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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
• Jaalassa on turvallinen ja lämmin ilmapiiri. Lapsi kohdataan sensitiivisesti, kuunnellen ja kunnioittaen. Lapsi hyväksytään omana 

itsenään. Opettelemme erilaisia sosiaalisia taitoja ja hyviä tapoja jokapäiväisissä tilanteissa. Harjoittelemme toisen näkökulman 
huomioimista, toisen asemaan asettumista ja keskustelutaitoja. Näytämme esimerkkiä omalla toiminnallamme. Kaikki tilanteet 
nähdään oppimistilanteina. Esimerkiksi pukemistilanteissa nimetään ja lasketaan vaatekappaleita, ruokailutilanteissa opitaan hyviä 
pöytätapoja ja tutustutaan erilaisiin ruokiin. Kannustamme lapsia kertomaan ja ajattelemaan ääneen oppimiaan ja oivaltamiaan 
asioita. Opimme asioita yksin ja yhdessä; toimimalla, tutkimalla, keskustelemalla, leikkimällä, liikkumalla ja taiteilemalla.

• Teemme tiivistä yhteistyötä keskustellen avoimesti vanhempien kanssa. 
• Pysähdymme jokaisen lapsen kohdalla – lapsi tulee kohdatuksi joka päivä. Pienimmätkin onnistumiset huomioidaan positiivisella 

palautteella ja näin lapsen itsetuntoa tukien. Annetaan lapselle tilaa kasvaa ja oppia sekä mahdollisuus toteuttaa kaikkia rooleja 
sukupuolisensitiivisyys huomioiden. 

• Jaalassa arvostamme yhteistyötä ja rohkaisemme jakamaan ajatuksia sekä kokeilemaan uudenlaisia  toimintatapoja. Kannustamme 
sensitiiviseen ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Lasten ideoita kuunnellaan ja heidän annetaan toteuttaa itseään. Lapset 
osallistuvat toiminnan suunnitteluun esimerkiksi lastenkokouksilla ja piireillä.

• Lasten kotikulttuurit tuodaan näkyväksi, niihin tutustutaan ja suhtaudutaan avoimesti. Tuomme toiminnassamme esille suomen 
vähemmistöjen kulttuuria. Tutustumme lasten kulttuuritaustoihin tutkimalla eri maiden luontoa, tunnettuja maamerkkejä, kieliä, 
tansseja ja ruokakulttuuria. Koemme kulttuureja tanssimalla, laulamalla, kuuntelemalla tarinoita ja maistelemalla eri maiden ruokia. 
Rohkaisemme lapsia käyttämään kaikkia kieliään.

• Havainnoimme leikkiä ja havaintojen perusteella harjoittelemme ohjatusti leikkitaitoja. Huomioimme lasten tarpeet ja toiveet. 
Tartumme lasten oivalluksiin ja ideoihin ja rikastamme niitä. Mahdollistamme leikkien jatkuvuuden ja monipuoliset 
leikkimahdollisuudet. Leikeistä voi tehdä pidempikestoisia projekteja. Projektien pohjana voi olla esimerkiksi lasten kirja.

• Oppimisympäristönämme on päiväkoti, lähipuistot, lähialueet, lähikirjasto ja koko ympäröivä Helsinki eri kulttuuri- ja retkikohteineen. 
Oppimisympäristömme tarjoaa mahdollisuuksia tutkimiseen, oivaltamiseen ja itseilmaisuun. Leikki- ja oppimismateriaalit ovat helposti 
lasten saatavilla. Kuvat ja selkeästi määritellyt paikat leluille opettavat lapsia huolehtimaan niiden säilyvyydestä ja järjestyksestä. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Toimimme pienryhmissä. Ohjaamme lapsia leikkimään kaikkien lasten kanssa, jaamme 

lapsia leikkimään erilaisiin pienryhmiin kavereita vaihdellen. Kannustamme auttamaan 
kaveria ja annamme positiivista palautetta. Isommat auttavat pienempiä lapsia.
Harjoittelemme neuvottelemaan kaverin kanssa esim. leluista ja leikeistä. Käytämme 
tarvittaessa kuvia tukena tilanteiden selvittämiseksi. Jokaisessa lapsiryhmässä on omat 
ryhmään sopivat säännöt, joiden puitteissa toimimme. Kaveritaitoja havainnollistetaan 
draaman keinoin. Kasvattajat antavat kiitosta onnistumisista kaveritaidoissa.

• Päiväkodissamme noudatamme positiivista pedagogiikkaa. Käytämme ryhmissä 
Huomaa hyvä –ohjelmaa. Jokaisessa ryhmässä toteutamme ohjelmaa ikätasoisesti ja 
ryhmän lasten tarpeiden mukaan. Kiinnitämme huomioita lasten vahvuuksiin. Ohjaamme 
löytämään ja vahvistamaan niitä.
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Kiusaamien ehkäisyn suunnitelma in
Näin ehkäisemme kiusaamista:
• Jokaisessa ryhmässä on yhteisesti lasten kanssa sovitut säännöt. Kasvattajat pitävät sovituista säännöistä 

johdonmukaisesti kiinni. Kasvattajat ovat läsnä ja havainnoivat lasten leikkejä ja toimintaa ulkona ja sisällä, 
jotta mahdollinen kiusaaminen huomataan. Sensitiiviselle kasvattajalle voi tulle kertomaan kiusaamisesta. 
Annamme lapsille positiivista palautetta onnistumisista ja luomme turvallista ja positiivista ilmapiiriä. 
Päiväkodissamme käytetään Huomaa hyvä! menetelmää. Draaman, leikin, lastenkirjallisuuden ja muiden 
menetelmien avulla käsittelemme tunteita. Rohkaisemme lapsia puuttumaan kiusaamiseen ja kertomaan 
siitä aikuiselle.  Panostamme hyvän ryhmähengen luomiseen ja kasvattajat toimivat esimerkkinä lapsille. 
Kasvattajat huolehtivat, että kaikki pääsevät osallisiksi toimintaan ja leikkeihin. Kaikki leikkivät kaikkien 
kanssa. Syntymäpäiväkutsuja ei jaeta päiväkodista vaan vanhemmat hoitavat ne itse.

Näin puutumme kiusaamiseen:
• Kiusaamistilanteessa ensin lohdutetaan kiusattua ja kerrotaan että kiusaamista ei tarvitse sietää. Kun 

selvitetään mitä on tapahtunut, molemmat saavat puheenvuoron ja molempia kuullaan tasapuolisesti. 
Vanhemmille kerrotaan tapahtuneesta. Lasta tai tunnetta ei tuomita vaan teko. Pyydetään anteeksi. 
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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 alkuvuoden 2021 aikana esiin 2-4 toimenpidettä, joiden 
edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille 
tiedoksi. 
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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)

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet
Painotamme sensitiivisyyttä. Kohtaamme toisemme lämpimästi ja kunnioittavasti.Sensitiivinen ja lämmin 
vuorovaikutus luo turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä. Turvallisessa ilmapiirissä lapsi voi olla oma itsensä ja kertoa 
omista ajatuksistaan. Sensitiivinen kasvattaja huomioi lapsen tarpeet ja vastaa niihin.
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• Henkilökunta ottaa yhteyttä uusiin perheisiin ja sopii aloituskäytänteistä. Alle 3-vuotiaiden 
ryhmissä tutustumisjakso kestää noin viikon ja tämän ajan vanhempi on mukana 
päiväkodissa. Tutustumisjaksosta sovitaan aina yksilöllisesti perheen kanssa. Isompien 
ryhmissä vanhemmille tarjotaan mahdollisuus tulla etukäteen yhdessä lapsen kanssa 
tutustumaan ryhmään.

• Vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu tutustumisjakson aikana. Vasu-keskustelu 
pidetään vanhempien kanssa noin kahden kuukauden kuluttua päivähoidon aloituksesta ja 
jatkossa aina toimintakauden alussa syksyisin sekä tarvittaessa keväällä. Vasu-kirjauksiin 
tehdään tarkennuksia aina tarvittaessa. 

• Esioppilaiden opetussuunnitelmat eli leopsit käydään syksyisin ja keväisin.

• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään pidetään siirtopalaveri ryhmien kesken. Vanhemmille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua palaveriin. Lapsen kanssa käydään tutustumassa uuteen 
ryhmään ja sen aikuisiin ja lapsiin ennen uuteen ryhmään siirtymistä. 
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• Päivittäisissä kohtaamisissa vaihdamme kodin ja päiväkodin kuulumiset. Ryhmät 
lähettävät kuukausittain sähköpostin vanhemmille, jossa kerrotaan ryhmän lähiajan 
toiminnasta. Tammikuusta 2021 alkaen ryhmät ottavat  käyttöön sähköisen 
ryhmäportfolion, jonka myötä kuukausikirjeet ja ryhmien instagram -tilit jäävät pois. 
Ryhmän vanhempainilta järjestetään kerran toimintakaudessa.

• Jaalassa toiminnan pohjana ovat vanhempien kanssa käydyt vasu-, hyve- ja leops-
keskustelut. Aloituskeskustelut, vasut, leops, hyve4, palautteiden kerääminen ja 
asiakaskyselyt ovat dokumentteja joiden avulla suunnittelemme, arvioimme ja kehitämme 
toimintaamme. Järjestämme vanhemmille ja perheille juhlia ja tapahtumia. Vanhemmat 
voivat tuoda esille omaa kulttuuriaan päiväkodin toiminnassa. Jaalassa toimii 
vanhempaintoimikunta.
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Viestintä ja yhteistyö 2/2

• Tallennamme päiväkodin arkea ja toimintaa. Dokumentteja ovat kasvunkansiot, haastattelut, 
piirustukset ja kädentaidot sekä valokuvat ja videotallenteet. Dokumentit ovat esillä ja niihin 
palataan yhdessä lapsen kanssa. Ne ovat keinoja lapsen kehityksen ja tuen tarpeen arviointiin. 
Tammikuusta alkaen dokumentoimme toimintaamme sähköisiin ryhmäportfolioihin. Lapset 
osallistuvat ryhmäportfolioiden tekemiseen.
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