
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Hakuninmaa-Kuninkaantammi

Hyväksytty: 13.11.2020 Raila Tiainen-Ala-Maunus



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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Toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 1/2

Yksikössämme lapset, vanhemmat ja henkilöstö oppivat yhdessä toisiltaan. 
Keskustelemme, pohdimme ja toimimme yhdessä toisiamme kuunnellen ja 
arvostaen. Iloitsemme vahvuuksistamme ja onnistumisistamme. Kokeilemme 
rohkeasti uutta ja suhtaudumme epäonnistumisiin mahdollisuutena oppia. Meille 
on tärkeää arvostava ja yksilöllinen kohtaaminen sekä positiivinen ilmapiiri.

Lapsi on keskiössä. Hän on aktiivinen toimija ja oppija, juuri sellaisena kuin on. 
Rohkaisemme lasta kertomaan tunteistaan, mielipiteistään ja mielenkiinnon 
kohteistaan. Harjoittelemme toisten huomioimista myönteisesti sanoin, elein, 
ilmein ja koskettaen. Muiden huomioiminen leikeissä, säännöistä yhdessä 
sopiminen ja varhainen puuttuminen ennaltaehkäisevät myös kiusaamista. 
Luomme turvallisen ilmapiirin jokaiselle, näin lapsi tulee kuulluksi ja hän uskaltaa 
kertoa mielipiteensä.

Jokaisen lapsen kulttuuria ja oikeutta olla erilainen arvostetaan ja kunnioitetaan. 
Meillä kaikki tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisina. Rohkaisemme lapsia tekemään 
valintoja ilman stereotyyppisiä rooleja. Myönteisellä ja kannustavalla 
vuorovaikutuksella tuemme lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.

Toimintakautemme yksi keskeisiä periaatteita on pienryhmätoiminta. Syksyllä 
aloitamme toimintamme pienryhmissä, joita muokataan toimintavuoden aikana 
lasten tuen ja tarpeen mukaan. Pienryhmissä lapsen yksilölliset vahvuudet, 
kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi.
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Lasten varhaiskasvatus – ja esiopetussuunnitelmien, 
havaintojemme sekä arviointimme pohjalta luomme yhteistyössä 
huoltajien kanssa oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin 
tavoitteita toiminnallemme. Suunnittelemme toimintaa lasten 
mielenkiinnon kohteista käsin, 
varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetussuunnitelman laaja-
alaisia osaamisen alueet huomioiden sekä oppimisen alueita 
toteuttaen. Yhdessä lasten kanssa etsimme mahdollisuuksia 
kokeilla ja harjoitella asioita kokonaisvaltaisesti ja moniaistisesti. 
Yhdessä kokeilemalla, yrittämällä ja harjoittelemalla oivallamme 
ja opimme toisiltamme.

Leikki on tärkeä osa lasten päivää niin varhaiskasvatuksessa 
kuin esiopetuksessakin. Meillä leikki saa näkyä sekä kuulua. 
Leikin kautta lapsi harjoittelee monia taitoja ja sillä on iso 
merkitys lapsen hyvinvoinnille. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille 
ja elämyksille annetaan aikaa, tilaa sekä leikkirauha. 
Leikkiympäristöjä kehitetään vastaamaan lasten tarpeisiin. 
Kasvattajien tehtävä on rikastuttaa  leikkiä ja varmistaa, että 
kaikki lapset pääsevät osallisisiksi vertaisryhmässä. 
Kannustamme lapsia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, 
omaan ilmaisuun, luovuuteen sekä pitkäkestoiseen ja 
sitoutuneeseen leikkiin. Koemme yhdessä tekemisen ja leikin 
iloa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Positiivinen pedagogiikka on keskeinen toimintaperiaatteemme. 
Tunnistamme lasten vahvuuksia Huomaa hyvä -toimintakorttien avulla, ja kehitämme sekä lasten että aikuisten 
välistä sensitiivistä ja kannustavaa vuorovaikutusta. Kiitämme, kehumme ja kannustamme päivittäin lapsia ja 
aikuisina annamme lapsille mallia arvostavasta ja toisia kunnioittavasta vuorovaikutuksesta.

Meillä kaikki tunteet ovat sallittuja, ilot ja surut saavat näkyä ja kuulua. Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena 
kuin hän on.
Yhdessä lasten kanssa harjoittelemme kaveri-, yhteistyö- ja sosiaalisia taitoja päivittäisissä kohtaamissa, leikin 
lomassa, pienryhmätuokioilla sekä arjen touhuissa. Turvallisessa yhteisössä puutumme ristiriitatilanteisiin ja 
opettelemme yhdessä rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen. Ristiriitatilanteet selvitämme yhdessä lasten 
keskustelemalla. 
Sanoitamme tunteita sekä opettelemme tunnistamaan ja nimeämään eri tunnetiloja. 
Käytämme toiminnan tukena erilaisia tunnetaitomateriaaleja.
Esimerkiksi:
- Molli –kirjat
- Jukka Hukka –kirjat
- Fanni –kirjat 
- Monia erilasia tunnetaito –ja lasten mindfullnesskortteja
- Esiopetusryhmien kasvattajat ottavat toimintavuoden aikana käyttöön Mini Verso –toimintamallin kiusaamisen 

ehkäisemiseksi
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Tasa-arvo –ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma
- Varhaiskasvatuksessa 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. 
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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)

3. Näiden yhteisten tavoitteiden lisäksi olemme valinneet yksiköillemme seuraavat asiat, joita viemme
eteenpäin:

- Kuninkaantammen päiväkoti: Kestävä kehitys
* Haluamme tukea lapsen kasvua kestävään elämäntapaan

- Hakuninmaan päiväkoti ja Editan toimipiste: Vuorovaikutustaidot ja hyvän huomaaminen
* Välittävä toimintakulttuuri rakentuu kohtaamisten kautta, joissa ollaan aidosti läsnä ja osoitetaan 

välittävää huomiota
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Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittaminen 1/2

Varhaiskasvatusyksikköömme kuuluvat Hakuninmaan -ja 
Kuninkaantammen päiväkodit. Kuninkaantammen päiväkoti toimii 
kahdessa toimipisteessä, Kuninkaantammessa ja Editan 
toimipisteessä.

Hakuninmaan päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää, ja talossa 
on 1-5 –vuotiaita lapsia. Kuninkaantammessa on 11 ryhmää, 
talossa on  1-4 –vuotiaita lapsia. Editassa on neljä lapsiryhmää, 
joissa on 4-6 –vuotiaita lapsia. 

Palveluvalikkoomme kuuluu varhaiskasvatuksen lisäksi myös 
esiopetus. piha –ja metsäkerhot, jotka järjestetään 
Kuninkaantammen päiväkodissa. Näistä löydätte lisätietoa 
päiväkotiemme nettisivuilta.

Esiopetusta järjestetään Kuninkaantammen päiväkodin Editan 
toimipisteessä, jossa on myös Kannelmäen peruskoulun Tammen 
toimipiste. Esiopetusryhmiä muodostettaessa huomioidaan 
lapsen oppilaaksi otto -alue, jolloin siirtyminen esiopetuksesta 
kouluun helpottuu. Esiopetusryhmät tekevät luontevaa yhteistyötä 
Tammen toimipisteen alkuopetuksen kanssa.

Esiopetukseen kuuluu oppilashuolto. Oppilashuollon palveluihin 
kuuluu mm. koulupsykologi, koulukuraattori ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Oppilashuolto toimii 
yhteistyössä lapsen huoltajien sekä esiopetuksen henkilökunnan 
kanssa.



Toivomme, että lapsi tutustuu uuteen ympäristöön ensimmäisinä 
päivinä yhdessä kanssanne. Tutustuminen yhdessä huoltajan tai 
muun läheisen aikuisen kanssa voi tapahtua jo ennen kuin 
vahaiskasvatuspäätös on voimassa. Lapsi voi jäädä yksin ilman 
huoltajaa harjoittelemaan, siitä päivästä lähtien kun 
varhaiskasvatuspäätös on voimassa.

Tutustumisjakson aikana lapsi tutustuu henkilökuntaan, muihin 
ryhmän lapsiin, toimintaan ja tiloihin. Henkilökunnalla on samalla 
mahdollisuus luoda lapseen vuorovaikutteinen suhde ja oppia 
tuntemaan teidät. Tutustumisjakson aikana osallistutte lapsen 
kanssa toimintaan, leikkiin, ulkoiluun, ruokailuun ja päivälevolle.

Tutustumisjakson aikana tai jo ennen sitä henkilökunta varaa 
kanssanne ajan aloituskeskusteluun. Ensimmäinen tapaaminen 
voidaan järjestää lapsen kotona, tutussa ympäristössä. 
Keskustelussa käydään läpi tarvittavaa tietoa lapsesta, 
odotuksistanne ja toiveistanne aloitukseen liittyen. Saatte tietoa ja 
voitte esittää kysymyksiä varhaiskasvatuksesta, ryhmän toiminnasta 
ja päivärytmistä.
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Viestintä ja yhteistyö 1/2

Arvostamme ja meille on tärkeää avoin, sensitiivinen, luottamuksellinen ja 
vastavuoroinen kohtaaminen sekä lasten että huoltajien kanssa kaikissa 
päivittäisissä kohtaamisissa. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on 
ensiarvoisen tärkeää, sillä sen avulla taataan lapsen terveen ja turvallisen 
kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.
Meihin saa ottaa yhteyttä aina, kun jokin asia askarruttaa mieltä. Emme 
kaihda positiivista, emmekä korjaavaa palautetta.

Viikoittain viestimme koteihin viikon tapahtumista. Pedagogista 
dokumentointia teemme lapsille ja huoltajille näkyväksi ryhmän sähköisessä 
portfoliossa, joka otetaan käyttöön toimintakauden aikana.

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on mahdollistaa myös lasten 
ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja 
kehittämiseen.
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Huoltajien kanssa keskustellaan toiminnasta ja lapsen päivästä hyvän 
yhteistyön hengessä päivittäisissä tuonti/hakutilanteissa, sekä kaksi 
kertaa toimintavuodessa käytävissä lapsen 
varhaiskasvatuskeskusteluissa (Vasu) / lapsen 
esiopetussuunnitelmakeskusteluissa (Leops).

Vasu/Leops keskusteluissa mietitään yhdessä lapsen kasvuun, 
kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä asioista ja laaditaan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma/ lapsen esiopetussuunnitelma.  
Vasun/Leopsin lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. Lapsen 
Vasuun/Leopsiin kirjattavat tavoitteet muodostavat pohjan ryhmän 
suunnitelmalliselle ja tavoitteelliselle pedagogiselle toiminnalle.
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Toivottaa,
Hakuninmaan ja Kuninkaantammen päiväkotien 

henkilökunta
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Olette sydämellisesti tervetulleita 
tekemään yhteistyötä kanssamme,

Lasten parhaaksi!
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