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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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 4



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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021
5



Yksikön toimintakulttuuri

Hertta-Susannassa jokainen on tärkeä; niin lapsi, perhe kuin koko työyhteisö. 
Haluamme, että päiväkoti on turvallinen ja mukava paikka meille kaikille.

Aidosti välittämällä kannustamme lapsia osallistumaan ja onnistumaan. 
Positiivinen pedagogiikka näkyy arjen pienissä, mutta merkityksellisissä 
vuorovaikutustilanteissa. Ryhmissämme lapset ovat mukana vaikuttamassa 
toimintaan, otamme heidän mielenkiinnonkohteensa ja näkemyksensä 
huomioon toiminnan järjestämisessä. Olemme läsnä ja pysähdymme lasten 
uteliaisuuden äärelle. Etsimme yhdessä tietoa, opimme uusia asioita ja 
taitoja. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaamme yhdessä 
lasten ja huoltajien kanssa.

Leikimme tänään, leikimme huomenna ja leikimme viikon jokaisena päivänä. 
Leikki liikkuu pihasta lähimetsään, metsästä sisälle ja automatolta tabletille. 
Tiedostamme leikin merkityksen lapsen hyvinvoinnille, kehitykselle ja 
oppimiselle. Luomme yhdessä lasten kanssa leikille suotuisan 
oppimisympäristön. Keskuspuiston läheisyys tuo toimintaamme arvokkaan 
lisän ja luonnossa toimiminen tulee tutuksi jokaiselle yksikön lapselle.

Olemme yksikössämme sitoutuneet osaamisen jakamiseen lasten 
hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 1/2
Hertta-Susannassa henkilöstömme kouluttautuu ja jakaa osaamistaan lasten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstömme on usean vuoden ajan johdonmukaisesti 
hankkinut osaamista lasten säätelytaitojen tukemiseen ja itse kehittänyt 
vuorovaikutustaitoja korostavan työvälineen, Musakärrytoiminnan. Henkilöstömme on 
täydentänyt osaamistaan myös tietoisuustaidoissa Pieni Oppiva Mieli (POM), 
ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa (Nepsy) sekä 
positiivisessa pedagogiikassa. Sitoudumme pitkäjänteiseen kehittämistyöhön 
kohdataksemme arjen haastavat tilanteet entistä ammattitaitoisemmin.

Kaikissa yksikkömme ryhmissä rentoutumishetket, rauhoittumisrutiinit, satuhieronta, 
aistileikit ja muut mielen rauhoittumiseen ja myötätunnon vahvistamiseen ohjaavat 
toimet ovat osa säännöllistä ja suunniteltua toimintaamme. Ohjattujen hetkien anti 
siirtyy päiväkodin arkeen ja lasten säätelytaidot vahvistuvat.

Huomaa hyvä! -vahvuuskasvatus on osa toimintaamme. Vahvuuskasvatuksen kautta 
ohjaamme lapsia tunnistamaan ja käyttöönottamaan omia luonteenvahvuuksiaan ja 
lisäämme lasten myönteisiä tunnekokemuksia. Turvataitoja käsittelemme ja 
vahvistamme lasten kanssa ikätason mukaisesti. 

Toteutamme yksikössämme Hyveet elämässä - hyvekasvatusta. Valitsemme 
yksikölle hyveen toimintavuoden ajaksi. Sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä 
harjoittelemme yhdessä arjen kohtaamisissa keskustellen sekä leikin ja ilmaisun 
keinoin.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 7



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 2/2

Olemme yhdessä lasten ja huoltajien kanssa laatineet kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman. Päivitämme 
suunnitelman vanhempainilloissa vuosittain. Puutumme kaikkiin riita- ja kiusaamistilanteisiin. Rohkaisemme huoltajia 
kertomaan huolensa pienistäkin tärkeiksi kokemistaan asioista lapsensa hyvän varhaiskasvatuksen tukemiseksi.



Toimintakauden tavoitteet 

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1.Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja 
opiskella.

Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja 
leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle 
verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. 

Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista 
toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan 
vuoden 2021 aikana. 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.

Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä 
kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.
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Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:

1. Hyvinvointi ja kestävä elämäntapa. 

Tarkastelemme, kehitämme ja arvioimme arjen perustoimintoja ja päivän rakenteen toimivuutta. 

Panostamme liikkuvaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä ympäristökasvatukseen 
kaiken toiminnan läpileikkaavina teemoina.

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. 

Tarkastelemme, kehitämme ja arvioimme sekä henkilöstön ja lasten välistä 
että lasten keskinäistä vuorovaikutusta. 

Edistämme jokaisen lapsen oikeutta osallistua kulttuuri- ja 
taide-elämään luomalla yksikköömme suunnitelman lapsen kulttuuripolusta. 
Sitoudumme kulttuurikasvatustyötä tukevaan Musakärrytoimintaan.



Hyvinvointi ja kestävä elämäntapa

Hyvinvointi
Ymmärrämme arjen perustoiminnot; ruokailutilanteet, lepohetket, 
siirtymätilanteet ja ulkoilun, pedagogisesti tavoitteellisena toimintana. 
Tuemme lasten tasapainoista ruokailua, joustavaa suhtautumista 
ruokaan ja ylläpidämme ruokailoa. Lapset tarvitsevat lepoa ja unta 
terveen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Suunnittelemme 
lepohetkikäytännöt yhteistyössä perheiden kanssa huomioiden unen ja 
levon merkityksen lapsen aivoterveydelle, oppimiselle, muistamiselle ja 
tunnesäätelylle. Siirtymätilanteet ovat suunniteltuja ja lapsille 
ennakoitavissa olevia tilanteita, joissa aikuinen on läsnä. 
Siirtymätilanteista rakennamme toimintahetkiä, joissa kohtaamme lapset 
ja tuemme heidän omatoimisuuttaan. Panostamme liikkuvaan 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Kestävä elämäntapa
Ympäristökasvatus läpileikkaa kaiken toiminnan. Tavoitteenamme on 
ympäristökasvatuksen keinoin luoda lapsille ilmastotoivoa. Tuemme 
lasten luonto- ja ympäristösuhteen kehittymistä oppimalla ympäristössä, 
ympäristöstä sekä toimimalla ympäristön puolesta.
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Liikkuva varhaiskasvatus
Olemme sitoutuneet osaksi valtakunnallista Liikkuva Varhaiskasvatus hanketta, jonka tehtävänä on lisätä lasten 
monipuolista liikkumista, edistää liikuntamyönteisen kulttuurin kehittymistä sekä tukea perheitä liikkuvan elämäntavan 
rakentamisessa. Hyödynnämme oppimis- ja toimintaympäristöä lasten monipuolisessa liikkumisessa sisällä, ulkona ja 
luonnossa.

Hanke on jaettu kolmeen osaan; tutustu, kehitä ja tee näkyväksi. Tutustumisosiossa arvioidaan nykytila ja suunnitellaan 
kehittämisaskeleet. Kehittämisosiossa yksikkö valitsee omat kehittämisen osa-alueensa nykytilan arvioinnin ja yksikössä 
käydyn keskustelun pohjalta. Tee näkyväksi vaiheessa peilataan tehtyä kehitystyötä ja pohditaan miten oman yksikön 
toimintakulttuuri on muuttunut

• Liikkuva Varhaiskasvatus näkyy kannustavana ilmapiirinä
sekä päiväkodissa että kotona

• Liikkuva varhaiskasvatus näkyy lasten osallisuutena
toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa

• Liikkuva varhaiskasvatus näkyy kirjauksina yksilöllisissä
varhaiskasvatussuunnitelmissa (=vasu)



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 1/2
Kieli- ja kulttuuritietoinen kasvatus
Tarkastelemme, kehitämme ja arvioimme toiminnassamme sekä henkilöstön 
ja lasten välistä että lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja rakennamme näin 
yksikköömme kieltä ja kulttuuria tukevaa toimintaympäristöä. Olemme 
kiinnostuneita kaikista perheiden ja henkilökunnan kielistä ja kulttuureista. 
Kutsumme perheitä mukaan toimintaamme esimerkiksi lukemaan satuja sekä 
opettamaan leikkejä ja lauluja äidinkielellään. Hertta-Susannassa huoltajat 
ovat vahvistamassa kieli- ja kulttuuritietoista kasvatusta yhdessä kanssamme.

Laadimme monikielisten lasten kielenopettamisen suunnitelman yhdessä 
suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksenopettajan kanssa. Lasten 
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja vanhempainilloissa on 
mahdollisuus tulkkauspalveluun.

Pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatus
Yksikössämme, Susannan toimipisteessä toimii pohjoissaamenkielinen 
ryhmä Luopmánat 1-5 -vuotiaille lapsille sekä esiopetus Pasilan peruskoulun 
yhteydessä. Pohjoissaamenkielisessä toiminnassa painottuu saamelainen 
vuodenkierto sekä saamelaiset arvot, jotka ovat muun muassa kieli, suku, 
yhteisö, luonto ja perinteiset elinkeinot. Pohjoissaamen kieli ja saamelainen 
kulttuuri ovat osa koko yksikön toimintaa. Laadimme pohjoissaamenkieliseen 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kielistrategian vuosittain.

Dát šaddá 
somá!

Buori sámi 
álbmotbeaivvi 

buohkaide
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 2/2
Kulttuuripolkusuunnitelma
Aloitamme toimintavuoden 2020-2021 aikana kulttuuripolkusuunnitelman työstämisen. Kulttuuripolkusuunnitelma tukee taide- ja 
kulttuurikasvatuksen johdonmukaista ja tasa-arvoista toteutumista yksikkömme lapsille. Taide ja kulttuurikasvatus tarkoittaa 
meille sitä, että lapset saavat kasvaa ympäristössä, jossa he pääsevät osallistumaan säännöllisesti sekä aktiivisina tekijöinä että 
yleisönä eri taiteenalojen kokemiseen. Laadidmme suunnitelman yhteistyössä huoltajien ja alueemme kulttuuritoimijoiden 
kanssa.

Musakärrytoiminta
Sitoudumme Musakärrytoimintaan, joka on vahvaan 
vuorovaikutukseen perustuvaa taide- ja kulttuurikasvatusta.
Se on jatkuvaa täydennyskoulutustahenkilöstölle sekä 
osaamisen jakamisen malli, johon sisältyy päiväkodeissa
kiertävä soittimisto. Toiminnan tavoitteena on lisätä 
lasten taidekokemuksia, tuottaa lapsille osallistavia
kokemuksia yhteissoitosta laadukkailla soittimilla,
sekä lisätä henkilöstön musiikkikasvatusosaamista.

Musakärry yksikössämme toimintakaudella 2020-2021
Päiväkoti Hertassa: 9.11.-11.12.20
Päiväkoti Susannassa: 7.9.-6.11.20

http//musakarry.blogspot.fi
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Kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa

Musakärry

• 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.
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Käynnistämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnan 2020-2021. 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.



Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Varhaiskasvatuksen aloittaminen Hertta-Susannassa
Lapsen aloittaessa yksikössämme varaamme huoltajille ajan aloituskeskusteluun. Keskustelussa huoltajat 
saavat kertoa lapsestaan, perheestään sekä odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodissa aloittamiseen liittyen. 
Keskustelussa päiväkodin työntekijä kertoo päiväkodin käytännöistä ja ryhmän toiminnasta.
Aloituskeskustelussa sovimme lapsen tutustumisesta ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä viikon 
mittainen, mutta tämän sovimme tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tutustuminen alkaa yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa. Tutustumisjakson aikana lapsi 
tutustuu päiväkotiin, ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä arjen toimintaan. Lapsi huoltajineen pääsee mukaan
erilaisiin aamupäivän ja iltapäivän toimintoihin, jolloin päiväkodin arki tulee tutuksi kuormittamatta lasta.

Laadimme vuosittain jokaiselle lapselle oman Varhaiskasvatussuunnitelman, Vasun, yhdessä lapsen ja 
huoltajien kanssa. Ryhmän pedagoginen suunnitelma pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin. 
4-vuotta täyttäville lapsille järjestämme Hyve 4-mallin keskustelun yhteistyössä neuvolan kanssa.
Esiopetusvuonna laadimme  yhdessä huoltajien kanssa lapselle henkilökohtaisen Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelman, Leopsin. Sekä Varhaiskasvatussuunnitelmassa että Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmassa huomioimme lapsen kiinnostuksenkohteet ja henkilökohtaiset kasvun ja kehityksen 
tavoitteet.

Yksikössämme annettava esiopetus tapahtuu Pasilan peruskoulun yhteydessä. Olemme esi- ja 
alkuopetuksen henkilöstön kanssa kehittäneet inklusiivisia toimintamalleja, joihin yhteisen työn perustamme. 
Koulu tulee tutuksi jo esiopetusvuoden aikana.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 12



Ryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen siirtyminen

Aloitamme ryhmien muodostaminen seuraavaksi toimintavuodeksi keväisin. 
Ryhmien muodostamiseen vaikuttavat lasten ikä ja tarpeet. Ne huomioiden 
suunnittelemme ryhmien rakenteelliset järjestelyt, kuten ryhmäkoon 
pienentämisen, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai erityisavustajan tuen 
sekä tilojen tarkoituksenmukaisen käytön. Lisäksi jokainen ryhmä pohtii 
oman ryhmänsä muodostamiseen liittyvät pedagogiset ratkaisut; selkeän 
päiväjärjestyksen, päivittäisten toimintojensa rytmittämisen, 
suunnitelmallisen pienryhmätoiminnan, ryhmien joustavan muuntelun sekä 
oppimisympäristönsä muokkaamisen kulloiseenkin toimintakokonaisuuteen 
sopivaksi. Ryhmät suunnittelevat yhdessä alueemme asiantuntijoiden 
kanssa ryhmänsä lasten ohjaamiseen liittyvät kommunikaatiota ja 
vuorovaikutusta tukevat toiminnot.

Ryhmästä toiseen siirtymistä käsittelemme yhdessä perheen ja lapsen 
kanssa. Käymme tutustumassa uudessa ryhmässä tutun päiväkodin 
aikuisen ja mahdollisesti huoltajan kanssa. Yhdessä huoltajien kanssa 
keskusteluissa kirjatut tiedot siirtyvät uuteen ryhmään ja aina tarvittaessa 
järjestämme yhteisen siirtopalaverin. Suunnittelemme ryhmärakenteet siten, 
että siirtymiä tulee mahdollisimman vähän.



Yhteistyö  huoltajien kanssa koostuu päivittäisistä kohtaamisista, vuosittaisista varhaiskasvatuskeskusteluista ja 
vanhempainilloista. Kannustamme huoltajia olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä päiväkodin henkilöstöön. 
Toivotamme huoltajat aktiivisesti mukaan yhteiseen työhön lasten hyväksi. Yhdessä pystymme parhaiten tukemaan lasten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tiedonkulun varmistamiseksi käytössämme on lapsilistat, joihin kirjataan lyhyesti päivän tärkeimmät tapahtumat. Huoltajille 
kerromme kuulumisia ja tiedotamme ajankohtaisista asioista toistaiseksi sähköpostilla. Päiväkodeillamme on tiloissaan myös 
keskitettyt ilmoitustaulut, joihin laitamme tärkeät informoitavat asiat esille. Tiiviin yhteistyön tueksi suunnittelemme sähköisten 
ryhmäportfolioiden käyttöönottoa tämän toimintavuoden aikana. Teemme monialaista yteistyötä mm. puhe- ja 
toimintaterapeuttien, alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, suomi toisena kielenä opettajan, 
sosiaalityöntekijöiden sekä neuvolan kanssa (3-vuotisneuvola päiväkodissa ja yhteistyössä 4-vuotisneuvola). Esiopetusen 
oppilashuoltoryhmään kuuluvat lisäksi kuraattori ja psykologi.Vanhempainilloissa toimintakauden alussa ideoimme päiväkodin 
ja ryhmien toimintaa yhdessä huoltajien kanssa. 
Toiminnan arviointi toteutuu ketterästi havainnointiin keskittyvien Nopeaviikkojen yhteydessä. Lisäksi 
asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamalla vanhemmat voivat vaikuttaa yksikön toiminnan kehittämiseen. Vapaamuotoinen 
vanhempainryhmä toimii yhtenä ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja päiväkodin välillä.
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