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1. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman 
laatiminen

• Yksikön toimintasuunnitelma perustuu 
Opetushallituksen antamiin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä 
Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 
2019.

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten 
varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä 
pedagogisesti käytännössä toteutetaan. 
Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 
varhaiskasvatustoiminnan kuvaus.
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• Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan 
toimintakaudelle ja siihen kirjataan 
toimintakauden varhaiskasvatuksen 
painopistealueet ja kehittämiskohteet.

• Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen 
kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

• Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu 
perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 
suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, 
yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu 
perusteisiin.
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2. Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille 
sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


3. Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja 
siirtymisen käytännöt

• Vy Herttua-Kumpulassa suunnittelemme perheen 
kanssa yhdessä lapsen tutustumisesta päiväkotiin. 

• Lapsen päiväkotiin tutustumisessa tärkeintä on 
vanhempien, lasten ja ryhmän aikuisten välinen 
vuorovaikutus ja luottamussuhteen syntyminen, jotta 
muutos olisi lapselle mahdollisimman lempeä.

• Lapsi tutustuu vanhemman kanssa ryhmään ja päivän 
kulkuun, johon sisältyvät muun muassa ruokailut, 
leikit, lepohetki ja ulkoilu.
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• Aloituskeskustelussa keskustellaan lapsen turvallisen 
aloituksen kannalta tärkeistä tiedoista, joita voivat olla 
esimerkiksi nukkumiskäytännöt tai keinot, joilla lapsi 
ilmaisee itseään. Samalla vanhemmat saavat tietoa 
päiväkodin käytännöistä. Aloituskeskustelu pidetään heti 
tutustumisen ensimmäisinä päivinä.

• Ryhmästä toiseen siirryttäessä asiasta keskustellaan lapsen 
ja vanhempien kanssa. Uuteen ryhmään voi käydä 
tutustumassa yhdessä vanhempien ja oman ryhmän 
aikuisen kanssa.
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u -Aloituskeskustelu huoltajien 
kanssa ja tutustuminen uuteen 
ryhmään.

-Ensimmäisinä viikkoina 
toiminnassa painottuu lapsen 
havainnointi ryhmässä sekä 
tiedon jakaminen ryhmän 
aikuisten ja lapsen huoltajien 
kesken. 

-Vasukeskustelun jälkeen 
laaditaan lapsen vasu.

-4-vuotta täyttäville lapsille 
pidetään Hyve 4-mallin 
keskustelu yhteistyössä neuvolan 
kanssa.
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m
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to

in
ti -Lapsen vasu ja yksikön 

toimintasuunnitelma ohjaavat 
pedagogisen toiminnan 
suunnittelua. 

-Pedagogisen dokumentoinnin 
avulla toimintaa arvioidaan ja 
kehitetään jatkuvasti.

-Lapsen siirtyessä ryhmästä 
toiseen arvioidaan vanhaa vasua ja 
suunnitellaan tulevaa.

-Siirtopalaverit varmistavat 
tarvittavan tiedon siirron.

Es
io

pe
tu

s -Lapsen siirtyessä esiopetukseen, 
toimintaa ohjaa esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet.

-Lapsen viimeisintä 
varhaiskasvatussuunnitelmaa 
hyödynnetään lapsen 
esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaa laadittaessa.

-Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma laaditaan 
kahden kuukauden sisällä 
esiopetuksen aloituksesta.

-Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaa laadittaessa 
kasvatushenkilöstö järjestää 
tarpeen mukaan siirtopalaverin 
tulevan esiopettajan kanssa.
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4. Oppimisympäristö
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• Pienempien lasten oppimisympäristö koostuu 
päiväkodista ja lähiympäristöstä, kun taas isommilla 
lapsilla on koko Helsinki oppimisympäristönä. 
Retkillä harjoitellaan turvallista liikkumista.

• Kaikki päivän tilanteet ovat oppimistilanteita. 
Herttua ja Kumpula sijaitsevat metsän vieressä, joka 
mahdollistaa luonnossa liikkumisen sekä 
havainnoimisen. Metsäretkillä harjoitellaan luonnon 
kunnioittamista ja opetetaan kestävän kehityksen 
periaatteita.



• Pienryhmissä on mahdollisuus pitkäkestoiseen 
leikkiin. Päiväkodissa on paljon erilaisia 
leikkitiloja, joita käytetään yli ryhmärajojen ja 
muokataan lasten tarpeiden mukaan. Tämän 
mahdollistaa se, että ryhmät ulkoilevat eri aikaan. 
Näin myös ulkona leikille ja liikkumiselle on 
enemmän tilaa.

• Lapset osallistuvat oppimisympäristön 
muokkaukseen ja heidän kiinnostuksen kohteensa 
näkyvät ympäristössä. Leikkien havainnointi on 
pohjana ryhmän toiminnan suunnittelulle.
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5. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Toimintavuonna 2019-2020 Päiväkoti Kumpulassa:

• Teemme näkyväksi eri kielet, jotka kuuluvat sekä 
lasten että aikuisten arkeen.

• Tervehdimme lapsia ja perheitä eri kielillä.

• Teemme viikko-ohjelman kuvia hyödyntäen 
näkyväksi lapsille ja perheille.

• Teemme sekä sisä- että ulkoleikit kuvia hyödyntäen 
näkyväksi lapsille.

5.12.2019 Etunimi Sukunimi 11



Toimintavuonna 2019-2020 Päiväkoti Herttuassa:

• Tervehdimme aamupiireillä lapsia eri kieliä 
käyttäen.

• Teemme näkyväksi eri kielet, jotka kuuluvat sekä 
lasten että aikuisten arkeen.

• Tutustumme säännöllisesti erikielisiin 
lastenlauluihin.

5.12.2019 Etunimi Sukunimi 12



• Monikielisille lapsille tehdään yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä 
opettajan kanssa kielen oppimisen 
suunnitelma.

• Vasu-keskustelussa kartoitamme lapsen 
kieliympäristöä.

• Kielen oppiminen tapahtuu päivittäisessä 
toiminnassa, jossa kuvat ovat tukemassa 
sanallista viestintää.

• Hyödynnämme lähikirjastoja erikielisen ja 
erilaisen kielellisen materiaalin hankinnassa.
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5. Toimintakulttuuri ja kehittämiskohteet

• Vy Herttua-Kumpulassa arvostetaan sitoutumista yhdessä sovittuihin asioihin. Siitä 
muodostuu ennakoitu ja sujuva arki. 

• Auttamisen kulttuuri on osa Herttua-Kumpulaa. Meillä pyydetään ja saadaan apua 
äkillisissä ja muuttuvissa tilanteissa, mutta myös esimerkiksi laadukkaan pedagogisen 
toiminnan suunnittelun varmistamiseksikin. 

• Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuus ovat meille tärkeitä arvoja, joiden 
varmistamiseksi pidämme säännöllisesti keskustelua yllä aiheen tiimoilta. 
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Musiikkikasvatus

• Yksikössämme on panostettu musiikkikasvatuksen osaamiseen ja osaamisen 
jakamiseen. Musiikkia käytetään arjessa monipuolisesti esimerkiksi 
siirtymätilanteissa. Musiikkikasvatuksen toteutustavat eroavat ryhmien 
välillä. Musakärry-yhdyshenkilö vastaa musiikkikasvatuksellisen osaamisen 
jakamisesta.

• Varhaiskasvatusalueemme päiväkodeissa kiertää kerran toimintavuodessa 
Musakärry. Musakärry on koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen 
malli, joka on rakennettu ksylofoneja ja rytmisoittimia sisältävän 
soitinkokoelman ympärille. Musakärry on Sibelius Akatemian, Helsingin 
Kaupunginorkesterin ja varhaiskasvatusalueemme yhteishanke. 
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Toimintavuoden 2019-2020 kehittämiskohteet:

1) Henkilöstön sensitiivinen vuorovaikutus

• Toimintavuoden aikana Vy Herttua-Kumpulassa 
muodostetaan yhteinen näkemys siitä, mitä sensitiivisyys 
meillä tarkoittaa aikuisen ja lapsen välisessä 
vuorovaikutuksessa. 

• Yhteisen näkemyksen pohjalta aikuisten sensitiivistä 
työotetta arvioidaan säännöllisesti varhaiskasvatusyksikön 
arviointityökaluja hyödyntäen. 
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 

toimijuutta tukevia toimintatapoja

Henkilöstö luo mallin, 

joka tukee lasten 

osallisuutta ja tekee 

sen näkyväksi 

huoltajille

Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista

Henkilöstö 

kohtaa lapsen 

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan 

aikuisen sensitiivistä 

työotetta 

tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen 

(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoitteemme: 

Aikuiset ovat aidosti läsnä lasten arjessa. Pysähdymme kuuntelemaan lasten aloitteita ja 

hyödynnämme niitä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Lapsi kohdataan joka päivä 

lempeästi ja kaikki tunteet sallitaan.

Menetelmät :

Toimintavuoden alussa olemme luoneet kumpaankin päiväkotiin oman sensitiivisyyden 

työkalun, jota käytämme toimintatapojemme arvioinnissa. Käymme säännöllisesti keskustelua 

lasten osallisuuden muodoista ja niiden toteutumisesta. 

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 

keskustellaan 

yhteinen käsitys 

sensitiivisyydestä



2) Digitaaliset työskentelytavat

• Toimintavuoden aikana Vy Herttua-Kumpulassa 
kehitetään digitaalisia työskentelytapoja erityisesti 
pedagogisen dokumentoinnin osalta. 

• Varhaiskasvatusalueemme yhteisenä tavoitteena on 
digitaitojen jakaminen työntekijöiden ja yksiköiden 
kesken hyödyntäen alueen pedagogisia verkostoja. 
Osaamisen jakaminen vahvistaa digivälineiden 
pedagogista käyttöä lasten kanssa tutkimisessa ja 
oppimisessa.
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3) Laaja-alaisen ilmiöpohjaisen 
oppimiskokonaisuuden toteuttaminen

• Toimintavuoden aikana Vy Herttua-
Kumpulan jokainen ryhmä toteuttaa 
vähintään 2 viikkoa kestävän 
ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden, 
jossa käytetään koko Helsinkiä oppimisen 
ja työnteon välineenä.
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4) Lasten osallisuutta tukevat toimintatavat

• Toimintavuonna 2019-2020 Vy Herttua-
Kumpulassa kehitetään lasten osallisuutta 
tukevia toimintatapoja.

• Yhteisen pedagogisen työn suunnittelun 
avulla jaamme hyväksi havaittuja tapoja 
tukea lapsen osallisuutta 
varhaiskasvatuksessa.



6. Laaja-alainen osaaminen

• Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, 
taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 
kokonaisuudesta.

• Vahvistamme Vy Herttua-Kumpulan 
henkilökunnan kykyä huomioida lasten laaja-
alainen osaaminen pedagogisessa toiminnassa. 
Päiväkodinjohtaja vastaa pedagogiikan 
johtamisesta varhaiskasvatusyksikössä ja 
varhaiskasvatuksen opettaja vastaa tavoitteiden 
toteutumisesta lapsiryhmän pedagogisessa 
toiminnassa. 
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7. Oppimisen alueet
• Toimintavuonna 2019-2020 Vy Herttua-Kumpulassa korostuvat erityisesti Kielten rikas 

maailma ja Ilmaisun monet muodot. 

Tavoitteenamme on tukea lasten kielellisiä taitoja ja valmiuksia. Tähän pyrimme esimerkiksi 
käyttämällä musiikkia oppimisen tukena. Tärkeää meille on myös monikielisten lasten kielellisen 
identiteetin tukeminen, mikä tapahtuu esimerkiksi tervehtimällä lapsia heidän kotikielellään sekä 
tekemällä näkyväksi ne kielet, joita Vy Herttua-Kumpulassa puhutaan. Lisäksi Päiväkoti Herttuassa 
tänä toimintavuonna on kielirikasteista esiopetusta englanniksi.

Ilmaisun monet muodot kattavat kehollisen, sanallisen, kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun. Vy
Herttua-Kumpulassa musiikillinen ja kuvallinen ilmaisu esimerkiksi maalaten ovat sekä 
suunnitelluissa että spontaaneissa hetkissä päiväkotipäivien aikana. Lasten sanallista ja kehollista 
viestintää tuemme kehittämällä henkilökunnan sensitiivisiä toimintatapoja. Mallinna sitä mitä 
opetat!
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8. Yhteistyö ja viestintä

• Kutsumme vanhempia osallistumaan 
päiväkodin toimintaan sekä toiminnan 
suunnitteluun ja arviointiin.

• Ryhmät kutsuvat vanhemmat esimerkiksi 
viettämään vuoden yhteisiä juhlia ja 
tapahtumia.

• Viikoittain vanhemmat saavat viikkokirjeen, 
jossa avataan edellisen viikon toimintaa ja 
kerrotaan tulevasta.
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• Instagramissa @paivakotiherttua ja 
@pk.kumpula ryhmät julkaisevat 
säännöllisesti kuvia toiminnasta.

• Tarpeen mukaan saamme tukea työhömme 
moniammatilliselta verkostolta, johon 
voivat kuulua esimerkiksi neuvola, alueen 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 
puheterapeutti, sosiaalityöntekijä jne.



9. Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
• Vy Herttua-Kumpulassa arvioidaan aikuisten

toimintaa suhteessa tavoitteisiin.

• Arvioitavat tavoitteet koostuvat lasten vasuista
sekä toimintavuoden kehittämiskohteista.

• Suuntaviivat arvioinnille antavat Karvi
(Kansallinen koulutuksen arviointikeskus), 
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet sekä Helsingin oma
varhaiskasvatussuunnitelma. 

• Arvioimme aikuisten toimintatapoja sekä
pedagogista toimintaa yksikön omien
arviointityökalujen avulla. 
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Pedagoginen dokumentointi
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• Toimintavuonna 2019-2020 Vy Herttua-
Kumpulassa pedagoginen dokumentointi koostuu:

Aikuisten kirjatuista havainnoista
 Lasten vasuista
Videokuvista
Valokuvista
 Lasten piirrustuksista, askarteluista, 

kynätehtävistä yms. tuotoksista

 Lisäksi muutamat ryhmät tekevät paperisia sekä
sähköisiä portfolioita

Dppokemakjkhi
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