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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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Yksikön toimintakulttuuri
”Ihanaa, kun tulit tänään, juuri sinua olen odottanut”

Jokainen lapsi kohdataan päivittäin yksilönä ja lasten ideat sekä aloitteet otetaan arjessa huomioon
Lapsella on oikeus olla oma itsensä ja toteuttaa itseään itselleen ominaisella tavalla
Ryhmissä on kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri, joka tukee lapsen osallisuutta arjessa
Lapset toimivat pienissä ryhmissä, mikä tukee jokaisen lapsen sensitiivistä kohtaamista
Tilojen käyttöä porrastetaan eri lapsiryhmien kesken, jotta lapsilla on enemmän tilaa käytössä ja 
parempi leikkirauha
Lapset pääsevät vaikuttamaan ja muokkaamaan oppimisympäristöään
Kaikki ryhmät retkeilevät viikoittain. Pienimmät lapset retkeilevät lähiympäristössä
Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuritausta
Lapset ehdottavat sanallisesti tai kuvin tulevaa toimintaa: retkiä, leikkejä, askarteluja….
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
”Tärkeimmät asiat opimme toinen toisiltamme”

Päiväkodissa tuemme lasten vuorovaikutustaitoja ja harjoittelemme päivittäin kuinka toista 
kohdellaan kunnioittavasti

Aikuiset toimivat mallina vuorovaikutuksessa

Aikuiset huomioivat lasten tarpeet ja toimivat tarvittaessa tukena ja apuna vuorovaikutustilanteissa

Aikuiset puuttuvat aina ristiriitatilanteisiin. Samalla aikuiset antavat keinoja lapsille selvittää niitä 
omatoimisesti

Aikuiset osallistuvat lasten leikkeihin ja auttavat lapsia tarvittaessa tunnistamaan, ilmaisemaan ja 
käsittelemään tunteitaan ja näin oppimaan hyviä vuorovaikutustaitoja

Säännölliset lastenkokoukset ovat osa arkea ja käytössämme on Huomaa Hyvä- materiaali
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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 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä. 
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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)

Yksikön omat tavoitteet:
1. Jokaisessa lapsiryhmässä kehitetään lasten kaveritaitoja

Jokaisessa lapsiryhmässä otetaan käyttöön Huomaa Hyvä-materiaali vuoden 2021 aikana
Yksikössä laaditaan uusi kiusaamisenehkäisyn suunnitelma, joka pohjautuu kaupungin yhteiseen kiusaamisen ehkäisy-
suunnitelmaan

2. Koko yksikkö mukana Taideraide-projektissa.
Jokaisessa yksikön päiväkodissa toimii 8kk ajan tanssi-draamataiteilija yhdessä henkilöstön kanssa
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Lapsen aloittaessa yksikössämme, perheen kanssa sovitan aloituskeskusteluaika ja jokainen lapsi aloittaa yksilöllisesti

Aloituskeskustelun tavoitteena on henkilökunnan tutustuminen perheeseen
Tutustumisjakson pituus on perhekohtainen, yleensä noin viikon mittainen jakso. Tutustumisjakson aikana vanhemmat 
voivat olla lapsen mukana päiväkodissa. Tavoitteena on, että tutustumisjakson aikana henkilökunta perehdyttää perheen 
varhaiskasvatuksen toimintatapoihin ja henkilökunta tutustuu lapseen

Lapsiryhmiä muodostettaessa pyrimme ottamaan mahdollisimman paljon huomioon lasten iät ja jo muodostuneet 
kaverisuhteet

Lapset siirtyvät toiseen ryhmään pääsääntöisesti toimintakauden alussa syksyllä. Toisinaan ryhmävaihdoksia tapahtuu 
myös keskellä vuotta. Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, perheen kanssa keskustellaan asiasta hyvissä ajoin ja lapsi käy 
tutustumassa uuteen ryhmään tutun aikuisen kanssa. Tutustumisjakson pituus on lapsikohtainen.

Pienen päiväkodin etu on, että henkilökunta ja ryhmätilat ovat kaikille lapsille tuttuja

Lapselle laaditaan vuosittain, yhdessä vanhempien kanssa, varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma, johon kirjataan
lapsen vahvuudet, kasvun ja kehityksen tavoitteet sekä mietitään yhdessä vanhempien kanssa, millaisia pedagogisia
tavoitteita toimintakaudelle asetetaan
Lapsi pääse osallistumaan ikätasonsa mukaisesti suunnitelman laatimiseen mm. lapsihaastetteluilla
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Päivittäisten kohtaamisten lisäksi käytämme viestinnän välineinä  tekstiviestejä, puheluita sekä sähköpostia

Ryhmät lähettävät sähköpostitse viikko- tai kuukausikirjeen, jossa kerrotaan ryhmän toiminnasta ja tapahtumista
Ryhmät valitsevat itse kirjeiden lähettämisrytmin
Vuoden 2021 alusta otamme käyttöön sähköisen portfolion viikko-ja kuukausikirjeiden tilalle

Yhteistyön muotoja kehitämme jatkuvasti ja vanhempien kehittämisehdotukset ovat tervetulleita

Aloituskeskustelu on ensimmäinen mahdollisuus tuoda oman lapsen ääni kuuluville ja keskustelun tarkoituksena on luoda 
luottamuksellinen pohja yhteistyölle

Jokaisen perheen kanssa käydään vuosittain varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu, jossa mietitään yhdessä lapsen kasvun ja 
kehityksen sekä pedagogisia tavoitteita

3-vuotiaiden lasten perheillä on mahdollisuus osallistua lapsen hyvinvointitarkastukseen päiväkodissa, joka pitää sisällään lapsen 3-
vuotisneuvolatarkastuksen, hammashoitotarkastuksen ja kasvatuskeskustelun valitusta aiheesta. Tämä on vaihtoehtoinen malli 
perinteiselle 3-vuotisneuvolatarkastukselle. Pandemian pitkittyessä tarkastuksia ei järjestetä päiväkodissa
4-vuotiaan lapsen perheen kanssa käydään HYVE4-keskustelu ennen lapsen 4-vuotisneuvolaa ja keskustelussa täytetään lapsen 
kasvua ja kehitystä kuvaava lomake, joka lähetetään etukäteen neuvolan terveydenhoitajalle
Teemme yhteistyötä tarpeen mukaan eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa yhdessä perheiden kanssa
Perheillä on mahdollisuus vastata sähköiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kyselyn tulokset käsitellään henkilökunnan 
kehittämispäivillä 

Näiden lisäksi järjestämme vuosittain vanhempaintilaisuuksia ja tapahtumia, joissa vanhemmilla on mahdollisuus yhteiseen 
keskusteluun ja verkostoitumiseen. Pidämme päivittäisiä kohtaamisia hyvin tärkeinä.
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Viestintä ja yhteistyö



Esiopetus
Toimintavuonna 2020-2021 päiväkoti Mainingissa toimii esiopetusryhmä
Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja avustaja

Esiopetusryhmän toimintakulttuuri on osallistavaa ja toiminnallista

Toimintaan kuuluu paljon retkeilyä, toiminnallisia tehtäviä sekä lastenkokouksia. Lastenkokousten tavoitteena on 
tuoda lapsen ääni kuuluville ja näin antaa lapselle mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen toimintaan

Ryhmä tekee yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Näin lapsen opinpolku on turvallisempi ja yhtenäisempi
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