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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 
varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa määritellyille arvoille 
sekä Helsingin kaupungin strategiaan 
2017-2021
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Yksikön toimintakulttuuri
• Varhaiskasvatusyksikkö Herttua-Kumpulassa 
arvostetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista 
kohtelua. Tämä näkyy esimerkiksi huomioimalla 
lasten tavat kommunikoida eri tavoin. 
Päiväkodin aikuiset etsivät erilaisia tapoja, 
joilla jokainen lapsi ymmärtää ja tulee 
ymmärretyksi. 

• Haluamme, että jokainen lapsi kokee 
kuuluvansa joukkoon, minkä vuoksi käytämme 
paljon aikaa varsinkin toimintavuoden alussa 
ryhmäyttämiseen. 

• Metsä on tärkeä osa toimintaamme. Jokainen 
ryhmämme retkeilee lähimetsissämme 
säännöllisesti.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Varhaiskasvatusyksikkö Herttua-
Kumpulassa hyödynnämme toimintavuonna 
2020-2021 Huomaa hyvä! –pedagogiikkaa 
kaveritaitojen ja ristiriitatilanteiden 
ratkaisemisessa. Kaikilla lapsilla on 
vahvuuksia ja jokainen lapsi 
harjoittelee jotakin. On tärkeää, että 
aikuiset luovat lapsiryhmään kulttuurin, 
jossa hyväksytään epäonnistuminen ja 
kannustetaan yrittämään uudelleen. 

• Tunnetaitojen opettelussa hyödynnämme 
Fanni –kirjasarjaa, joka sopii hyvin 
myös alle 3-vuotiaille tunnetaitojen 
harjoittelijoille.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksiköissä 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 toimenpiteitä, joilla 
edistämme tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta yksikössämme.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Kun lapsi on saanut paikan Päiväkoti 
Herttuasta tai Päiväkoti Kumpulasta, 
perhe on yhteydessä lapsen ryhmän 
opettajaan.

• Ryhmän opettajan kanssa sovitaan lapsen 
ensimmäisistä päivistä päiväkodissa 
sekä aloituskeskustelun ajankohdasta.

• Aloituskeskustelussa keskustellaan 
lapsen turvallisen aloituksen kannalta 
tärkeistä tiedoista, joita voivat olla 
esimerkiksi nukkumiskäytännöt tai 
keinot, joilla lapsi ilmaisee itseään. 
Samalla vanhemmat saavat tietoa 
päiväkodin käytännöistä. 
Aloituskeskustelu pidetään heti 
tutustumisen ensimmäisinä päivinä.
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Ryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen siirtyminen

• Lapsiryhmät ja pienryhmät laaditaan pedagogisin 
perustein. Koko päiväkodin hoito- ja 
kasvatushenkilöstö osallistuu lapsiryhmien 
muodostamiseen. Ryhmän muodostuksessa huomioidaan 
muun muassa kaverisuhteet, ryhmädynamiikka sekä 
fyysiset tilat. Tärkeintä ryhmienmuodostuksessa 
on luoda parhaimmat olosuhteet lasten 
hyvinvoinnille ja oppimiselle.

• Ryhmästä toiseen siirryttäessä asiasta 
keskustellaan lapsen ja vanhempien kanssa. Uuteen 
ryhmään voi käydä tutustumassa yhdessä vanhempien 
ja/tai oman ryhmän aikuisen kanssa.

• Toimintavuonna 2020-2021 Päiväkoti Herttuassa on 
kielirikasteisen englannin esiopetusta. 
Yhteistyökoulumme on Koskelan ala-aste ja teemme 
yhteistyötä kaksi kertaa kuukaudessa 
kummiluokkiemme kanssa.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma – VASU
Lapen esiopetussuunnitelma - LEOPS

• Jokaiselle Varhaiskasvatusyksikkö Herttua-
Kumpulassa olevalle lapselle laaditaan joko 
vasu tai leops. 

• Vasu ja leops laaditaan huoltajien kanssa 
käydyn keskustelun pohjalta.

• Vasuun ja leopsiin kirjataan lapsen vahvuudet 
sekä ne asiat, joita lapsen kanssa 
harjoitellaan päiväkodissa.

• Joidenkin lasten kohdalla voidaan kirjata myös 
kielen oppimisen suunnitelma tai tuen 
toteuttamisen suunnitelma.

• Vasut ja leopsit toimivat ryhmän pedagogisen 
suunnitelman perustana.
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Toimintakauden 2020-2021 tavoitteet 1/2 

Ensin
Lapsen 

vasu/leops

Sitten
Ryhmän 

pedagoginen 
suunnitelma

Lopuksi
Ryhmän toiminta 
dokumentoidaan 
digitaaliseen 

ryhmäportfolioon

Helsingin kaupungin strategiasta 
nousevat yhteiset tavoitteet: 

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

• Pedagoginen suunnitelma ohjaa 
lapsiryhmän pedagogista toimintaa.

• Pedagoginen suunnitelma laaditaan 
toimintavuoden alussa lasten 
yksilöllisten 
varhaiskasvatussuunnitelmien tai 
esiopetussuunnitelmien pohjalta. 

• Digitaalinen ryhmäportfolio otetaan 
käyttöön jokaisessa päiväkodin 
lapsiryhmässä.
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Toimintakauden 2020-2021 tavoitteet 2/2
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat 
yhteiset tavoitteet: 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä

• Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan 
ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä 
kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. 

• Toimintavuonna 2020-2021 tulemme jokaisessa 
oppimiskokonaisuudessa huomioimaan 
erityisesti kuvataiteet sekä 
musiikkikasvatuksen, koska taiteellinen 
kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten 
oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja 
myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia 
ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. 
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MiniDigi – teknologia oppimisympäristöjen rikastajana
• Päiväkoti Herttua on mukana 
kehittämishankkeessa, jonka toiminnan 
kehittämisen tavoitteena on luoda lapsia 
innostavia ja luovia toimintatapoja 
varhaiskasvatukseen, joissa hyödynnetään 
teknologiaa. Yhdessä kokeillen ja 
arvioiden löydetään uusia tapoja toimia, 
jotka tukevat lapsen tulevaisuuden 
taitoja. 

• Hankkeen kautta lapset voivat 
esimerkiksi tutustua ohjelmoinnin 
perusteisiin, tai luoda omia 
animaatioita erilaisten sovelluksien ja 
tablet-tietokoneiden avulla. Lapsen 
aktiivinen rooli ja yhteisöllisyys ovat 
kehittämisen perustana.

• Hankkeessa ovat mukana Hattivatit, 
Mymmelit sekä Muumit.
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Viestintä ja yhteistyö

• Kutsumme vanhempia osallistumaan päiväkodin 
toimintaan sekä toiminnan suunnitteluun ja 
arviointiin esimerkiksi vasu- ja leops-
keskusteluiden sekä laajempien 
asiakaskyselyiden kautta.

• Viikoittain vanhemmat saavat viikkokirjeen, 
jossa kerrotaan ryhmän toiminnasta ja 
asioista, joita on lasten kanssa 
harjoiteltu.

• Toimintavuoden 2020-2021 aikana otamme 
käyttöön digitaalisen portfolion, joka 
korvaa viikkokirjeen. Portfolioon 
dokumentoidaan lapsiryhmän toimintaa ja 
sitä arvioidaan yhdessä lasten kanssa.

• Instagramissa @paivakotiherttua ja 
@pk.kumpula ryhmät julkaisevat 
säännöllisesti kuvia toiminnasta.
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• Tarpeen mukaan saamme tukea työhömme 
moniammatilliselta verkostolta, johon 
voivat kuulua esimerkiksi neuvola, 
alueen varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, puheterapeutti, 
sosiaalityöntekijä jne.
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