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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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 4



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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Yksikön toimintakulttuuri 1/2
• Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
• Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.
• Varmistamme jokaisen lapsen osallisuuden ryhmän jäsenenä
• Tuemme jokaista lasta rakentaman ystävyyssuhteita päiväkodissa.
• Vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä on lämmintä, vastavuoroista ja sensitiivistä
• Aikuinen on läsnä lasten toiminnassa.
• Tuemme vuorovaikutusta, harjoittelemme asioista sopimista ja mahdollisten ristiriitojen käsittelyä MiniVerso-ohjelman 

mukaisesti

• Oppimisympäristö

-Tilat ja toimintavälineet järjestetään siten, että ne innostavat ja houkuttelevat lapset leikkiin ja toimintaan.
-Välineiden ja materiaalien saatavuudessa huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteet.
-Oppimisympäristön toimivuutta havainnoidaan jatkuvasti muutoksia tehdään tarvittaessa.
-Jokaisella lapsiryhmällä on oma selkeä kotialue
-Oppisympäristöömme kuuluu myös piha, lähialue ja koko kaupunki
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2

• Sensitiivinen kohtaaminen

• - Aikuiset kohtaavat lapsen lämmöllä, pyrkivät luomaan yhteyttä ja osoittavat kiintymystä. Aikuiset käyttävät myönteistä äänensävyä ja 
eleitä.
- Aikuiset toimivat lasten kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa, fyysisesti lasten tasolla (esim. lattialla istuen)
- Aikuinen virittäytyy lapsen tunteisiin ja kokemuksiin, tunnistaa tarpeita ja tarjoaa toimintamalleja, syliä ja lohdutusta. Aikuinen sanoittaa 
lapsen tunnetilaa ja nimeää myös omaa tunnettaan lapselle.
- Aikuinen on vastaanottavainen lapsen viestinnälle ja aloitteille, kannustaa, rohkaisee ja haastaa eteenpäin. Suunnitellussa toiminnassa 
joustetaan tarvittaessa.
- Jokainen lapsi otetaan vastaan aamulla päiväkotiin tullessa yksilöllisesti ja lämmöllä, lapsen tunnetila huomioiden. Tarvittaessa perheelle 
lähetetään viesti kuinka aamu on sujunut
- Aikuiset reflektoivat omaa toimintaansa. Tiimeissä käydään keskustelua toimintatavoista ja tuetaan toisia haastavien tilanteiden 
hallinnassa.

• OSALLISUUS:
• - Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia ja lasten aloitteisiin vastataan. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään lasten mielenkiinnon kohteita. 

Sallitaan osallisuus eri muodoissaan, myös osallistumattomuus.
• - Toiminnan arviointi: lapsia havainnoidaan aktiivisesti ja keskustellaan heidän kanssaan toiminnasta, mikä oli hauskaa ja mitä he haluaisivat 

tehdä. Käytetään apuna valokuvia ja kuvatukea (ped. Dokumentointi)
- Tuetaan lasten kaveri- ja aikuissuhteita yliryhmärajojen. Järjestetään aikaa yhteisille leikeille myös sisätiloissa
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Leikimme ja toimimme niin aikuisen määrittelemissä pienryhmissä kuin itse valittujen lasten kanssa. Kaikkien kanssa 

leikitään eikä kukaan jää ilman kaveria. Pohdimme lasten kanssa millainen on hyvä kaveri. Olemme ristiriitatilanteissa 
sovittelijana ja tukemassa, että lapset keksivät ratkaisun ongelmaansa. Kehumme ja sanoitamme toivottua ystävällistä ja 
avuliasta sekä toiset huomioonottavaa käyttäytymistä. Leikimme yhteisleikkejä koko ryhmän kanssa ja luomme hyvää 
ryhmähenkeä. Aikuiset mallittavat hyvää vuorovaikutusta, ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta. Aikuinen osallistuu leikkeihin ja 
havainnoi niitä sekä kehittää oppimisympäristöä pitkäkestoista leikkiä ja kaverisuhteita tukevaksi.

• Useimmissa ryhmissä on käytössä MiniVerso vertaissovittelumalli.
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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
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme tasa-arvoa yksikössämme
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistämme 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)

3. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja 
toimijuutta tukevalla tavalla
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• Jokaisen perheen kanssa sovitaan varhaiskasvatuksen aloittamiseen ja hoitopaikkaan tutustumiseen liittyvät asiat. Perhe tulee
tutustumaan  päiväkotiin ennen harjoittelun aloittamista ja  tällöin sovitaan ja suunnitellaan yhdessä tutustumisjaksoon ja 
varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvät käytännöt ja järjestelyt. Tutustumisjaksolla vanhempi on lapsen mukana ja tukena 
päiväkodissa. Tutustumisjaksolla käydään myös aloituskeskustelu ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan ja vanhempien kanssa.

.
• Lapsiryhmien rakenteet vaihtelevat toimintavuosittain jonkin verran riippuen siitä, minkä ikäisiä lapsia päiväkodissa tuolloin on. 

Ryhmissä on pääsääntöisesti eri ikäisiä lapsia. Aivan pienimpien lasten ryhmät ovat pieniä, 2 kasvattajan ryhmiä, silloin kun niitä on 
tilojen puolesta mahdollista muodostaa. Jokaisella lapsiryhmällä on selkeä oma ”kotialue”, 

• Siirtyminen toiseen ryhmään 
• Lapset siirtyvät ryhmästä toiseen pääsääntöisesti uuden toimintakauden alussa. Siirtymisestä keskustellaan aina vanhempien kanssa. 

Siirtymisessä huomioidaan lapsen ystävyyssuhteet ja muut tärkeät asiat. 

• Vasuprosessiin kuuluvat aloituskeskustelu, vasukeskustelut, 3-vuotiaiden neuvola päiväkodissa yhteistyö ja Hyve 4 -keskustelut.
• Koko kasvattajatiimi havainnoi lasta. Tiimi valmistautuu  yhdessä tulevaan vasu-keskusteluun.
• Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja käy keskustelun vanhempien kanssa elo-syyskuun aikana.
• Lapsen vasua ja siihen kirjattuja asioita arvioidaan toimintakauden  lopussa keväällä ja tarpeen mukaan muulloinkin
• Lasten vasuihin kirjatut asiat huomioidaan ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa.
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• Kohtaaminen ja tiedonvaihto päivittäin haku- ja tuontitilanteissa on tärkein yhteistyömuoto.
• Vanhemmat voivat vaikuttaa toimintaan ja toiminnan suunnitteluun lapsen Vasu-keskustelujen kautta. Myös 

vanhempainilloissa ja perhetapahtumissa on mahdollista keskustella päiväkodin toiminnasta ja siihen liittyvistä 
toiveista ja ideoista.

• Jokaisessa toimipisteessä toimii vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta. Sovitut vastuuhenkilöt 
varmistavat jouhevan tiedonkulun vanhempainyhdistyksen ja henkilöstön välillä.

• Lapsiryhmien henkilöstö tekee kuukausi- / viikkotiedotteen, jossa huoltajia informoidaan oman ryhmän ja 
päiväkodin toiminnasta.

• Lisäämme tiedottamisessa sähköisten välineiden käyttöä sekä sosiaalisen median käyttöä (Instagram)
• Monialainen yhteistyö
• Muita yhteistyökumppaneitamme on neuvola (neuvola päiväkodissa, hyve 4), lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

lastensuojelu, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja, alueemme 
muut varhaiskasvatusyksiköt, leikkipuistot, ammatilliset oppilaitokset, liikuntapaikat, kirjastot, teatterit ja 
urheiluseurat
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Pedagoginen dokumentointi
• Tavoitteenamme on systemaattisen pedagogisen dokumentoinnin avulla muokata kasvattajien toimintaa, suunniteltua toimintaa ja 

oppimisympäristöjä lasten parhaaksi.
• Kasvattaja havainnoi eri tavoin. Käytämme mm. valokuvausta, videointia, lasten haastatteluja, leikin havainnointia ja erilaisia 

havainnointilomakkeita. Kasvattajat jakavat toisilleen havainnoinneista saamiaan hyviä käytäntöjä.
• Pedagogisen dokumentoinnin on tarkoitus näkyä toiminnassa lyhyellä aikavälillä.
• Pidämme huolta, että lasten vasut, yksikön toimintasuunnitelma, Helsinki-vasu ja valtakunnallinen vasu näkyvät toiminnassamme.
• Tiimit ja työyhteisö arvioivat omaa toimintaansa vähintään 2 kertaa vuodessa. Arvioinnin perusteella muokkaamme toimintaamme.
• Teemme pedagogista dokumentointia päivittäin ja kehitämme sen avulla toimintaamme tiimi-, talon- ja opettajien palavereissa.
• Pedagoginen dokumentointi tekee näkyväksi toimintaamme vanhemmille ja sen kautta he voivat tuoda esille toiveitaan. Esimerkiksi 

tulostamme kuvia toiminnastamme (mm. leikki, retket, taiteilut) vanhempien nähtäväksi.
• Pedagoginen dokumentointi tukee lasten osallisuutta ja he saavat olla itse tekemässä havaintoja ja vaikuttaa toimintaan. Esimerkiksi 

kyselemme lasten mielipiteitä ja toiveita sekä kirjoitamme niitä ylös toimintamme ja ympäristömme muokkaamiseksi.
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