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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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Inkivääri-Sakarinmäen toimintakulttuurissa näkyy 
osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Ammattitaitoisen henkilökunnan aidolla läsnäololla ja välittämisellä luodaan 
viihtyisä ja turvallinen, muita kunnioittava ilmapiiri ja ympäristö. Kasvattajilla on 
yhteiset toimintatavat. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen 
on sallittua.

• Lapset kohdataan arvostavasti, heidät kuullaan ja heidän aloitteisiinsa vastataan. 
Jokainen lapsi saa päivän aikana kokea olevansa aikuiselle tärkeä omana itsenään 
ja tuoda esiin omia vahvuuksiaan. Lasten tuen tarpeet huomioidaan toiminnan 
suunnittelussa ja lapsia tuetaan kaikissa arjen tilanteissa.

• Kiireettömyys, lämmin ja positiivinen ilmapiiri ovat tärkeitä meille Inkivääri -
Sakarinmäessä. Hyvällä tilanteiden, toimintojen ja toimintaympäristön 
suunnittelulla sekä organisoinnilla edesautamme kiireettömyyttä erilaisissa 
päivittäisissä toiminnoissa.



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
• Lapsilla on päivittäin aikaa, rauhaa ja tilaa leikkiä. 
• Houkuttelevat leikkiympäristöt, jossa leikkitavarat ovat saatavilla.
• Leikkivälineet ja toimintatilat ovat koko talon yhteisessä käytössä yhteisesti sovittujen 

sopimusten mukaan.
• Leikki saa näkyä ja kuulua. 
• Leikeissä harjoitellaan jakamista, keskittymistä, toisten huomioimista ja tunteiden 

hallintaa sekä ilmaisua. Leikki tuottaa iloa ja on tärkein oppimisen väline.
• Lasten itse valitsemat ja ohjatut leikit vuorottelevat. Autamme lasta leikkien ideoinnissa, 

sanoitamme leikkiä sekä kannustamme pitkäkestoiseen leikkiin.
• Leikkivää aikuista ei saa häiritä 
• Edistämme lasten ystävyyssuhteiden syntymistä rohkaisemalla lapsia leikkimään yhdessä 

ja harjoittelemalla kaveritaitoja erilaisin pedagogisin menetelmin.
• Havainnoimme, arvioimme ja dokumentoimme valokuvin ja haastatteluin lasten leikkiä.
• Järjestämme koko talon yhteisen leikkipäivän sisällä tai ulkona neljä kertaa lukuvuodessa.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Päiväkodissamme on systemaattisesti käytössä vahvuuslähtöinen Huomaa Hyvä –pedagogiikka

• Keskitymme tunnistamaan lasten vahvuudet ja hyvät teot. Hyvän huomaaminen luo pohjan sille, 
että lapset pyrkivät itsekin hyviin tekoihin ja ystävällisyyteen muita kohtaan.

• Myönteinen vahvistaminen ja vahvuuksien huomaaminen tukevat lasten hyvinvointia yksilöinä ja 
osana ryhmää.

• Ryhmässä toimimista ja kaveritaitoja harjoitellaan kaikissa päivän tilanteissa aikuisen tukemana. 
Kaveritaitoja opitaan leikkien, yhdessä pohtien, draaman keinoin ja tarinoiden avulla.

• Ristiriidat ja konfliktit ratkaistaan lapsia kuunnellen ja lasten ratkaisuehdotukset huomioon ottaen. 
Aikuinen tukee lasten empatia- ja tunnetaitojen kehittymistä ristiriitojen ratkaisussa. Apuna voidaan 
käyttää Miniverso-toimintamallia.
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Oppimisympäristö
• Oppimisen pohjana on oppimisympäristö, jossa jokainen lapsi kokee olevansa turvassa. Positiivinen vuorovaikutus ja 

kiusaamisen nollatoleranssi luovat oppimisympäristön, jossa kaikkien on hyvä olla.

• Inkivääri - Sakarinmäessä tilat tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen 
liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lapset saavat itse vaikuttaa tarjolla oleviin 
leikkeihin ja välineisiin sekä ryhmien järjestelyihin esimerkiksi kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

• Retkeilemme viikoittain lähiympäristön metsissä. Lisäksi käymme julkista liikennettä hyödyntäen retkillä leikkipuistoissa, 
kirjastoissa sekä muissa tilaisuuksissa lasten iän mukaisesti.



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 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 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)

Inkivääri-Sakarinmäen toimintavuodelle asettama tavoite:
Huomaa Hyvä! Toimintamallin käyttöön sitoutuminen:
Huomaa hyvä-mallissa keskiössä on lapsen myönteinen vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen.
Yksikössä vahvistetaan positiivista ilmapiiriä tekemällä kehut ja kannustus näkyväksi. Aikuiset ohjaavat lapsia 
kiinnittämään huomiota ympärillään olevaan hyvään. Lapset saavat päivittäin onnistumisen kokemuksia ja työkaluja 
omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämiseen.
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Varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittaminen

Tutustuminen
• Päiväkodinjohtaja keskustelee jo varhaiskasvatuksen hakuvaiheessa perheen kanssa ja antaa 

ennakkotietoa päivähoidon aloituksesta. Ryhmän kasvatushenkilö ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii 
aloitukseen ja tutustumiseen liittyviä asioita. Varhaiskasvatuksen alkaessa aluksi on 1-2 viikon 
tutustumisjakso, jonka aikana käydään aloituskeskustelu. Huoltajille jaetaan myös Tervetuloa 
varhaiskasvatukseen-tiedote sekä tiedote, josta löytyvät ryhmän ja päiväkodin yhteystiedot.

• Esiopetukseen tutustumisesta tiedotetaan huoltajia keväällä esiopetuspaikkojen varmistuttua. Huoltajien 
kanssa käydään aina tarvittaessa esiopetuksen aloituskeskustelu.

Lapsiryhmien muodostaminen ja ryhmästä toiseen siirtyminen
• Lapsiryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Päiväkodissa toiminta on ryhmämuotoista.
• Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet, tuentarve ja henkilöstön 

mitoitukseen sekä ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset, lait ja asetukset. Lisäksi huomioidaan 
lasten kaverisuhteet.

• Lasten vaihtaessa ryhmää yhteistyön merkitys korostuu päiväkodin henkilöstön kesken sekä vanhempien 
kanssa suunniteltaessa sujuvia siirtymiä lapsiryhmästä toiseen. 



Lapsen yksilöllisten suunnitelmien (vasun ja Leops) laadintaan liittyvät yhteiset 
toimintatavat

• Huoltajat kutsutaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai esiopetuksen oppimista koskevaan 
keskusteluun toimintakauden alussa tai viimeistään 2 kk lapsen aloittamisesta varhaiskasvatuksessa.

• Perheille jaetaan Lapsen vasu -tiedote ennen keskustelua. Keskustelussa huoltajat saavat kertoa lapsestaan 
sekä näkemyksistään ja odotuksistaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyen. 

• Ryhmän henkilöstö valmistautuu keskusteluun havainnoimalla, haastattelemalla sekä dokumentoimalla 
jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia.

• Lapsi saa osallistua häntä koskevaan vasukeskusteluun.
• Vasu-/ leopskeskustelun pohjalta kirjataan muutama keskeinen lapsen hyvinvointiin, kehitykseen ja 

oppimiseen liittyvä konkreettinen tavoite varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle.
• Lasten vasuun ja leopsiin kirjatut pedagogiset tavoitteet huomioidaan ja niitä käytetään ryhmän pedagogisen 

suunnitelman pohjana.
• Varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään 

yhdessä lapsen, huoltajien ja henkilökunnan kanssa aina tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa.
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• Huoltajat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan lapsen varhaiskasvatusta koskeviin asioihin
• Syksyisin järjestetään vanhempainilta, jossa ryhmän ja päiväkodin toimintaa esitellään.
• Toimintavuoden aikana järjestetään kahvituksia, joihin vanhemmat pääsevät osallistumaan lapsen kanssa 

(esimerkiksi isänpäivä ja äitienpäivä)
• Päivittäisissä haku- ja tuontitilanteissa vaihdetaan lapsen kuulumiset. Tiedottamisen välineinä käytetään 

sähköistä viikkokirjettä, tekstiviestejä ja ilmoitustauluja.
• Ryhmät päivittävät Instagramiin ja Facebookiin kuvia toiminnasta ja tunnelmia päiväkodin arjesta.

Dokumentoimme ja arvioimme toimintaamme yhdessä lasten ja huoltajien kanssa
• Lasten havainnointi ja havaintojen kirjaaminen sekä niistä keskusteleminen ovat tärkeä pohja dokumentoinnille.
• Havaintojen pohjalta suunnittelemme, kehitämme ja arvioimme toimintaamme.
• Havaintojen ja yhteisen keskustelun pohjalta kirjaamme lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen 

suunnitelmaan toiminnan tavoitteet.
• Teemme yhteistyötä neuvolan, alueen kiertävän erityisopettajan ja puheterapeutin kanssa. Lapsen tuen tarvetta 

arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä.
• Esiopetuksessa yhteistyötä tehdään myös esiopetuksen oppilashuollon sekä perusopetuksen kanssa laaditun 

yhdessä oppimisen suunnitelman mukaisesti.
• Jokaisessa ryhmässä laaditaan ryhmän pedagoginen suunnitelma, joka perustuu lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmasta ja esiopetuksen suunnitelmasta sekä yksikön toimintasuunnitelmasta nouseviin 
tavoitteisiin, joista muodostetaan ryhmän yhteiset tavoitteet. Pedagoginen suunnitelma ohjaa toiminnan 
suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Pedagogista suunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran kuukaudessa.
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Viestintä ja yhteistyö



Toiminnan arviointi

• Pedagogiikan toteutumista arvioidaan päivittäisissä tilanteissa - toimintaa ja työtapoja muokataan aina 
tilanteisiin sopivaksi.

• Vanhemmilta ja lapsilta saatu päivittäinen palaute ohjaa toimintamme arvioimista ja kehittämistä.

• Lapset arvioivat ryhmän toimintaa lasten kokouksissa ja osallistumalla portfolion tekemiseen.

• Ryhmän toimintaa arvioidaan myös viikoittaisissa tiimipalavereissa. Tiimeissä käytetään valmista 
tiimipalaveripohjaa, jossa arvioidaan vuorovaikutusta lasten kanssa, ryhmässä vallitsevaa ilmapiiriä, 
pedagogisia työtapoja, toiminnan sisältöä sekä oppimisympäristöä. Arviointi tiimissä on myönteistä, 
rakentavaa ja ratkaisukeskeistä.

• Varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat koko päiväkodin toimintaa yhteisissä palavereissa 
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -teoksen ohjeiden mukaisesti.
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