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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.

3Toimintasuunnitelma 2020-2021



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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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
Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Yhdessä sovitut säännöt ja 

toimintatavat auttavat luomaan 
turvallisen ilmapiirin, jossa on aikaa 
yhteiselle ihmettelylle.

• Ihmettelemme maailmaa yhdessä 
lapsen kanssa, pohdimme nousevia 
kysymyksiä ja ajatuksia monelta 
kantilta. Annamme lapsen tehdä omia 
oivalluksia.

• Kuuntelemme lasta ja otamme hänet 
syliin, kohtaamme jokaisen lapsen 
ainutlaatuisena.

• Aikuinen vastaa siitä, että jokaisella 
lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. 
Aikuinen toimii esimerkkinä hyvään 
vuorovaikutukseen. 

• Meillä kaikenlaiset tunteet ovat 
sallittuja. Harjoittelemme lasten 
kanssa tunteiden sanoittamista. 
Aikuiset ovat tietoisia positiivisen 
tunneilmapiirin tärkeydestä.

Pienryhmätoiminta keskiössä
• Toimimme säännöllisesti toiminnallisissa pienryhmissä.
• Pienryhmät muodostetaan esimerkiksi lasten ikä- ja taitotason tai 

lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kestävä elämäntapa osana toimintaa
• Kunnioitamme ympäröivää luontoa ja rakennettua miljöötä.
• Kasvatamme pitämään huolta yhteisistä tavaroista ja leluista.
• Kierrätämme, käytämme kankaisia käsipyyhkeitä ja minimoimme 

ruokahävikin.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
• Varhaiskasvattajat arvioivat henkilökohtaista suoriutumistaan ja 

työyhteisön toimintaa säännöllisesti.
• Varhaiskasvattajat hakeutuvat osaamistaan tukeviin ja arjen 

haasteisiin vastaaviin koulutuksiin ja jakavat näistä tietoa 
työyhteisölle.
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Esiopetuksen toimintakulttuuri
• Päiväkoti Vaahterassa on esiopetusryhmä, jossa on 21 esiopetusikäistä lasta. 

• Esiopetusryhmä on muodostettu useammasta päiväkodista sekä kerhosta ja 
kotihoidosta tulevista lapsista. Tästä syystä kiinnitämme erityistä huomiota 
ryhmäytymiseen ja kaverisuhteiden muodostumiseen. 

• Toiminta suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, lähtökohtana lasten 
mielenkiinnon kohteet. Leikin ja positiivisten oppimiskokemusten kautta 
vahvistetaan lapsen myönteistä käsitystä itsestään.

• Syksyllä tehdään lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa yhdessä lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops), jonka toteutumista arvioidaan 
keväällä.

• Lasten kiinnostuksenkohteiden ja vahvuuksien pohjalta tehtiin ryhmän 
pedagoginen suunnitelma. Vanhempien ja lasten kuulemisen sekä 
havainnoimisen jälkeen tavoitteiksi nousivat: monipuolinen 
liikkuminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen , kielellisen tietoisuuden 
kehittäminen (sadut, tarinat, mielikuvitus, kirjaimet) ja omatoimisuuteen 
kannustaminen.

• Teemme yhteistyötä sekä Taivallahden koulun että Töölön ala-asteen kanssa. 
Yhteistyöllä koulujen kanssa edistetään opinpolkua esiopetuksesta 
alkuopetukseen.

• Keväisin olemme järjestäneet esiopetuksessa aloittaville lapsille sekä heidän 
perheille  tutustumistilaisuuden. Tänä vuonna tilaisuutta ei korona-tilanteesta 
johtuen järjestetty, vaan perheet saivat infokirjeen ja valokuvan esiopetuksen 
henkilökunnasta. Esiopetuksen alkaessa vanhemmilla on ollut mahdollisuus olla 
mukana turvaamassa lapsen aloitusta (koronaohjeet huomioiden).



Oppimisympäristöt

Oppimisympäristömme on monipuolinen, ja 
muokkaamme sitä lasten kanssa 
toimintakauden aikana.
• Oppimisympäristössä näkyvät lasten tarpeet, toiveet 

ja kiinnostuksen kohteet sekä projektit, teemat ja 
vuodenajat juhlineen.

• Lasten havainnointi ja heidän kanssaan käydyt 
keskustelut vaikuttavat jatkuvasti oppimisympäristön 
suunnitteluun ja arviointiin. 

• Käytämme päiväkotien sisätiloja ja monipuolisia 
pihoja joustavasti ja tarvittaessa porrastaen eri 
ryhmien kanssa.

• Järjestämme lasten toivomille leikeille tiloja ja 
kierrätämme mahdollisuuksien mukaan leluja 
ryhmästä toiseen.

• Pitkäkestoisia leikkejä voi tilanteen salliessa jatkaa 
seuraavana päivänä.

Oppimisympäristönä myös koko kaupunki, 
erityisesti Töölö uniikkina puistomaisena 
kaupunkiympäristönä.
• Suunnittelemme monipuolisesti lapsia kiinnostavia ja 

hyödyttäviä retkikohteita Helsingistä 
liikkumismahdollisuuksien mukaan.

• Teemme retkiä lähiympäristöömme ja tutustutamme 
lapset omaan asuinympäristöönsä. Yleisimpiä 
retkikohteita ovat lähipuistojen ja Töölön kirjaston 
lisäksi Kivelän sairaala-alueen kalliot, Meilahden 
metsät, Seurasaari ja merenrannat, jotka kaikki 
tarjoavat rakentamattoman oppimisympäristön, jossa 
leikkiä, tutkia ja kokea uutta. 

• Useissa ryhmissämme Metsämörri-toiminta tukee 
luontokasvatusta.



Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Lapsille tarjotaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti 
mahdollisuuksia luoda erilaisia leikkejä ja osallistua 
niihin turvallisessa ympäristössä. 

• Leikki saa näkyä ja kuulua.

• Lasten omille leikkialoitteille annamme tilaa ja aikaa 
päivittäin.

• Varhaiskasvattaja havainnoi leikkiä, vastaa lapsen 
aloitteisiin sensitiivisesti ja rikastuttaa leikkiä tarvittaessa.

• Varhaiskasvattaja mallittaa ja tulkitsee lapsille leikin 
tapahtumia sekä osallistuu leikkiin aktiivisena toimijana.

• Varhaiskasvattajat tukevat lapsia sekä yhteisleikkeihin 
liittymisessä että niihin mukaan ottamisessa.

• Muokkaamme leikkiympäristöä lasten toiveiden ja 
tarpeiden pohjalta yhdessä lasten kanssa ja heitä 
kuunnellen.

Le
ik

in
 m

er
ki

ty
s Leikkien kautta lapsi käsittelee omia tunteitaan 

sekä suhdettaan muihin ihmisiin ja ympäröivään 
maailmaan.

Leikit tukevat lasten välistä vuorovaikutusta ja 
ystävyyssuhteiden kehittymistä, kuten myös 
lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta.

Leikissä harjoitellaan kunnioittamaan yhteisiä 
sääntöjä ja sopimuksia.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Käytössämme ovat esimerkiksi seuraavat sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä 
kiusaamistilanteiden käsittelyä tukevat pedagogiset ohjelmat: Askeleittain, Huomaa 
hyvä! (positiivinen pedagogiikka), sekä Pomenia. Ryhmät ovat lisäksi sitoutuneet 
yksikön yhteiseen kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelmaan. 
Suunnitelma on luettavissa yksikkömme internet-sivuilla, ja sitä esitellään myös 
vanhempainilloissa säännöllisesti.

Kaikissa ryhmissämme toteutetaan tunnetaitokasvatusta hyvien kaveritaitojen 
tukemiseksi. Harjoittelemme tunnistamaan ja nimeämään omia sekä toisten tunteita, 
sekä olemme läsnä tunnekuohuissa sensitiivisinä aikuisina ja kanssasäätelijöinä. 

Tuemme jatkuvasti ryhmäytymistä kaikissa lapsiryhmissämme erilaisten yhteisten 
leikkien sekä osallisuutta vahvistavien toimintojen avulla. Tukemalla yhteisöllisyyttä ja 
ryhmään kuulumisen kokemusta voimme samalla ehkäistä tilanteita, jotka saattaisivat 
johtaa kiusaamiseen ja syrjäytymiseen.
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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. 

Päiväpirtti-Vaahterassa…
… kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä ja 

kasvatamme häntä toimimaan omana itsenään 
osana yhteisöä.

… arvostamme jokaista lasta ja hänen 
perhettään.

… huomioimme kulttuurisen moninaisuuden, 
kielitietoisuuden ja sukupuolisen 
yhdenvertaisuuden sensitiivisesti ja avoimessa 
vuorovaikutuksessa.

… kannustamme ja ohjaamme lapsia moninaisiin 
leikkeihin ja yksilöllisiin valintoihin 
sukupuolesta ja kulttuuritaustasta riippumatta.
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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 pedagogista toimintaa 
arvioidaan yhteisellä arviointimallilla ryhmän 
pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa 
ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Yksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

1. LEIKIN PEDAGOGIIKKA. Aikuinen kiinnittää 
huomiota omaan toimintaansa sekä osallistuu, 
havainnoi ja dokumentoi leikkiä säännöllisesti.

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeisin toimintamuoto. 
Leikki on myös kantava teema Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmassa. Henkilöstölle on tärkeää 
tiedostaa ja tunnistaa lapsen leikin kehityksen vaiheet. 
Leikkien havainnointi tuottaa arvokasta tietoa lapsen 
kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Leikistä nousevat 
teemat toimivat pohjana yhteisen toiminnan suunnittelulle. 

2. TIEDON SIIRTÄMINEN. Jokaisen lapsen ja perheen 
tarpeet ja vahvuudet huomioidaan yksilöllisesti 
ryhmässä, ryhmästä toiseen siirtyessä sekä ryhmän 
viestinnässä.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä nousi esille, että lapsen 
yksilöllistä huomiota kaivataan ryhmästä toiseen siirtyessä 
ja iltapäiväkuulumisten vaihdossa. Perheiden näkemys 
siitä, millaisia asioita he haluavat kuulla lapsen päivästä, 
vaihtelee.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Ennen aloitusta
• Vanhemmat voivat tavallisesti 

sopia tutustumisesta 
päiväkotiin jo ennen 
päivähoitohakemuksen 
jättämistä. Korona-pandemian 
aikana päiväkotien sisätiloihin 
ei voi tulla tutustumaan, mutta 
pihoille voi tulla leikkimään 
sulkemisajan jälkeen 
(Päiväpirtissä klo 17.00, 
Vaahterassa klo 17.30). 
Päiväkoti Vaahteran nettisivulta 
löytyy linkki esittelyvideoon, 
jonka avulla voi kurkistaa 
Vaahteran sisätiloihin.

• Päivähoitopäätöksen saatuaan 
vanhemmat ottavat yhteyttä ja 
sopivat tutustumisesta 
ryhmään. Sovitaan 
harjoittelusta ja 
aloituskeskustelusta.

Aloituksen portaat
• Harjoitteluvaiheessa huoltaja ja lapsi tutustuvat 

yhdessä päiväkodin tiloihin ja käytänteisiin sekä 
ryhmän aikuisiin ja muihin lapsiin. Harjoittelu 
tapahtuu lapsen ehdoilla, ja yksityiskohdat 
sovitaan yksilöllisesti, lapsen ikä ja taidot 
huomioiden. Koronatilanteen vuoksi 
harjoittelujaksoja porrastetaan mahdollisuuksien 
mukaan.

• Aloituskeskustelussa käymme läpi perushoitoon 
liittyvät asiat. Vanhemmat saavat kertoa 
lapsestaan ja hänen taidoistaan. Haluamme 
kuulla, mitkä asiat lohduttavat ja rauhoittavat lasta, 
ja miten lapsi on tottunut reagoimaan jäädessään 
hoitoon. Tarvittaessa tulkki osallistuu keskusteluun.

• Varhaiskasvatussuunnitelma- eli vasu-keskustelu 
pidetään syksyllä tai noin kahden kuukauden 
sisällä aloittamisesta. Yhteisen keskustelun 
pohjalta asetetaan toiminnalle tavoitteet, jotka 
kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja arvioidaan 
yhdessä vuosittain.

Lapselle turvallinen olo
• Henkilökunta luo päivähoidon 

aloituksessa turvallisen 
ilmapiirin sensitiivisellä, 
rauhallisella ja kunnioittavalla 
läsnäololla ja lapsen 
yksilöllisellä huomioinnilla.

• Lapsella voi olla mukana oman 
turvalelu, vanhempien 
valokuva tai vaate, joka voi 
helpottaa ikävää ja lisätä 
turvallisuuden tunnetta.

• Pienryhmissä toimiminen tukee 
rauhallisuudellaan mukavaa 
päivähoidon aloitusta.

• Lapsiryhmät muodostetaan 
lasten ikä, kehitys ja 
kaverisuhteet huomioiden. 
Uuteen ryhmään tutustutaan 
ennen siihen siirtymistä 
muutoksen helpottamiseksi.
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajien kanssa
• Haku- ja tuontitilanteissa sekä 

puhelimitse käydyt keskustelut
• Tekstiviesti-ilmoitukset ja ryhmien 

viikoittaiset sähköpostit
• Päiväkodinjohtajan sähköpostit 

huoltajille
• Sosiaalisen median kanavat arjen ja 

juhlan dokumentoinnissa
• Vaahteralla julkinen Facebook-tili
• Päiväpirtin ryhmillä julkiset Instagram-tilit

• Vuoden 2021 alussa jokainen ryhmä 
avaa oman pedagogisen, digitaalisen 
ryhmäportfolionsa, johon huoltajat 
saavat katseluoikeuden. Tekstiä, kuvia, 
äänitteitä ja videoita hyödyntävä portfolio 
avaa varhaiskasvatuksen sisältöä ja 
tavoitteita entisestään. Nykyinen 
viestintä pystytään isolta osin siirtämään 
portfolioon, joten sen merkitys on 
jatkossa keskeinen.

Yksikön sisällä
• Säännölliset tiimien ja 

päiväkotien sisäiset sekä 
koko yksikön pedagogiset 
kokoukset

• Säännölliset talon kokoukset 
ja pedagogiset- ja 
tiimipalaverit ja yt-kokoukset

• Päivittäinen yhteistyö tiimien 
välillä sekä suullisesti että 
viesteillä

Moniammatillinen yhteistyö
tarpeen mukaan. Yleisiä 
yhteistyötahoja:
• kiertävä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja
• varhaiskasvatuksen suomi 

toisena kielenä –opettaja
• neuvola
• terapeutit

Osallisuus
• Suunnittelemme toimintakauden projektit 

lasten toiveiden ja ideoiden sekä 
havaintojemme pohjalta. Keskustelemme 
lasten kanssa päivittäin heidän 
ajatuksiaan ja mielipiteitään tiedustellen 
ja otamme ne huomioon toimintamme 
suunnittelussa.

• Huoltajien osallisuus mahdollistuu 
päivittäisten kohtaamisten lisäksi vasu- ja 
leops-keskusteluissa, vanhempainilloissa 
ja yhteisissä tapahtumissa. 
Keskusteluista nousevat pedagogiset 
tavoitteet vaikuttavat olennaisesti 
ryhmien toiminnan suunnitteluun.

• Järjestämme ryhmäkohtaiset 
vanhempainillat syksyisin. Tämän 
toimintavuoden osalta järjestelyt olivat 
koronatilanteen vuoksi poikkeukselliset, 
mutta vanhemmilta kerätyt ajatukset 
siirretään ryhmien toiminnan 
suunnitteluun.
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