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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
• Toimintamme lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka. Tunnistamme ja 

huomioimme lapsen vahvuudet ja teemme ne näkyväksi. Edistämme osallisuutta, 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Huomaamme lasten aloitteet päivittäin. Myönteinen 
kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta vahvistaa itsetuntoa ja ryhmään 
kuulumisen tunnetta. Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021.

• Vuorovaikutus lasten ja perheiden kanssa on avointa ja läsnä olevaa; jokainen lapsi 
ja aikuinen hyväksytään omana itsenään kaikkine piirteineen ja tunteineen. Vastuu 
hyväksyvästä ja avoimesta vuorovaikutuksesta on aikuisilla. Vahvistamme lapsen 
osallisuutta kuvin, viittomin, elein ja ilmein ja sanoitamme toimintaa. Yhdessä 
rakennettu päivärytmi, säännöt ja sopimukset luovat turvallisen ilmapiirin, jossa 
uskallamme ilmaista itseämme. 

• Kielitietoisuus ja erilaisiin kulttuureihin tutustuminen laajentavat lasten 
maailmankuvaa. Tehtävämme on antaa mahdollisuus lapsen kielen oppimiselle. 
Kielet tarttuvat lapseen leikin ja toiminnan kautta. Tutustumme ryhmässä puhuttuihin 
kieliin. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia mediasisältöjä. Perheet ovat 
tervetulleita kertomaan omista kulttuureistaan ja kotikielistään. Olemme avoimia 
erilaisille ajatuksille, opimme mielellämme uutta.

• Leikki näkyy ja kuuluu yksikössämme. Leikki rikastuttaa mielikuvitusta, opettaa 
vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aikuinen on leikissä 
mukana aktiivisena toimijana, havainnoimassa, ohjaamassa ja sanoittamassa 
toimintaa. Oppimisympäristöä muokataan lasten kanssa heidän tarpeidensa ja 
mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Kaikki tilat ovat luovasti lasten käytössä. Tiloja 
järjestetään sekä aktiiviselle, että rauhalliselle tekemiselle, kuten 
pienryhmätoiminnalle.
Ulkoilemme päiväkodin pihalla ja vierailemme ahkerasti lähimetsissä, puistoissa ja 
kentillä. Bussilla ja junalla pääsemme helposti retkeilemään koko pääkaupunkiseudun 
alueella.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdelluksi omana itsenään. Aikuinen luo turvallisen ilmapiirin, jossa lapsen 
on hyvä opetella vuorovaikutustilanteita. Opettelemme yhdessä toimimista ja erilaisia ratkaisumalleja toistemme kanssa toimeen 
tulemiseen. 
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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. Henkilöstö tukee lasten monipuolisten kaverisuhteiden muodostumista ja ylläpitämistä.
- Lapsella on oikeus osallisuuteen ja ryhmään kuulumiseen.

2. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet ja vastaa niihin osallisuutta tukevalla tavalla.
- Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.

3. Henkilöstö rakentaa luottamukseen, arvostukseen ja kunnioitukseen perustuvaa ammatillista vuorovaikutusta osana 
varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

- Vuorovaikutus on osana pedagogista oppimisympäristöä. Henkilöstö toimii vuorovaikutusmallina lapsille.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Kun lapsi saa paikan päiväkodista, sovitaan ryhmän kasvattajien kanssa tutustumisjaksosta, joka määräytyy lapsen ja perheen tarpeen 

mukaan. Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Aloituskeskustelussa tärkeä tieto lapsesta siirtyy kotoa päiväkotiin ja vanhemmille kerrotaan päiväkodin toiminnasta.
• Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen vahvuudet. Tämä 

suunnitelma ohjaa henkilökunnan työtä ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
• Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten turvallisuuden tunne ja mietitään sopiva vertaisryhmä, joka tukee lapsen

kasvua.
• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään kasvattajat käyvät siirtoneuvottelun, johon huoltajat voivat halutessaan osallistua.
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https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/varhaiskasvatuksessa-aloittaminen_tiedote.pdf


Viestintä ja yhteistyö
• Keskustelemme päivittäin lasten huoltajien kanssa. Kerromme toiminnasta ja kuuntelemme mielipiteitä ja toiveita. Kannustamme 

myös lapsia kertomaan päivästään.
• Saamme perheiden kanssa toimiessamme käyttää monia eri kieliä. Käytämme myös tulkkipalveluja.
• Huoltajat voivat vaikuttaa toimintaan ja sen suunnitteluun lapsen vasukeskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Kannustammen 

huoltajia kyselemään ja osallistumaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 
• Yksikössämme järjestetään yhteisiä tapahtumia ja juhlia.
• Kerromme toiminnastamme mm. sähköpostitse ja valokuvin. Tutustumme myös digitaalisiin keinoihin yhteistyön ja viestinnän 

välineenä.
• Teemme yhteistyötä lapseen liittyen mm. neuvolan, alueemme kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja s2-opettajan 

kanssa.
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