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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
• Olemme liikuntamyönteinen varhaiskasvatusyksikkö
- Toteutamme Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaa
- Perinteisiimme kuuluvat osallistavat ja toiminnalliset juhlat ym. tapahtumat
• Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
- Muokkaamme säännöllisesti leikkiympäristöä lasten mielenkiinnon mukaan ikä-ja taitotaso huomioiden.
- Kuvitamme aktiivisesti leikkiympäristöä yhdessä lasten kanssa. 
- Harjoittelemme yhdessä keräämään lelut paikoilleen ja pitämään huolta ympäristön siisteydestä sekä lelujen kunnosta.
- Vietämme kuukausittain koko päiväkodin yhteisiä leikki- ja liikuntapäiviä. 
- Tuotamme yhdessä lasten kanssa sisältöä sähköiseen portfolioon viikoittain.

• Osallisuus
- Kohtaamme jokaisen lapsen arvostaen ja kunnioittaen.
- Otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun. Kirjaamme lasten ideat ja aloitteet ja toteutamme niitä.
- Lasten ääni tulee kuuluviin haastattelujen, videoinnin, lasten kokousten ja havainnoinnin avulla. 
- Lapset ja aikuiset muodostavat yhteisön, jossa jokainen tulee kuulluksi ja kaikki pääsevät mukaan leikkiin.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Laadimme jokaisessa ryhmässä kaveri-säännöt yhdessä lasten kanssa lukuvuoden alussa.
• Julistamme päiväkotirauhan elo-syyskuun aikana.
• Kannattelemme, ohjaamme ja rikastamme lasten leikkiä joka päivä ja tuemme vuorovaikutusta 

Mini-verso -sovittelumenetelmän avulla.
• Kiusaamista emme hyväksy. Käytössämme on kiusaamisen vastainen ohjelma KVO13.
• Käytössämme ovat seuraavat tunnetaitoja kehittävät materiaalit:

- Piki
- Molli
- Ympyriäiset
- Fanni
- Vahvuus varis
- Kadonnut avain
- Viitottu rakkaus
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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. 

• Toimenpiteet lukuvuodelle 20-21
1. Tasa-arvo: Meillä ei ole erikseen tyttöjen ja poikien leluja ja leikkipaikkoja, lapsia 

kannustetaan leikkimään oman kiinnostuksensa mukaisesti. 
2. Tasa-arvokävely päiväkodin tiloissa lasten kanssa 
3. Yhdenvertaisuus: Jokaiselle lapselle annetaan samanlaiset leikki ja materiaali 

mahdollisuudet. Esim. annetaan jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua päiväkodin 
naamiaisiin. Lapsella on mahdollisuus saada päiväkodilta rekvisiittaa. 

4. Leikkikaveri/porukka arvonta, aikuinen mukana ohjaamassa ja kannattelemassa leikkiä 
tarpeen mukaan.
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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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
3. Toteutamme Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaa aktiivisesti. 
• Jokainen lapsi osallistuu vähintään kerran päivässä ohjattuun liikuntahetkeen
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• Varhaiskasvatus alkaa tutustumisjaksolla, joka on noin viikon pituinen. Lapsi tutustuu varhaiskasvatuspaikkaan 
yhdessä vanhempansa kanssa laaditun aikataulun mukaisesti. Viimeistään tutustumisjakson aikana käydään 
aloituskeskustelu. 

• Ryhmästä toiseen siirryttäessä pyritään huomioimaan lapsen ikä ja ystävyyssuhteet lain määrittelemissä puitteissa. 
Tutustumisesta ja tiedonsiirrosta huolehditaan keskustellen perheen kanssa.

• Lapsiryhmät muodostetaan lukuvuosittain päiväkodissa olevista lapsista. Pyrimme minimoimaan ryhmien vaihdokset 
lapsen päiväkodissa olon aikana. Esiopetukseen siirrytään opinpolun periaatteen mukaisesti.

• Meille on tärkeää, että kaikki päiväkodin lapset ja aikuiset kohtaavat ja tutustuvat toisiinsa ryhmärajoista riippumatta.

Lapsen vasuprosessi – yhteisesti sovitut käytännöt:
• Vasuprosessiin kuuluvat aloituskeskustelu, vasukeskustelut, 3-vuotiaiden neuvola päiväkodissa yhteistyö ja Hyve 4 -

keskustelut.
• Vasukeskusteluun valmistaudumme tiimissä lapsen havainnointien ja haastatteluiden pohjalta.
• Ryhmän opettaja käy keskustelun yhdessä perheen kanssa elo-syyskuun aikana tai kahden kuukauden kuluttua 

aloituksesta.
• Vasukeskustelu kirjataan asiakastietojärjestelmään. Arvioimme vasua aina tarvittaessa.
• Lasten vasuihin kirjatut pedagogiset tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet ovat ryhmän pedagogisen suunnitelman 

pohjana.
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• Huoltajien osallisuus
• Kysymme vanhemmilta toiveita ja ideoita toimintaan lapsen vasukeskustelussa ja vanhempaintilaisuuksissa 
• Vanhempaintilaisuudet ovat osallistavia ja toiminnallisia 
• Kerromme toiminnastamme keskustellen päivittäin, vanhempainilloissa ja sähköisen portfolion kautta 

• Monialainen yhteistyö
• Muita yhteistyökumppaneitamme ovat neuvola (neuvola päiväkodissa, hyve 4), lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

lastensuojelu, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opettaja, 
alueemme muut varhaiskasvatusyksiköt, leikkipuistot, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Helsingin 
yliopisto, ammatilliset oppilaitokset, liikuntapaikat, kirjastot, teatterit ja urheiluseurat.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11

Viestintä ja yhteistyö


	Toimintasuunnitelma 2020-2021�Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva �”Aarrekartta Helsinkiin”
	Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
	Toimintasuunnitelma
	Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan suunnittelu
	Yksikön toimintakulttuuri
	Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
	Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
	Toimintakauden tavoitteet �
	Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
	Viestintä ja yhteistyö

