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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
• Oppiminen ja oppimisympäristö
• Rakennamme oppimisympäristön yhdessä lasten kanssa.

• Kehitämme oppimisympäristöä houkuttelevaksi uuden oppimiselle.

• Olemme kasvattajina läsnä lapsille, lasten saatavilla ja herkkänä lasten 
aloitteille. Myös herkkyys tulkita lasten sanatonta viestintää ja eleitä on 
tärkeää.

• Lasten ja aikuisten luovuus saa kukoistaa.

• Rauhallinen läsnäolo luo tilaan mahdollisuuksia tarttua kulloinkin lapsia 
kiinnostaviin asioihin.

• Arvostamme lasten aloitteita ja pohdintoja ja tartutaan niihin.

• Vastaamme lasten kysymyksiin ja selvitämme asiaa yhdessä.

• Oppimisympäristömme muodostuu lasten kiinnostusten kohteista ja 
muokkautuu jatkuvasti.

• Oppimisympäristössämme tuodaan eri kulttuureja kaikkien näkyväksi. 
Opettelemme eri kulttuurien tervehdyksiä ja kuuntelemme lauluja. 

• Turvallinen tunneilmapiiri  antaa aikaa oppimiseen ja omatoimisuuteen.

• Oppimisympäristönämme on päiväkoti pihoineen, läheiset puistot, koulut ja 
kirjastot. Haluamme laajentaa oppimisympäristöä muualle Helsinkiin ja 
lisätä lasten kulttuurikokemuksia esimerkiksi teatteri ja museovierailuilla. 
Haluamme lisätä yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa, esimerkiksi 
Kampissa esikoululaiset tekevät yhteistyötä läheisen palvelukeskuksen ja 
vanhusten kanssa.

• Tunnistetaan oppimista rajoittavat tekijät, ei jäädä jumiin vanhaan. 

• Opetellaan kohtaamaan erilaisuutta ja rohkaistaan lapsia ottamaan kontaktia 
kaikkien lasten ja aikuisten kanssa.

• Lapsi saa tuoda ajatuksiaan ja oppimistaan ilmi omalla tavallaan.

• Tarjotaan virikkeitä ongelmanratkaisuun, tutkimiseen, ääneen pohtimiseen.

• Aikuinen ylläpitää päivittäin keskustelukulttuuria lasten kanssa.

• Oppimista tapahtuu kokoajan. Annetaan aikaa oppimiselle ja ohjataan lasta 
omiin oivalluksiin.

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
• Leikin ilo tarttuu ja yhdistää lapsen ja aikuisen. Päiviimme kuuluu yhteistä iloa, naurua ja 

hassuttelua.

• Opetamme kasvattajina leikkitaitoja, aikuinen on sitoutunut olemaan mukana ja tukena 
leikissä lasten kanssa.

• Varmistamme, että jokainen pääsee mukaan leikkiin.

• Vaihtelemme leikkikavereita ja näin mahdollistetaan monipuolista vuorovaikutusoppimista 
sekä kaveritaitoja. Uusi leikkikaveri on mahdollisesti useamman päivän, jotta leikkitaidot 
sekä itse leikki kehittyy ja syvenee.

• Käytetään leikkitaulua, kuvia tai viittomia leikin valinnassa.

• Järjestämme sekä vapaata leikkiaikaa että ohjattuja pedagogisia pienryhmiä mm. 
vuorovaikutus- ja eläinleikkiä, jossa aikuinen on mukana tukemassa lasten vuorovaikutusta.

• Vanhempia osallistetaan leikin kehittämiseen järjestämällä päiväkodissa kohtaamisia, jossa 
vanhemmilla on mahdollisuus keskusteluun sekä kysymyksiin vastaamiseen. Vanhemmat 
toivovat leikkiin panostamista, leikkikaverin vaihtelua ja leikkitaitojen opettamista.

• Kasvattaja on herkkänä lasten tarpeille, toiveille ja ideoille. Mahdollistetaan kullekin lapselle 
sopivia leikkejä ja tartutaan lasten ideoihin, joita voidaan jatkotyöstää.

• Annamme monipuolisesti leluja ja tiloja lasten ideoihin, sekä kirjoitamme ylös lasten 
toiveita.

• LEIKIN ILO = ELÄMÄN ILO
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Esiopetus osana toimintakulttuuria
• Varhaiskasvatusyksikössämme on kaksi esiopetusryhmää pk Kampissa Nikkarit ja pk Laivurissa Myrskyluoto. Nikkarit tekevät yhteistyötä 

Ressun koulun kanssa ja Myrskyluoto tekee yhteistyötä Ruoholahden ala-asteen kanssa.
• Tavoitteenamme on yhtälailla kouluvalmiuksien tukeminen ja mahdollisimman sujuva, positiivinen ja turvallinen siirtymä kouluun. 
• Yhtä tärkeänä tavoitteenamme pidämme itseensä luottavaa tulevaa koululaista, joka on kiinnostunut ja innostunut oppimisesta ja uusista 

taidoistaan.
• Toimintaa suunnitellaan lasten kiinnostuksen kohteista käsin, lapset muokkaavat itse oppimisympäristöään ja toimivat aktiivisina

vaikuttajina.
• Opettelemme itsestä huolehtimisen taitoja ja vastuun ottamista itsestä, omasta toiminnasta ja muista. Harjoittelemme paljon myös

itsesäätelytaitoja.
• Eskarissa korostuvat kaveritaidot. Opettelemme myötätuntoa ja myötäelämistä, hyvää vuorovaikutusta ja asioista puhumista. Opettelemme 

toimimaan aktiivisesti itseemme luottaen ja omista asioista kertoen. Lisäksi opettelemme puuttumaan, jos huomaamme väärää kohtelua 
toista kohtaan.

• Hyviin kaveritaitoihin kuuluu kiusaamisen ehkäisy. Esikoulussa käytetään paljon keskustelua, kannustamista ja positiivista puhetta hyvien 
vuorovaikutustaitojen opettelussa.

• Huolehdimme, että kaikilla on kaveri leikissä ja säännöllisesti opetellaan leikkimään eri kaverin kanssa, esimerkiksi arpomalla leikkikaverit. 
• Ryhmäytyminen ja yhteiset hauskat ja kivat kokemukset vahvistavat ryhmässä toimimisen taitoja. Käymme paljon myös retkillä ja

opettelemme liikkumaan yhdessä.
• Vanhempien kanssa käydään leops-keskustelu syksyn alussa, ja sitä arvioidaan keväällä. Vanhempia rohkaistaan ja osallistetaan eskarin 

toimintaan mm. erilaisten kohtaamisten, vanhempainillan ja kyselyjen avulla.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Kaikki tunteet ovat meillä sallittuja.
• Tuemme lasta muodostamaan yhteyden muiden lasten kanssa. Aikuinen on läsnä ja ohjaa lasta 

myötäelävästi ja empaattisesti. Lapsi on tärkeä ja ihana juuri omana itsenään.
• Sensitiivinen aikuinen havaitsee milloin ja miten häntä tarvitaan ohjaamaan lasta leikissä/leikkiin.
• Aikuinen ohjaa tunnistamaan eri tunteita ja käsittelemään niitä. Menetelminä käytämme 

keskustelua, mallittamista, ohjaamista ja draamaa.
• Käytämme myös valmiita materiaalia tunne- ja kaverikasvatuksen tukena kuten Vahvuusvarista.
• Aikuinen on läsnä ja lasten saatavilla ja mallittaa millä tavalla tunteita voi näyttää hyväksytysti ja 

turvallisesti.
• Sensitiivinen aikuinen myös havaitsee minkälaista tukea lapset tarvitsevat milloinkin.
• Opetellaan yhdessä tunnistamaan omia tunteita ja kertomaan niistä.
• Yhdessä harjoitellaan empatiaa ja opetellaan myötäelämisen taitoa, opetellaan puuttumaan ja 

kertomaan, jos toista kohdellaan väärin.
• Aikuinen huolehtii ryhmän ilmapiiristä, kannustaa, luo me-henkeä ja antaa myönteistä palautetta 

välittömästi.
• Negatiiviset tunteet ja riitatilanteet käydään läpi lasten rauhoituttua.
• Aikuinen huolehtii, että jokainen pääsee leikkiin.
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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 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä.
• Toimenpiteeksi on yksikössämme valittu: Jokainen lapsi kohdataan yksilönä. 
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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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
1. Jokainen ryhmä ottaa käyttöönsä tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavaa materiaalia.
2. Varmistamme, että jokaisella lapsella on leikkikaveri.
3. Kerromme vanhemmille joka päivä leikkimiseen tai oppimiseen liittyvän asian.
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• Laadimme jokaiseen ryhmään oman esitteen, joka annetaan vanhemmille tutustumisen yhteydessä.
• Perheiden kanssa päivähoidon aloitus suunnitellaan yhdessä keskustellen. Aloituskeskustelu pidetään ennen hoidon 

alkamista.
• Perheille annetaan riittävästi tietoa arjesta ja aikaa pehmeälle aloitukselle. 
• Varhaiskasvatus alkaa pehmeällä laskulla, jossa huomioidaan myös perheen toiveet. Tärkeää on hyvä tutustuminen.
• Tutustutaan lapseen ja vanhempiin niin, että kaikki ryhmän kasvattajat ja lapsen perhe tulevat tutuiksi keskenään. 

Havainnoimme lapsia mm. lapsen osallisuutta, onko päässyt ryhmään mukaan, mitä lapsi leikkii, kenen kanssa ja 
miten lapsi ilmaisee itseään, ja miten kielelliset taidot ovat kehittyneet.

• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Tiimit valmistautuvat vasuprosessiin havainnoimalla ja 
pedagogisella keskustelulla.

• Alkusyksyllä järjestetään vanhempainiltoja, joissa vanhemmilla on mahdollisuus osallistua etukäteen vaikuttamalla 
illan aiheisiin, toiveisiin ja keskusteluun.

• Lapsen vaihtaessa ryhmää käydään siirtokeskustelu ja lapsi käy etukäteen tutustumassa ryhmässä useamman kerran 
esimerkiksi leikkimässä. Tutustumisen tarve suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tarpeista käsin.
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• Vanhempien kanssa päivittäiset kohtaamiset todella tärkeitä.
• Tahdomme, että vanhemmalle välittyy tunne, että hänen lapsensa on tärkeä.
• Toimintamme on avointa ja osallistavaa.
• Vanhemmat toivoivat lisättyjä kohtaamisen hetkiä ja olemme järjestäneet porttikahveja arjen keskelle.
• Yksikköömme lisätään vanhempien toiveesta keväälle vasun arviointivartti, joka on vanhemmille vapaaehtoista.
• Viestimme vanhempien kanssa kasvokkain, puhelimitse sekä sähköpostilla.
• Toiminnasta tiedotamme mm. kuukausisuunnitelmissa ja viikko-ohjelmissa.
• Huomioimme viestien välittymisen erikielisten perheiden kanssa.
• Kiinnitämme huomiota tiedonkulkuun ja valitsemme siihen vastaavat talojen välille.
• Moniammatillisuus yksikössämme näkyy mm. yhteistyössä alueen muiden talojen, suomi toisena kielenä 

opettajan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan, terapeuttien ja hoitavien tahojen, neuvolan sekä koulun ja 
lastensuojelun kanssa.

• Pidämme huolta siitä, että moniammatillisen tiimin kanssa sovitut toimenpiteet näkyvät arjessa.
• Arvioimme saamaamme palautetta ja käytämme sitä hyödyksi toimintaa kehittäessämme.
• Koemme asiakastyytyväisyyskyselyt erittäin tärkeäksi, ja vanhemmat ovat osoittaneet halukkuuttaan vastata 

päiväkotien omaan palautekyselyyn.
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