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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. Lapset siirtyvät 
esiopetukseen päiväkotiin. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 4



Työtämme ohjaavat arvot
• lapsuuden itseisarvo; jokainen lapsi on 

ainutlaatuinen!

• ihmisenä kasvaminen; tuemme lasten kasvua 
ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, 
hyvyyteen ja kauneuteen sekä 
oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

• lapsen oikeudet; lapsella on oikeus ilmaista 
itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla 
ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä 
on.

• yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus; 
jokainen leikki on yhtä tärkeä. Aikuinen ohjaa 
leikkiä sensitiivisesti, lapsen valintoja kunnioittaen.

• perheiden monimuotoisuus; jokainen lapsi voi 
kokea oman perheensä arvokkaaksi 

• terveellinen ja kestävä elämäntapa; meille tärkeitä 
ovat mm. ulkoilu ja liikkuminen, säännöllinen 
päivärytmi ja ajatuksella aseteltu, terveellinen 
ruoka. 

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-suunnitelmanperusteissa 
määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 
2017-2021.
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Perhepäivähoidon toimintakulttuuri 1/2

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

• toimintaympäristö on kodinomainen, kiireetön ja lämmin ja 
muuntautumiskykyinen 

• ulkoiluun kuuluu lähiympäristön monipuolinen käyttö: metsät, 
leikkipuistot, leikkialueet

• henkilökunta korostaa sensitiivisyyttä ja kiireettömyyttä niin lasten 
kuin aikuisten välisissä vuorovaikutustilanteissa ja leikissä

• tuemme lasten ajattelun ja oppimisen taitoja sekä päätöksentekoa
• olemme läsnä pohdinnoissa ja haemme yhdessä tietoa uusista 

puhuttelevista asioista ja kannustamme kokeilemaan uutta
• tuemme lasten omia vahvuuksia sekä kannustamme lasta 

yrittämään itse
• yhdessä ihmettelemme ja tutkimme pieniä ja isoja asioita joihin 

lapset kiinnittävät huomionsa
• lasten oppimiselle annetaan aikaa
• ollaan kaikkien kavereita
• leikki on lapsen tapa toimia ja sille annetaan aikaa ja tilaa
• Leikkirauhaa vaalitaan, myös yksin voi ja saa leikkiä
• harjoittelemme itsestä ja toisista huolehtimista
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Perhepäivähoidon toimintakulttuuri 2/2

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

• käytämme koko Helsinkiä oppimisympäristönä. Tähän kuuluu 
rakennettu kaupunki ja erityisesti Helsingin moninainen luonto

• jokaisella lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja uskontoon

• toimimme yhteisössä, jossa lapset ja aikuiset oppivat yhdessä ja 
toisiltaan 

• henkilöstö ymmärtää kulttuurin ja kielen keskeisen merkityksen 
lasten kehityksessä ja oppimisessa ja tukee perheitä näissä
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• perhepäivähoidon pienet ryhmät mahdollistavat lasten yksilöllisen havainnoinnin ja ohjaamisen 
• pieneltä tuntuvat myönteiset kokemukset lapsuudessa voivat saada aikaan isoja asioita tulevaisuudessa. 

Aikuinen kehuu ja kannustaa lasta pienissäkin onnistumisissa. Kaikista asioista ja tilanteista löytyy myönteisiä 
näkökulmia. Ryhmien käytössä on huomaa hyvä –materiaali. 

• harjoittelemme kaveritaitoja lukemalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, laulaen, tekemällä erilaisia tehtäviä, 
keskustelemalla tunteista sekä pohtimalla, minkälainen on hyvä kaveri

• keskustelemme lasten kanssa päivittäin hyvästä kaveruudesta, toisten kanssa leikkimisestä, kauniista sanoista 
ja niiden merkityksestä, neuvottelutaidoista ja riidoista sekä niiden sopimisesta

• ristiriitatilanteita ratkotaan tasa-arvoisesti kaikkia osapuolia kuullen
• henkilökunta toimii hyvänä esimerkkinä lapsille
• koko henkilöstö kouluttautuu MiniVerso-vertaisovittelun käyttäjäksi ja sitä käytetään ryhmän ikä- ja taitotasoon 

suhteutettuna
• yksiköllä on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä on mietitty omia keinojamme 

vahvistaa kaveritaitoja ja ennaltaehkäistä ristiriitoja ja kiusaamista. Tilanteet käsitellään aina loppuun saakka. 
• vasukeskustelujen yhteydessä perheille kerrotaan, miten ryhmissä puututaan kiusaamiseen. Pääkohdat 

kirjataan lapsen vasuun. Aihetta voidaan käsitellä myös vanhempaintilaisuuksissa.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Tasa-arvotavoitteemme toimintavuonna

• kiinnitämme erityistä huomiota leikkien suunnittelun tukemiseen, roolien valintoihin ja huomioimme lasten toiveita 
leikkivälinehankinnoissa

Yhdenvertaisuustavoitteemme toimintavuonna: 

• huomioimme toiminnan suunnittelussa ja viestinnässä erilaiset perheet
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat varhaiskasvatuksen yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

• TAE (talousarvioennuste) 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. Kehitämme avointa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta
• toimimme esimerkkeinä palautteen antamisessa sekä vastaanottamisessa
• näytämme lapsille, että heidän kanssaan käytävät keskustelut ovat aina arvokkaita
• kehitämme yksikön sisäistä yhteistyötä
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Tutustumisen ja aloittamisen käytännöt
• saatuaan tiedon hoitopaikasta, vanhemmat ottavat yhteyttä hoitopaikkaan tai perhepäivähoitaja / ryhmäperhepäivähoitaja perheeseen 

ja sopivat tutustumiskäynnin ajankohdan  
• tutustumiskäynnillä esitellään hoitopaikan tilat ja kerrotaan ryhmästä ja toimintatavoista (esim. päivärytmi, hoitopäivän pituus, ulkoilu, 

lepohetki jne.) sekä sovitaan tutustumisjakson aikataulu 
• tutustumisjakso on noin viikon mittainen. Tutustumisjaksolla vanhempi saattelee lapsen varhaiskasvatuksen arkeen olemalla mukana 

päivän eri vaiheissa.
• mikäli mahdollista, hoitosuhteen alussa ensimmäiset hoitopäivät voivat olla lyhyempiä
• tutustumisjakson aikana käydään aloituskeskustelu
• tutustumisjakson aikana perheelle kerrotaan lapsen varahoitojärjestelyistä. Vanhemmat käyvät tutustumassa varahoitopaikaan. 

Lapsen vasuprosessi – perhepäivähoidon yhteisesti sovitut käytännöt
• lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut tavoitteet ja toimenpiteet pedagogiselle toiminnalle 
• lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, laaditaan vuosittain aina toimintakauden alussa syys-lokakuussa
• kesken toimintakautta aloittavan lapsen vasu laaditaan noin kahden kuukauden kuluttua aloituksesta
• vasun toteutumista arvioidaan toukokuussa ja aina lapsen siirtyessä toiseen hoitopaikkaan
• lapsen vasukeskusteluihin ja vanhempaintilaisuuksiin otetaan aina tarvittaessa tulkki

Toiseen varhaiskasvatusyksikköön siirtymisen yhteiset käytännöt Helsingissä
• lapsen siirtyessä hoitopaikasta toiseen pidetään tarvittaessa siirtoneuvottelu uuden hoitopaikan henkilökunnan ja vanhempien kanssa.

Lapsen vasu siirtyy uuteen varhaiskasvatuspaikkaan.
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Huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö
• päivittäiset kohtaamiset ovat vuorovaikutteisia: henkilökunta, lapsi ja huoltajat vaihtavat kuulumisia lapsesta ja toiminnasta 
• aloitus-, lapsen vasu-ja HYVE4-keskusteluissa huoltajat ja lapsi tulevat kuulluksi
• tiedotamme huoltajia puhelimitse, viestein ja sähköpostitse. Myös paperiset tiedotteet ovat käytössä huoltajien toivomuksesta. 
• huoltajilla on mahdollisuus osallistua toimintaan ja tehdä ehdotuksia toiminnan sisällöstä. Otamme mielellämme vastaan 

palautetta toimintamme kehittämiseksi.
• järjestämme vanhempainiltoja ja –tapaamisia, yhteisiä tapahtumia sekä juhlia

Muita yhteistyö tahoja ovat: leikkipuistot, päiväkodit, neuvola, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen S2-
opettaja, terapeutit, kirjastot, nuorisotalot, liikuntapaikat

Dokumentointi, kehittäminen ja arviointi yhdessä lasten, huoltajien ja henkilökunnan kanssa
• perheiden antama palaute huomioidaan toiminnan suunnittelussa 
• ryhmät arvioivat suunniteltua toimintaa säännöllisesti ryhmän toimintasuunnitelmaa käyttäen 
• lasten vasujen toteutumista arvioidaan huoltajien kanssa keväällä ja tarvittaessa useammin
• toimintaa dokumentoidaan toimintakauden aikana mm. valokuvaamalla 
• yksikön kehittämispäiviä järjestetään kaksi kertaa toimintavuoden aikana  
• henkilöstö käy kehityskeskusteluja esihenkilön kanssa 
• henkilökunta pitää tietotaitoaan ajan tasalla kouluttautumalla
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Viestintä ja yhteistyö
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