissa ja kotona. Toimimme siis aktiivisessa kasvatuskumppanuudessa vanhempien 
kanssa.

• Lisäksi olemme vanhemman tavoitettavissa myös päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa

• Olemme myös keränneet vanhemmilta toivomuksia tämän kauden liikunnan vuosikelloomme

Yhteistyö yhteistyötahojen kanssa:
• Käytämme lähikirjaston palveluita, sekä heidän tarjoamia satutuokioita

• Saamme yhteistyökumppanuuksien kautta lapsille tarjouksia lähialueiden liikuntamahdollisuuksien pariin
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Toiminnan dokumentoiminen ja arvioiminen yhdessä lasten ja huoltajien kanssa:

• Dokumentoimme päivittäin kuvin lapsen päivää, joita lähetämme myös vanhemmille. Lisäksi 

käytämme kuvia tulostettuina toimintakauden lopussa lapselle annettavassa kansiossa jossa on 

kuvien lisäksi myös lapsen taideteoksia toimintakauden varrelta. Joka on arvokas muisto 

lapselle, sekä koko perheelle

• Meillä on myös seinällä oppimisen eri osa-alueet joiden alle kootaan kaikista ryhmistä kuvia 

lapsista jotka tekevät kyseisen osa-aluetta sisältävää toimintaa

• Toimintaa arvioidaan lyhyemmin vanhemman kanssa mahdollisuuksien mukaan.'

• Laajemmin dokumentointia arvioidaan sitten vanhempain illoissa sekä vasun 

arviointikeskustelussa keväisin
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