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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 laajaalaisen 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 varhaiskasvatussuunnitelmanperusteissa määritellyille
arvoille sekä Helsingin kaupungin
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri
• Yksikkömme toimintakulttuurin perustana on positiivinen, kannustava, välittävä,
lämmin ja tasa-arvoinen kohtaaminen. Jokainen yhteisön jäsen on merkityksellinen.
Kaikille puhutaan ystävällisesti, eikä ketään jätetä yksin. Autamme toinen toisiamme.
Keskitymme huomaamaan hyvää. Haastavan käytöksen ehkäisemiseksi huomaamme
lasten vahvuudet ja ohjaamme lasta oppimaan oikean toimintatavan niiden avulla.
• Kulttuurista moninaisuutta ja kielitietoisuutta vahvistamme jokaisen lapsen oma
perhe ja tausta huomioiden.
• Oppimisympäristöön kuuluvat päiväkodin sisä- ja ulkotilojen lisäksi lähialueen
metsät, kentät, leikkipuistot ja kirjastot. Retkeilemme kerran viikossa.
Oppimisympäristöjen käyttöä kehitämme yhdessä lasten kanssa. Yhdessä myös
opettelemme arvostamaan ja vaalimaan lähiympäristöä sekä kierrätystä.
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Esiopetuksen toimintakulttuuri
• Esiopetusryhmässä keskeistä on
toiminnallinen oppiminen yksin
ja yhdessä oppimisesta iloiten.
Lapsia kannustetaan omien
ajatusten esille tuomiseen ja
mielipiteen ilmaisuun. Lasten
kokouksissa arvioidaan ja
ideoidaan toimintaa, jaetaan
onnistumisen kokemuksia ja
keksitään yhdessä ratkaisuja
mahdollisiin pulmatilanteisiin.

Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
positiivisen pedagogiikan avulla

MYÖNTEISYYS LISÄÄNTYY
POSITIIVISESSA
ILMAPIIRISSÄ.
ONNISTUMISEN
KOKEMUKSET TUKEVAT
OMIEN TAITOJEN JA
ITSETUNNON KEHITYKSESSÄ.

• Keskitymme huomaamaan lasten
luonteenvahvuuksia
Autamme lapsia tunnistamaan omia ja
toistensa vahvuuksia. Apuna tähän käytämme
Huomaa Hyvää materiaalia, mm.
vahvuuskortteja päiväpiirissä tai pienryhmissä.

• Vahvistamme tunnetaitoja
Nimeämme ja sanoitamme tunteita,
mietimme missä kohtaa kehoa tunne tuntuu ja
miltä se tuntuu. Lapsia autetaan ikätasoisesti
huomaamaan, että tunne on ohimenevä ja itse
voi päättää, miten siihen reagoi.

• Huomaamme hyvää
Lasten kanssa kiinnitämme huomiota
ystävällisyyteen, toisten auttamiseen ja ryhmän
hyvään, kaikkia tukevaan ilmapiiriin.

• Opetamme lapsia selvittämään
konfliktitilanteita
Mietimme yhdessä, mitä on tapahtunut, miltä
tapahtunut kaikista osapuolista tuntui ja miten
tilanne yhdessä ratkaistaan.
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Kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa
Musakärry-toiminta
• Musakärry on yhteistyössä
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa
toteutettu koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen
malli, joka on rakennettu ksylofoneja ja
rytmisoittimia sisältävän soitinkokoelman ympärille.
• Sen tavoitteena on tukea taide- ja
kulttuurikasvatuksen keinoin lapsen oppimisvalmiuksia
sekä luoda lapselle yhteisöllisiä ja osallistavia
musisointikokemuksia.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksikössä käynnistetään tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta 2020-2021.
• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasaarvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko
yhteisö.
• Kartoituksesta nostetaan alkuvuodesta 2021 esiin toimenpiteitä, joilla
edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yksikössämme.
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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).
Yksikössämme toteutamme ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuden, jonka osana tutustumme kulttuuriin virtuaalisesti,
esim. vierailemme taidemuseossa ja osallistumme konserttiin virtuaalisesti.
Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:
Toimimme sensitiivisesti
Toimimalla sensitiivisesti havaitsemme lasten aloitteet ja vastaamme niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla
Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Kokemus ryhmään kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta on tärkeää lapsen itsetunnolle ja positiivisen minäkuvan kehittymiselle.
Yhteenkuuluvuuden tunne ehkäisee kiusaamista.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Lapsiryhmän muodostaminen
• Kevätkauden aikana muodostetaan seuraavan toimintavuoden lapsiryhmät.
Perustana ovat tulevan toiminta-vuoden asiakastilanne ja pedagogisesti
toimivat ryhmät. Suunnitteluun osallistuu yksikön henkilöstö päiväkodin
johtajan johdolla. Vanhemmille esitellään ja perustellaan tehdyt
ryhmäratkaisut kevään vanhempainillassa.
Tutustuminen
• Varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan perheet voivat käydä tutustumassa
uuteen päiväkotiin sovitusti. Varsinaisella tutustumisjaksolla lapsi ja
vanhempi/vanhemmat osallistuvat päiväkodin arkeen noin 1–2 viikkoa
ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Ryhmän työntekijät ja vanhemmat suunnittelevat yhdessä lapsen tutustumista ja
varhaiskasvatuksen aloitusta. Päiväkotipäivän kestoa pidennetään vähitellen. Varhaiskasvatuksen
opettaja käy vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen aloituskeskustelun tutustumisjakson
aikana.
Siirtyminen toiseen ryhmään
• Päiväkodin ryhmät järjestävät yhteistä toimintaa, jotta lapset, henkilöstö ja vanhemmat tutustuvat
toisiinsa. Ennen siirtymistä lapsi saa harjoitella uudessa ryhmässä. Siirtymisestä keskustellaan
etukäteen vanhempien kanssa, jotta myös kotona voidaan tukea lapsen onnistunutta siirtymää
uuteen ryhmään.
• Esiopetusryhmät muodostetaan lasten opinpolku huomioiden siten, että lapselle osoitetaan
esiopetuspaikka hänen tulevan koulunsa kanssa yhteistyötä tekevästä ja kotiosoitettaan lähellä
olevasta päiväkodista.
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajien osallisuus
• Syksyllä vasu- ja leops keskusteluissa yhdessä huoltajien kanssa asetettuja tavoitteita toiminnalle arvioidaan keväällä.
• Huoltajat saavat varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman kommentoitavakseen ennen sen hyväksymistä.
• Jokainen lapsiryhmä tiedottaa omasta toiminnastaan ja pedagogiikasta sähköpostilla vähintään kerran kuukaudessa.
Tammikuussa 2021 siirrymme käyttämään digitaalista ryhmäportfoliota. Sen avulla huoltajille jaetaan viikoittain ryhmän
pedagogiikkaa.
• Vanhempainillat järjestetään syksyllä elo-syyskuussa ja keväällä maalis-huhtikuussa Teamsin välityksellä.
• Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely tehdään loka-marraskuussa 2020. Yksikön tulokset
käydään läpi yhdessä huoltajien kanssa.
Monialainen yhteistyö
• Yhteistyökumppaneihimme kuuluvat mm. kiertävä erityisopettaja Päivä Jormakka, suomi toisena kielenä (S2) –opettaja
Päivi Nikkilä, neuvola ja lastensuojelu.
• Mäkelänrinteen uimahallin liikuntasali on käytössä sovitusti.
• Yksikössämme on harjoittelujaksoilla opiskelijoita ammatillisista oppilaitoksista sekä Helsingin yliopiston
varhaiskasvatuksen opettaja koulutuksesta.
Dokumentointi, arviointi ja suunnittelu
• Yksiköllämme on tiiviit sisäiset yhteistyörakenteet pedagogisen toiminnan järjestämistä, suunnittelua, arviointia ja
kehittämistä varten.
• Lasten kanssa toimintaa dokumentoidaan, arvioidaan ja suunnitellaan lasten kokouksissa, lapsia haastattelemalla sekä
spontaanisti toimintojen aikana ja heti kokemusten jälkeen.
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