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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 varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri
Vuorovaikutus ja ilmapiiri:
Avoin, tasavertainen ja toista kunnioittava ilmapiiri luo perustan laadukkaalle varhaiskasvatukselle.
Tärkeää on positiivisen palautteen antaminen sekä aito läsnäolo vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteissa.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo:
Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä kuullaan, arvostetaan ja pyritään 
toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. On tärkeää, että kaikki tuntevat tulevansa kuulluksi.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus:
Henkilöstö tiedostaa rikkaan ja monipuolisen kielellisen mallin merkityksen. Olemme kiinnostuneita 
ja kunnioitamme erilaisia katsomuksia ja kulttuureita.

Oppimisympäristöt:
Oppimisympäristöä muokataan lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Lapset ovat mukana 
suunnittelemassa mahdollisuuksien mukaan.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö:
Kunnioitetaan leikkiä ja ymmärretään sen merkitys lapsen kehitykselle. Tuetaan pitkäkestoisia leikkejä 
pienryhmissä ja positiivisia ryhmäkokemuksia.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä:
Henkilöstö on kiinnostunut uusista ideoista, haluaa kehittää ja arvioida omia toimintamallejaan
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Tavoite
Vahvistamme ryhmän kaveritaitoja, edistämme ryhmähenkeä ja ennaltaehkäisemme kiusaamista.

Toimintatapamme
Toimintakauden alussa keskitymme tutustumiseen ja turvallisuuden tunteen luomiseen. Sovimme ja 
opettelemme lasten kanssa yhteiset säännöt. Aikuisen rooli on tärkeä kaverisuhteiden edistäjänä, jotta kaikki pääsevät 
mukaan leikkiin ja saavat kavereita.
Leikkitaitojen huomiointi ja kaveritaitojen harjoittelu pienryhmässä edesauttaa positiivisen leikkikokemuksen syntyä.
Lasten ristiriitatilanteissa käymme vuoropuhelua myös vanhempien kanssa.

Lasten osallisuus
Selvittelemme aikuisen johdolla ristiriitatilanteet. Lapset saavat aina kertoa oman näkemyksensä tilanteesta ja 
lopulta etsimme yhteisen ratkaisun. On hyvä keskustella lapsen kanssa kiusaamisen kokemuksesta.

Yksiköllä on käytettävissä tunnetaitoja ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn liittyvää materiaalia:
Huomaa hyvä -(positiivinen pedagogiikka), Askeleittain , suomi toisena kielenä –materiaali ja muut tunnetaitoihin liittyvät 
materiaalit (kirjat, nukketeatteri, draama, kuvat, vuorovaikutusleikit).
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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 pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla ryhmän 
pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

3. Yksikön oma tavoite toimintakaudella 2020 -2021 on jatkoa edellisen vuoden tavoitteeseen
Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Arkemme 
molemmissa päiväkodeissa on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon .

Alla olevilla toimenpiteillä saavutamme tavoitteemme:
• työvuorosuunnittelu laaditaan lasten hoitoaikojen mukaan
• henkilöstö kiinnittää aktiivisesti huomiota sensitiiviseen käyttäytymiseen
• työyhteisön hyvä ilmapiiri mahdollistaa sensitiivisen työotteen
• keskitytään lasten kohtaamisiin tulo- ja lähtötilanteissa

• huomioidaan aamuisin jokainen yksilöllisesti ja ohjataan toiminnan pariin
• käydään kuulumiset päivän kulusta iltapäivisin ikätaso huomioiden
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Tutustuminen
• ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa hän tulee tutustumaan yhdessä huoltajien kanssa päiväkotiin mahdollisuuksien mukaan
• tutustuminen aloitetaan sovitusti 1-2 viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, lapsen ikä ja tarpeet huomioon ottaen.
• aluksi lapsi tulee leikkimään pihalle ja sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana tutustumisajan

Aloituskeskustelu
• perheen kanssa sovitaan aloituskeskustelu käytäväksi lapsen kotona tai päiväkodissa
• aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle
• aloituskeskustelu käydään ennen varhaiskasvatuksen aloittamista

Varhaiskasvatuksen aloitus
• Huoltajien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa (ruokailu, lepohetki jne.)
• varhaiskasvatuksen aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päiväkotiin yksin ilman huoltajia
• tästä päivästä lähtien varhaiskasvatusmaksu ja vakuutukset ovat voimassa

Lapsen vasuprosessi
• varhaiskasvatuskeskustelut käydään viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä kun lapsi on aloittanut päiväkodissa. Muuten varhaiskasvatuskeskustelut käydään lokakuun loppuun 

mennessä.
• lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa
• lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa aina kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään, esiopetukseen, toiseen päiväkotiin tai aina tarvittaessa.

Siirtyminen toiseen ryhmään/siirto toiseen päiväkotiin
• keskustellaan siirtymisestä huoltajien kanssa hyvissä ajoin
• lapselle annetaan mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään
• aloituskeskustelu käydään Lapsen vasun arvioinnin yhteydessä

Esiopetus varhaiskasvatusyksikössämme
• Esiopetusta järjestetään molemmissa päiväkodeissa 21 lapsen ryhmissä sekä tarvittaessa Kaskisavun integroidussa erityisryhmässä.
• Jokaiselle lapselle osoitetaan koulupaikka hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kaskisavun osalta lähikouluna toimii Suutarinkylän peruskoulu ja Pentinkulman

osalta Suutarilan ala-aste.
• Molempien koulujen kanssa laaditaan vuosittain yhdessä oppimisen suunnitelma, jonka tavoitteena on esi- ja alkuopetuksen lasten yhdessä toimiminen muutaman kerran vuodessa.
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Säännöllinen yhteistyö perheiden kanssa on arvokasta ja tärkeää, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa 
lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.
Päiväkodin johtaja tiedottaa perheitä sähköpostilla.
Ryhmät tiedottavat perheitä käyttäen sähköpostia, ryhmäportfoliota, ilmoitustaulua tai tekstiviestejä. Tarvittaessa viestinnän tukena on 
kuvia tai eri kieliversioita.

Yhteistyö perheiden ja yhteistyötahojen kanssa:
Varhaiskasvatuksen alkaessa ja ryhmää vaihtaessa käydään lapsen aloituskeskustelu. Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja laatii yhdessä 
huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) tai lapsen esiopetuksen suunnitelman (leops). Keskustellaan huoltajien 
ajatuksista ja ehdotuksista toiminnalle. Vaihdetaan kuulumisia tuonti- ja hakutilanteissa sekä tarvittaessa arvioidaan yhdessä perheen 
kanssa vasua ja leopsia. 
Vanhempaintoimikunta toimii molemmissa päiväkodeissa.

Dokumentointi:
Toimintaa havainnoidaan, dokumentoidaan ja arvioidaan ryhmän digitaaliseen portfolioon. Portfoliota tarkastellaan ryhmän 
toimintasuunnitelman osalta kuukausittain ryhmien palavereissa. Lasten kanssa katsotaan kuvia toiminnasta ja keskustellaan lasten 
ajatuksista ja tunnelmista. Huoltajat saavat sähköpostitse linkin lapsen oman ryhmän digitaaliseen portfolioon, josta he voivat seurata 
ryhmän toimintaa kuvien ja tarinoiden avulla sekä keskustella kotona lasten kanssa tapahtuneista. Vanhemmat voivat antaa palautetta ja 
ehdotuksia toiminnasta.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus
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• 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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