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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
Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Perhepäivähoidossa kasvattajat tukevat lasten vertaissuhteiden 

syntymistä ja vaalivat ystävyyssuhteiden rakentumista. Turvallisessa 
ilmapiirissä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja 
niiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Perhepäivähoidossa 
kasvattajat kunnioittavat toisiaan ja toimivat vuorovaikutuksen malleina 
lapsille. 

• Perhepäivähoidossa ryhmät muodostuvat usein hyvin eri-ikäisistä 
lapsista. Eri-ikäisyys nähdään rikkautena ja mahdollisuutena kasvaa ja 
kehittyä osana  monimuotoista yhteisöä. Pienet saavat apua isommilta, 
taitoa harjoitteleva osaavammalta, isommat lapset pääsevät 
hoivaamaan pienempiä ja kokemaan itsensä osaaviksi ”isoiksi”. 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Huomiomme suomalaista kulttuuriperintöä toiminnassa (esim. 

juhlapyhät). 
• Kieli on tärkeä oppimisen ja ajattelun työväline. Takaamme, että 

jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla ymmärretyksi ja kuulluksi 
perhekulttuuri huomioiden. 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä.
• Kannustamme kokeilemaan ja yrittämään, myös virheet kuuluvat oppimiseen. 

Takaamme kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua tasavertaisesti. Henkilökunta 
jakaa osaamistaan ja kaikkien vahvuuksia hyödynnetään. Toimintatapamme on toiset 
huomioonottava, mikä toimii esimerkkinä myös lapsille. Tarkastelemme yhdessä 
toimintakulttuuriamme, jotta uuden oppiminen ja kehittyminen mahdollistuu.

Oppimisympäristöt
• Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 

tarvikkeita. Perhepäivähoidon oppimisympäristöihin kuuluvat ryhmäperhepäiväkodit 
sekä perhepäivähoitajien kodit että kolmiperhehoidossa lasten omat kodit.

• Toiminta- ja leikkivälineet ovat lasten tasolla ja saatavilla.  Hyödynnämme tiloja 
monipuolisesti. Sisätilat ovat muunneltavissa lasten leikkien mukaan. Lähiympäristö 
puistoineen on tärkeä osa arkeamme ja teemmekin  säännöllisesti retkiä 
lähiympäristöön. 

• Oppimisympäristöjä muokataan lapsilta nousevien kiinnostuksen kohteiden mukaan. 
Yhteistyö lähipäiväkotien kanssa on muovautumassa.Yhdessä suunnitellaan  yhteisiä 
toimintoja esim. laulu -ja  liikuntatapahtumia. Perhepäivähoitajien varahoito siirtyy 
lähialueen päiväkoteihin.

• Tavoitteena on saada kaikille ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille omat 
kaveripäiväkodit.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Osallisuus on yhteisössä olemista. Kasvattaja huolehtii, että jokainen lapsi pääsee 

osaksi ryhmäänsä. Lapsen osallisuus varmistetaan havainnoimalla lasta sekä 
kuulemalla lapsen ja perheen toiveita.

• Kohtaamme kaikki lapset ja perheet samanarvoisesti. 
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Perhepäivähoidossa on leikkiin kannustava toimintakulttuuri: henkilöstö vaalii 
pedagogisesti ohjattua leikkiä havainnoiden ja reagoiden lasten aloitteisiin

Tavoite: Kaveritaitojen  ja  yhteisöllisen leikin tukeminen

Toimenpiteet:
• Päivittäin ja viikoittain varataan aika ja paikka lasten leikeille sisällä sekä ulkona. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä 

isossa ryhmässä ja pienryhmässä. Mahdollistetaan, että leikkiä voit tarvittaessa jatkaa seuraavina päivinä.
• Aikuinen ohjaa leikkiä ja on aktiivinen osallistuja leikissä ja luo leikin kautta lapselle tilaisuuden ilmaista itseään, omia 

tunteitaan ja oppia ja kokea uutta yhdessä toisten kanssa.
• Aikuinen havainnoi lasten osallisuutta leikissä ja varmistaa yhteisöllisen leikin toteutumisen.
• Aikuinen mahdollistaa eri-ikäisten lasten yhteisöllisen leikin, ja varmistaa että kaikilla lapsilla on leikkirauha. 
• Kasvattaja sanoittaa leikkiä, kuten muutakin toimintaa vahvasti. 
• Leikin tukena käytetään kuvia. 

Arviointi: 
• Aikuiset havainnoivat kaverisuhteita leikeissä sekä yhteisöllisen leikin kehittymistä. Menetelmänä mm. leikin muistelu 

- leikkejä dokumentoidaan kuvaten ja/ tai  videoiden. 
• Yhteisissä keskusteluissa (tiimit, työillat) arvioidaan leikin tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista vähintään kerran 

kuukaudessa.  
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Leikkiin osallistuva kasvattaja
Tavoite: Yhteisöllisen leikin tukeminen
Toimenpiteet: 
• kehollinen lähellä olo (esim. lattialla istuminen, lasten leikin katsomiseen keskittyminen),
• emotionaalinen läsnäolo ja herkkyys (esim. kasvonilmeet, kehon liikkeet, eleet ja äänensävy, jotka 

suuntautuvat myötäelämään leikin tapahtumia) ja

• huomion kiinnittäminen äärimmäisen pieniin asioihin (esim. mitättömältä tuntuvaan nöyhtään 
matossa, jonka pieni lapsi kokee kiinnostavaksi ja jakamisen arvoiseksi)

Arviointi:
• Vertaisarviointi tiimipalaverissa kerran kuukaudessa ja alueen työilloissa
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Arkisten kohtaamisten tärkeys
Tavoite: Laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueen tavoitteet toteutuvat arjen eri tilanteissa

Toimenpiteet:
• Kasvattaja rikastaa lapsen päivää / arkea vasuperustaisesti eli toiminta limittyy ja lomittuu arjen eri  

tilanteisiin erillisten toimintahetkien lisäksi. 

• Lasten osallisuus varmistetaan esim. lauluhetkillä, lapsi saa valita/päättää mitä lauletaan, lapset 
saavat päättää, mitä tehdään annetuista vaihtoehdoista.

• Lapsille luetaan  ja lasten kanssa riimitellään, lorutellaan, lauletaan ja leikitään  päivittäin.

• Kuvat käytössä mahdollisimman paljon oppimisympäristössä, mm: lelulaatikoissa, piirissä (laulut / 
lorut kuvina), myös  kuvia ja kuvasarjoja arjen eri  tilanteista (kronologinen 
aikajärjestys/eteneminen).
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Tavoite: Perhepäivähoidossa vahvistetaan kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja 
sekä vahvistetaan lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa” erityisesti leikin keinoin ja 
arkisissa kohtaamisissa. 

Toimenpiteet:
• Jokaisella hoitajalla on käytössään Nalle –tunnekortit alkaen keväällä 2021 ja kuvat ovat lapsen 

katseltavissa.
• Leikissä kasvattaja toimii keskushahmona ja rakentaa leikissä lapsiryhmän yhteisöllisyyttä.

Arviointi: 
• Vertaisarviointi ( mm. leikkitilanteiden havainnointi / videointi ja yhdessä katsominen) 
• Leikin havainnointi -> pääsevätkö kaikki leikkiin mukaan?
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Perhepäivähoidossa 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. 
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
Lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka on 
käytössä jokaisessa lapsiryhmässä 
• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja 

tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen 

suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 

kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja 

ympäristöpalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja 
sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. 

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet: Toiminnan pedagogisen perustan esille nostaminen –
vasuperustaisuus ja huoltajien informointi ( dokumentointi vähintään kerran kuukaudessa),
kaveritaitojen tukeminen, leikkiin kannustava toimintakulttuuri, lapsiryhmän pedagoginen suunnitelma 
käytössä, arkisten kohtaamisten tärkeyden korostaminen. 
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Tutustumisen ja aloittamisen käytännöt
• Kun perhe saa tiedon varhaiskasvatuspaikasta perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa, he ottavat yhteyttä 

hoitopaikkaan tai perhepäivähoitaja /ryhmäperhepäivähoitaja perheeseen ja  sovitaan tutustumiskäynti. 
• Tutustumiskäynnillä esitellään hoitopaikan tilat ja kerrotaan ryhmästä ja toimintatavoista sekä sovitaan yhdessä 

tutustumisjakson aikataulu perheelle ja lapselle sopivalla tavalla. 
• Tutustumisjakso on n. viikon mittainen ja  huoltaja on silloin  joko kokonaan tai osittain mukana hoitopaikassa lapsen 

kanssa. Tutustumisjaksolla käydään aloituskeskustelu.

Lapsen vasuprosessi – perhepäivähoidon yhteisesti sovitut käytännöt
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, laaditaan vuosittain aina toimintakauden alussa  yhdessä huoltajien 

kanssa.
• Kesken toimintakautta aloittavan lapsen vasu laaditaan  kahden kk:n kuluttua aloituksesta. 
• Vasu arvioidaan tarvittaessa, viimeistään toukokuussa ja aina lapsen siirtyessä toiseen hoitopaikkaan. 
• Vasukeskusteluissa käytetään tarvittaessa tulkkia.

Toiseen varhaiskasvatusyksikköön siirtymisen yhteiset käytännöt Helsingissä
• Lapsen vaihtaessa toiseen varhaiskasvatusyksikköön pidetään tarvittaessa uuden yksikön henkilökunnan ja  

huoltajien kanssa keskustelu. Lapsen vasu siirtyy uuteen varhaiskasvatuspaikkaan.
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Lapsen varhaiskasvatuksen polku 
perhepäivähoidossa



• Tavoitteena: Perhepäivähoidon toiminnan taustalla olevien pedagogisten tavoitteiden tiedottaminen huoltajille.

• Toimenpiteet: Lasten huoltajat saavat lapsen päivästä tietoa  tuonti- ja hakutilanteissa. Arjen toiminnasta 
tiedotetaan laajemmin huoltajille säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Tässä kuukausikirjeessä kuvataan 
laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueen tavoitteiden yhteys  toteutuneeseen toimintaan.

• Arviointi:  Vertaispalaute, asiakaskokemuskysely, alueen työilloissa keskusteleva arviointi, päivittäinen palaute 
huoltajilta, lasten antaman palautteen perusteella 
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Viestintä ja yhteistyö sekä toiminnan arviointi
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