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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

Vuorovaikutus ja ilmapiiri

Yksikkömme turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri koostuu henkilökunnan yhteisesti 
sopimista toimintatavoista sekä fyysisestä ja henkisestä turvallisuuden tunteesta. 
Toimintaympäristössämme on salliva ilmapiiri, jossa on sovittu, miten puhutaan 
lapselle. Lasten kanssa yhdessä tehdään sopimukset, miten toisia kohdellaan. 
Yksikössämme lapset huomioidaan yksilöllisesti heidän tarpeitaan kuuntelemalla ja 
olemalla avoimesti heistä kiinnostuneita. Rakennamme luottamuksellisen ja avoimen 
suhteen lapsiin ja perheisiin.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Yksikössämme mahdollistamme kaikkien lasten osallisuuden heitä kiinnostaviin asioihin ja 
toimintaan. Pidämme lasten kokouksia, haastatteluja  tai käytämme kuvia apuna, kun lapsi 
tarvitsee tukea osallisuuden mahdollistamiseksi. Kiinnitämme erityisesti huomiota hiljaisten 
lasten huomioimiseen. Kuuntelemme lasta sensitiivisesti ja annamme lapselle näin 
mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.
Yksikössämme kohtaamme ryhmän lapset yhdenvertaisina. Aikuinen näyttää omalla 
toiminnallaan, että kaikki lapset ovat yhtä arvokkaita. Kaikkien lasten kanssa noudatetaan 
yhteisiä sopimuksia, kaikkia huomioidaan tasavertaisesti ja aikuiset kohtelevat toisiaan 
kunnioittavasti.
Syyskauden alussa lähdemme luomaan ryhmään me-henkeä erilaisin leikein ja pelein. 
Harjoittelemme lasten kanssa sitä, että lapset tekevät kaikkien kanssa yhteistyötä, ei vain 
parhaan kaverin. 
Kiinnitämme havainnoinnissamme huomion myönteisiin asioihin. Kehumme ja vahvistamme 
myönteistä käytöstä! 



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Yksikössämme lisäämme lasten tietoisuutta ympäröivästä maailmasta. Opetamme lapsia 
hyväksymään erilaisuuden ja vahvistamme jokaisen lapsen kulttuurista identiteettiä. 
Oppimisympäristössämme on elementtejä lasten omista kulttuureista ikätason mukaisesti. 
Kyselemme vanhemmilta perheiden tavoista, juhlista ja perinteistä ja toteutamme projekteja, 
joissa voidaan tutustua eri maiden kulttuureihin, ruokiin, juhliin ja tapoihin. Lasten ideat 
huomioidaan. 

Monikielisyys näkyy arjessamme: voimme harjoitella esim. toivotuksia useilla kielillä. 
Kannustava, rohkaiseva, kiireetön ja hyväksyvä ilmapiiri on tärkeää. Varmistamme, että lapsi 
tulee ymmärretyksi. Kiinnitämme huomiota selkeään kielenkäyttöömme. Käytämme kuvia, 
kuvatukea ja esineitä, sekä erilaisia toiminnallisia ja kielitietoisia menetelmiä kielen oppimisen 
tukena. Käytössämme on Roihusten perhe –materiaali, Ota koppi –materiaali sekä yhteistyö 
vanhempien kanssa – kuvamateriaali. Musa-kärrytoiminnallamme tarjoamme toiminnallista ja 
kokonaisvaltaista musiikki- ja taidekasvatusta tasavertaisesti kaikille sekä tehostamme 
erikielisten lasten suomen kielen oppimista musiikin keinoin. 



Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 
Leikin merkitys.

Yksikössämme järjestämme leikille tilat ja varaamme sille aikaa sekä leikkirauhaa. 
Yksikkömme pihat mahdollistavat monipuoliset leikit. Aikuiset havainnoivat lasten leikkiä 
saadakseen tietoa ryhmän lapsista ja heidän mielenkiinnon kohteistaan. Ideoimme lasten 
kanssa leikkiin tarvittavat lelut ja välineet. 

Aikuinen on sensitiivisesti läsnä sanoittamalla, ohjaamalla, mallintamalla ja rikastamalla 
leikkiä sekä tukemalla leikin syntymistä. Autamme lasta kiinnittymään leikkeihin ja tuemme 
lasten leikkiin osallistumista. Mahdollistamme pitkäkestoisen leikin ja leikin jatkuvuuden. 
Käytämme esimerkiksi leikkitauluja tai leikkiarpajaisia, joiden avulla lapset sitoutuvat leikkiin 
ja saavat mahdollisuuden leikkiä uuden leikkikaverin kanssa. Varmistamme myös, että 
lapsella on niin halutessaan mahdollisuus vain olla ja seurailla leikkejä tai viettää hetken 
aikaa itsekseen. 



Oppimisympäristöt
Yksikössämme jokaisella ryhmällä on omat kotitilansa. Tilojen käyttöä vuorotellaan, kuten myös 
pihojen käyttöä. Liikuntavälineet ovat liikuteltavia, käytävät leikki- ja liikuntakäytössä. 
Ulkoilemme vuorottain, jotta myös pihaleikeille olisi riittävästi tilaa. Päivän rakenteen tulee olla 
selkeä ja  ympäristön turvallinen.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristön 
järjestys ja selkeys on olennaista. Tavaroille on omat paikat ja tarvikkeista opetellaan 
huolehtimaan yhdessä. 

Koronatilanne huomioiden laajennamme oppimisympäristöä päiväkodin ulkopuolelle; puistot, 
metsät, kirjastot, museot, näyttelyt. Nämä tarjoavat uusia leikki- ja liikkumispaikkoja sekä 
tilanteita tutkimiseen ja seikkailuun.  Lapset oppivat eri tavoin, joten lapsilla tulee oppiakseen 
olla mahdollisuus liikkumiseen ja kaikkien aistien käyttämiseen. 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat 
yhdessä ja toisiltaan. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohkeasti jakamaan 
ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuvasti toimintaansa 
arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää 
vahvuuksiaan.

Huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistää yhteisömme 
oppimista. Päämääränämme on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 
näkyvät käytännöissä ja luotamme toistemme osaamiseen. Yhteisiä työkäytäntöjä 
tehdään näkyväksi ja niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus

Aloitamme varhaiskasvatusyksikössämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 
laadinnan syksyn aikana. Teemme kartoituksen yhdenvertaisuustilanteestamme 
keskustellen ja havainnoiden ja siihen osallistuu koko työyhteisömme.

Kartoituksen perusteella teemme suunnitelman alkuvuodesta 2021, jossa esittelemme  
toimenpiteet, joilla edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yksikössämme.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Kaveritaitojen vahvistaminen

Yksikössämme vahvistamme kaveritaitoja rakentamalla luottamuksellisen suhteen lapsiin 
ja perheisiin. Kaveritaitoja tuetaan toiminnallisilla yhteisleikeillä, Piki –materiaali 
hyödyntäen sekä Lapsen mieli – materiaalia käyttäen. Keskustelemme lasten kanssa 
kaveruudesta ja tunteista ja pohdimme millainen on kiva kaveri.

Lasten kanssa sovitaan yhteiset toimintatavat, jotta kaikki kokevat olonsa turvalliseksi. 
Opettelemme yhdessä tunteiden nimeämistä erilaisten välineiden avulla,  sekä riitojen 
ratkaisemista ja toisen tunteiden ymmärtämistä. Otamme käyttöön Huomaa hyvä! 
Positiivinen pedagogiikka – materiaalia. Aikuinen sanoittaa omat tunteensa ja auttaa lasta 
omien tunteiden sanoittamisessa esim. kyselemällä, miltä lapsesta tuntuu. Yhteisössämme 
sallitaan lasten erilaiset tunteet. Kiinnitämme huomiota ei-kielelliseen viestintään. 

”Ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja tunteet vaikuttavat toimintaan”.
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Kiusaamistilanteet ja lasten osallisuus riitojen ratkaisuissa 

”Riita ei ole aina paha asia.”

Yksikössämme on sovittu, miten kiusaamista ehkäistään ja miten siihen puututaan. Heti syksystä lähtien 
lähdemme luomaan ryhmää me-henkeä erilaisin leikein ja pelein. Harjoittelemme lasten kanssa sitä, että 
lapset tekevät kaikkien kanssa yhteistyötä, ei vain parhaan kaverin. Autamme lapsia kiinnittymään 
leikkeihin ja tuemme lasten leikkiin osallistumista. Mahdollistamme, että leikin on myös mahdollista 
jatkua. Käytämme kuvia apuna, kun lapsi tarvitsee tukea osallisuuden mahdollistamiseksi. 

Kasvattajina kohtaamme ryhmän lapset yhdenvertaisina. Kiinnitämme erityisesti huomiota hiljaisten 
lasten huomioimiseen. Kehumme ja vahvistamme myönteistä käytöstä. 

Aikuinen pysäyttää kiusaamistilanteet ja siihen puututaan heti. Aikuinen kuulee kaikkia osapuolia ja 
apuna voidaan käyttää MiniVerso päiväkotisovittelu –materiaalia. MiniVerso on menetelmä, jossa 
aikuiset auttavat lapsia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa.
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Esiopetus
Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. 
Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen ja  lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Esiopetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun 
lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet haastatteluissa ja lasten kokouksissa esille nousseiden asioiden mukaan. Opetussuunnitelman 
mukaiset tavoitteet sisällytetään käsitteillä olevaan teemaan ja projektiin. Esiopetuksessa käytetään syksystä 2020 eteenpäin ryhmän pedagogista 
suunnitelmaa. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon myös yksittäisten lasten tarpeet. Oppimisen tukena käytetään toiminnallisia menetelmiä, 
leikin avulla oppimista ja tutkimista. Esiopetustuokiot järjestetään tarvittaessa pienryhmissä. Esiopetuksen toimintaa dokumentoidaan kuvaamalla 
(valokuvat, videot), piirtämällä ja maalaamalla sekä saduttamalla, ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa säännöllisesti. 

Lapsia kannustetaan vaikuttamaan toimintaan ja oppimisympäristöjen suunnitteluun. Oppimisympäristöä muokataan meneillään olevan teeman ja 
lasten mielenkiinnon kohteiden perusteella. Harjoittelemme esiintymistä ja rohkaisemme olemaan  oma itsensä ja luottamaan omiin taitoihinsa. 
Sosiaalisten suhteiden ja kaveritaitojen kehittyminen on tärkeä osa esiopetusta. Näiden kehittymistä tuetaan pienryhmissä tapahtuvalla toiminnalla ja 
erilaisilla tunnetaitoharjoituksilla. Toiminnassa korostuu jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen ja itsetunnon vahvistaminen. Leikkiä pidetään 
tärkeänä ja sille annetaan tilaa ja mahdollisuuksia päivittäin.

Esiopetusryhmissä olevia digivälineitä käytetään yhdessä lasten kanssa (kuvataan, videoidaan, katsotaan lasten uutisia jne).  Lukulumo-kirjasovellus 
on käytössä esiopetusryhmissä tällä toimintakaudella. Sovelluksesta löytyy satoja lastenkirjoja kuvitettuna ja ääneen luettuna, yli 50 kielellä. Tätä 
hyödynnetään suomen kielen oppimisen tukena ja oman äidinkielen vahvistamiseen. Toiminnan tukena kielellisten ja matemaattisten valmiuksien 
kehittymisessä käytämme Apilatien esiopetusmateriaalia.

Suomea toisena kielenä opettelevat lapset saavat  valmistavaa opetusta neljänä päivänä viikossa tai taitotasonsa mukaan suomen kielen 
vahvistamista esiopetuksessa. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä Mellunmäen ala-asteen kanssa yhdessä oppimisen suunnitelman mukaan. 
Esiopetuksen tärkeimpiä pedagogisia yhteistyökumppaneita ovat esiopetuksen psykologi ja kuraattori  sekä kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja ja suomi 2. kielenä –opettaja.
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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

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

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:

3. Kielitietoisuuden edistäminen
• Kielet ovat läsnä jatkuvasti arjessamme. Henkilöstömme on tietoinen kielen merkityksestä lasten kehityksessä ja 

oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa
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Tutustuminen 
Pandemia-tilanteessa huomioimme viranomaisten ohjeistukset.

Ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta, sovitaan tutustumisjaksosta (noin viikko), jonka aikana lapsi yhdessä vanhemman 
kanssa tutustuu ryhmän henkilökuntaan, lapsiin ja toimintaan. Henkilökunta puolestaan saa tärkeää tietoa lapsesta sekä 
tutustumisen että aloituskeskustelun kautta. Toteutamme lapsilähtöistä tutustumista, millä tarkoitamme sitä, että usein lapsi itse 
valitsee ensimmäisinä päivinä luontevasti ”turva-aikuisen”, jonka kanssa tutustuu päivähoitoon ja vähitellen muuhun ryhmään. 
Ensimmäisten viikkojen aikana ryhmän henkilöstö tutustuu lapseen, havainnoi hänen kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksia ja 
toimimista ryhmässä Vasukeskustelussa sovitaan yhdessä tavoitteet toiminnalle ja miten tavoitteisiin erilaisin pedagogisin 
ratkaisuin pyritään. Myös lapsen tarvitsemasta kielellisestä tai oppimisen tuesta sovitaan tässä yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen onnistuneella aloituksella on suuri merkitys lapselle, mutta myös perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 
luottamuksen rakentumiseen.

Siirtyminen toiseen ryhmään
Kun lapsi siirtyy ryhmästä toiseen, otamme huomioon lapsen tarpeet, ystävyyssuhteet ja jatkuvuuden toiminnassa. Uuteen 
ryhmään totutellaan tutun aikuisen kanssa yhdessä vähitellen ja ryhmän henkilökunta käy keskustelun tulevan ryhmän 
kasvattajien kanssa jo keväällä. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 17

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Huoltajien osallisuus

Pandemia-tilanteessa huomioimme viranomaisten ohjeistukset.

Yksikössämme pidämme vanhempien kanssa vasu- ja leops-keskustelut heti syys-lokakuussa ja ne arvioimme niiden toteutumista 
keväällä. Järjestämme toiminnallisia ja liikunnallisia iltapäiviä, juhlia ja talkoita, huomioiden sen hetkiset korona-ohjeet. Lisäksi 
vanhempien toimikunnat järjestävät tapahtumia. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta osallistua toimintaan sitä ideoiden, 
osallistuen vaikkapa retkiin, tapahtumien järjestelyihin tai päiväkotipäivään, eli ”Anna lahja lapselle”-päivään. Kutsumme myös 
isovanhemmat tai muun tärkeän aikuisen vuosittain päiväkotiin osallistumaan lapsen päivään. Vanhempien toiveiden mukaan 
viestimme perheiden kanssa pääosin keskustellen, tekstiviestein, tiedottein, teamsin avulla, sähköpostilla ja välitämme tietoa 
toiminnastamme eri somekanavien kautta (Facebook, Instagram). Vanhemmat voivat antaa palautetta sekä päiväkodin, että 
kaupungin toteuttamissa asiakaskyselyissä. 

Monialainen yhteistyö

Koronatilanteen niin salliessa vierailemme säännöllisesti laulamassa ja leikkimässä alueemme vanhusten palvelutalossa. Olemme 
myös kaveripäiväkotina perhepäivähoidon lapsille ja he vierailevat luonamme säännöllisesti osallistuen toimintaamme. Teemme 
yhteistyötä säännöllisesti neuvolan kanssa esim hyve 4-malli, nelivuotiaan lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin arviointi vanhempien, 
varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyönä. 
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja suomi toisena kielenä – opettajat tukevat toimintaamme. Muita kumppaneitamme 
ovat perhekeskuksen toimijat, koulut, kirjastot, seurakunta, kulttuurin ja liikunnan toimijat, järjestöt mm. Me-talo, oppilaitokset ja 
alueen muut päiväkodit. 
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