
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Pasila-Pikku-Duunari-Tapio

Hyväksytty: 23.11.2020, Sirpa Juuri



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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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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

Yksikön toimintakulttuurin keskeiset periaatteet
• Kuuntelemme lasten ajatuksia ja mielipiteitä, ja otamme ne huomioon toimintaa 

suunniteltaessa. Jokaisen toimintakauden alussa lapset keksivät omalle ryhmälleen 
nimen. 

• Harjoittelemme asioita leikin avulla. 
• Toteutamme monipuolista toimintaa ilman kiireen tuntua. 
• Olemme läsnä lapselle, jolloin lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Turvalliseen ilmapiiriin 

vaikuttaa myös se, että yhteistyö perheiden kanssa toimii. 
• Ymmärrämme, että me kaikki olemme erilaisia, tulemme eri taustoista – ja se on rikkaus.
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Toimintakulttuuri ei ole pysyvä, se on ollut vuosien saatossa erilainen ja tulee 
luonnollisesti muuttumaan jatkossakin. Toimintakulttuuri kehittyy mm. muuttuvan 
yhteiskunnan ja lainsäädännön myötä, mutta myös tietoisen oman toimintamme 
ansiosta. Pidämme kiinni tärkeiksi pitämistämme asioista sekä arvoista ja 
muutamme niitä, jotka muutosta kaipaavat. 



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Otamme käyttöön Pienin askelin –materiaalin, joka yhdessä muun 

toimintamme kanssa vahvistaa kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, empatia- ja 
tunnetaitoja sekä vahvistaa lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien 
ratkaisussa.

• Tutustumme materiaaliin syksyn 2020 aikana ja otamme sen käyttöön 
keväällä 2021.

• Ohjelma sisältää myös huoltajille kirjeitä ja linkkejä sekä kulloiseenkin 
teemaan kotona harjoiteltavaksi sopivan leikin. 
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusyksikössä 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. 

Yksikössämme päätämme kartoituksen pohjalta alkuvuoden 2021 aikana esiin yhden 
toimenpiteen, jolla edistämme tasa-arvoa sekä yhden toimenpiteen, jolla edistämme 
yhdenvertaisuutta. Lisäämme nämä toimenpiteet toimintasuunnitelmaan. 
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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. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet
4. Lasten liikkumisen lisääntyminen
5. Vuorovaikutustaitojen ja kielen oppimisen tukeminen

Toimintasuunnitelma 2020-2021 9



• Tutustumiseen varataan huoltajien kanssa pääsääntöisesti viikko. 
• Lapsen aloittaessa päivähoidon hänellä on oma naulakkopaikka, ruokapaikka ja sänky 

valmiiksi mietittynä. 
• Lapset voivat tuoda päiväkotiin mm. oman turvalelun, unikaverin, valokuvan perheestä 

tai oman tyynyn. 
• Vanhemmat voivat kysellä päivän kulusta viesteillä tai soittamalla myös keskellä päivää.
• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa hänen omaan reissuvihkoonsa kirjoitetaan 

kahden viikon ajan kuulumiset, toiminnat ja tunteet. Tähän vihkoon myös perhe voi 
kirjoittaa kuulumiset ja infoasiat.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Esimerkkiviikko varhaiskasvatuksen aloittamisesta

Lapsen päiväkotiin yksin jäämisen harjoittelu aloitetaan esimerkiksi ulkoilun tai leikin aikana. Ensimmäinen erohetki voi olla 
vaikkapa puoli tuntia tai tunti. 
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Ryhmien muodostamisen periaatteet
 Uuden toimintakauden ryhmät muodostetaan toukokuussa. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon 

lasten ikä, taidot, tuen tarpeet ja kaverisuhteet. Lisäksi asiaan vaikuttaa uusien lasten määrä, tutut 
kasvattajat sekä mahdolliset aiemmat siirtymiset päiväkodin ryhmien välillä. 

Siirtyminen toiseen ryhmään
• Lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet vaikuttavat, asiasta keskustellaan myös huoltajien kanssa
• Lapsella on mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään tutun aikuisen kanssa ja henkilökunta pitää 

tarvittaessa siirtopalaverin lapsen asioista

Siirtyminen toiseen päiväkotiin
• Lapsen siirtyessä toiseen päiväkotiin olemme yhteydessä (huoltajien luvalla) etukäteen uuden 

päiväkodin henkilökuntaan.
• Viskarit käyvät keväisin tutustumassa esikouluun oman päiväkodin kanssa.
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Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä toiseen 
siirtyminen ja opinpolun jatkumo



Tärkein ja tihein viestinnän väline huoltajien kanssa ovat päivittäiset kohtaamiset lasta tuodessa ja 
hakiessa. Tämän lisäksi laitamme huoltajille sähköpostitse viikko/kuukausikirjeen, jossa kerrataan 
lyhyesti tehtyjä asioita ja luodaan katsetta tulevaan viikkoon ja tapahtumiin. Jokainen päiväkoti on myös 
Instagramissa. 

Lapset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan vasu-keskusteluun osaksi aikaa. Lasten, huoltajien ja 
henkilökunnan tapahtumia järjestetään (koronan niin salliessa) aika ajoin. 

Vanhempaintoimikunnat toimivat joka päiväkodissa ja tuovat arvokkaan lisän etenkin yhteisöllisyyteen, 
mutta myös tapahtumiin, juhliin jne. Vanhempaintoimikunta on myös vuosittain mahdollistanut 
musiikkiesityksiä tai muita hankintoja. 

Koko kaupungin asiakaskysely järjestetään syksyisin. Tästä saamme erittäin arvokasta tietoa siitä, 
missä olemme onnistuneet ja missä voimme edelleen kehittää toimintaamme. 

Ryhmäportfolion avulla saamme lisättyä lasten osallisuutta toiminnan dokumentointiin, arviointiin ja 
suunnitteluun. 
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Viestintä ja yhteistyö



Kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa
Musakärry-toiminta

• Musakärry on yhteistyössä 
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 
toteutettu koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen 
malli, joka on rakennettu ksylofoneja ja 
rytmisoittimia sisältävän soitinkokoelman ympärille.

• Sen tavoitteena on tukea taide- ja 
kulttuurikasvatuksen keinoin lapsen oppimisvalmiuksia 
sekä luoda lapselle yhteisöllisiä ja osallistavia 
musisointikokemuksia.

• Musakärry soittimineen on muutaman viikon vuodessa 
varhaiskasvatusyksikön kussakin päiväkodissa, mutta 
sen ideoita voimme käyttää koko vuoden. 
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