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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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Perheen saadessa tieto päiväkotipaikasta, otetaan kotoa yhteys päiväkotiin lapsen tulevaan ryhmään. Tällöin sovitaan vierailusta
päiväkotiin ja lapsen tutustumisjakson ajankohdasta. Tutustumisjakson ajatuksena on, että lapsi tutustuu päiväkodin tiloihin,
toimintaan, henkilökuntaan ja muihin lapsiin yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisjakso kestää lapsen tarpeista riippuen 1-2 
viikkoa ja sen aikana ryhmän henkilökunta käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun. Keskustelussa vaihdetaan tietoja lapsesta, 
sovitaan yhteisistä käytännöistä sekä viestintätavoista.

Varhaiskasvatuksen aloitusta helpottamaan lapsi voi tuoda mukanaan itselle tärkeän lelun, valokuvan tai muun esineen. 
Henkilökunta auttaa lasta liittymään uuteen ryhmäänsä tukemalla leikkeihin pääsyä.

Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen käydään hänen kanssaan tutustumassa uuteen ryhmään. Tilat ja henkilökunta esitellään myös 
vanhemmille. Ryhmien henkilökunta siirtää tarvittaessa huoltajien luvalla tietoa lapsesta uuteen ryhmään.

Varhaiskasvatuskeskustelun pitää ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja noin kahden kuukauden sisällä aloittamisesta. Siinä 
laaditaan lapselle varhaiskasvatussuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain. Suunnitelmassa sovitaan vanhempien 
kanssa yhteiset tavoitteet lapsen kasvua tukevalle pedagogiselle toiminnalle.

Esiopetuksessa vanhempien kanssa pidetään tarvittaessa aloituskeskustelu esimerkiksi jos lapsi tulee ryhmään muusta 
päiväkodista tai kesken vuoden. Ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota syksyllä ja tarvittaessa pitkin toimintavuotta mm. 
uuden lapsen aloittaessa. Lapsen esiopetussuunnitelmaa (Leops) varten käydään keskustelut syksyllä ja keväällä.
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Yksikön toimintakulttuuri (1/2)
Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Lasten ja perheiden lämmin kohtaaminen sekä avoin vuorovaikutus ovat yksikössämme tärkeitä. Jokaista lasta kuullaan, 

havainnoidaan aktiivisesti ja huomataan hyvä jokaisessa lapsessa. Yksikössä on turvallinen, kiireetön ja kannustava ilmapiiri, 
jossa jokaisen lapsen on mahdollista ilmaista tunteitaan ja saada ajatuksensa kuulluksi. Aikuisen läsnäolo ja pienryhmätoiminta 
mahdollistavat jokaisen lapsen kohtaamisen ja havainnoinnin. Aikuiset tukevat lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi 
leikin ja läsnäolon avulla. 

• Lasten oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Esiopetuksen toiminnassa hyödynnetään toiminnallista oppimistapaa. 
Positiivinen ilmapiiri kannustaa oppimaan ja samalla se tukee lasten uteliaisuutta sekä kiinnostusta uuden oppimista kohtaan. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Lapset kohdataan yhdenvertaisina sukupuolesta ja perhetaustasta riippumatta. Lasten kiinnostuksenkohteita ja tarpeita 

havainnoidaan, lasten aloitteisiin tartutaan ja rakennetaan toimintaa niiden pohjalta. Osallisuutta vahvistaa myönteinen kokemus
kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Meille tärkeää on yhteishengen luominen ja sitä, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Perheiden kanssa keskustellaan perheen kieliympäristöstä ja kulttuurista sekä kunkin lapsen yksilöllisyyttä arvostetaan. Lasten 

kielelliset valmiudet huomioidaan ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. Lasten 
kielenkehitystä tuetaan jokaisen oma taitotaso huomioon ottaen. Kuvat ovat käytössä jokaisessa ryhmässä kommunikaation 
tukena. Lisäksi apuna käytetään elekieltä ja tukiviittomia. Käytämme monipuolista ja rikasta kieltä kaikissa arjen tilanteissa. 
Vanhempia kannustetaan puhumaan ja lukemaan lapselle kotona heidän omalla äidinkielellään. Eri kulttuureihin tutustutaan ja 
hyödynnetään perheiden tietoutta omista kulttuuritaustoistaan.
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Yksikön toimintakulttuuri (2/2)
Oppimisympäristöt
• Oppimisympäristöä muokataan lasten tarpeiden ja havaittujen mielenkiinnon kohteiden mukaan. Lasten ideat otetaan 

huomioon oppimisympäristöä suunnitellessa. Tiloissa käytetään toiminnanohjauskuvia, jotka auttavat lapsia hahmottamaan 
toimintaa ja arjen struktuuria.  Turvallisuuteen kiinnitetään aina huomiota oppimisympäristöä rakennettaessa ja 
muokattaessa. Lapsia ohjataan myös kestävään elämäntapaan arjen eri tilanteissa.

Leikin merkitys
• Lasten leikki on merkityksellisin osa jokaista päiväkotipäivää. Leikille annetaan tilaa, aikaa ja erilaisia välineitä. Aikuinen 

mahdollistaa erilaisia leikkejä ja leikkitilanteita. Leikeissä käytetään tarpeen vaatiessa kuvatukea. Aikuinen havainnoi 
leikkejä, on läsnä tukemassa leikkitilanteita ja varmistaa, ettei kukaan lapsi jää leikin ulkopuolelle. Lelut ovat lasten ulottuvilla 
ja lapsia ohjataan huolehtimaan niistä.

Oppiva yhteisö
• Lasten oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ryhmissä tutkitaan ilmiöitä, jotka nousevat lasten mielenkiinnon kohteista. 

Lasten uteliaisuutta tuetaan ja tarjoamme lapsille mahdollisuuksia oppia toisiltaan. Yhteisömme muodostuu omasta 
ryhmästä sekä päiväkodin muista ryhmistä. Esimerkiksi yhteistyö ryhmien välillä on säännöllistä ja järjestämme muun 
muassa yhteisiä lauluhetkiä ja yhteistä tekemistä juhla-aikoina. 

• Esiopetuksessa lapsille opetetaan mediakasvatusta ja arjessa hyödynnetään tvt-taitoja käytössä olevilla laitteilla.
• Henkilökunta päivittää ammattitaitoaan käymällä koulutuksissa ja jakamalla osaamista.
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Viestintä
• Perheiden kanssa viestitään päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa sekä viikkokirjein sähköpostitse. Viikkokirjeissä kerrotaan 

toiminnasta, arvioidaan sitä ja informoidaan tulevasta viikosta. Ryhmäportfoliota harjoitellaan syksyllä 2020 ja ne jaetaan 
vanhemmille vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi jokaisella ryhmällä on käytössä ilmoitustaulu. Toimintavuoden alussa järjestetään 
vanhempainilta. Viestintään käytetään tarvittaessa etäyhteyksiä kuten Teams-verkkoalustaa.

Yhteistyö huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa
• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehdään avointa yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhempia kuullaan päivittäisissä 

kohtaamisissa, kasvatuskeskusteluissa sekä vanhempainilloissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa. 
• Yhteistyötahoihin kuuluvat yksikkömme yhteinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, S2-opettaja ja kiertävä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, neuvola, terveysasema, leikkipuistot, kirjasto, seurakunta, puheterapeutit, fysioterapeutit, kulttuuritarjonta, 
liikuntavirasto, liikennepuisto jne. Lisäksi esiopetuksessa tehdään yhteistyötä lähikoulujen (Taivallahden koulu ja Töölön ala-aste) 
sekä koulujen oppilashuollon kanssa. Molemmissa päiväkodeissa toimii vanhempaintoimikunta, joka järjestää tapahtumia 
päiväkodin lapsille ja perheille. Yksikön päiväkodeilla on yhteisiä tapahtumia ja henkilökunta siirtyy tarvittaessa päiväkodista toiseen 
auttamaan. Yksikössä jaetaan toimintavinkkejä ja hyviä käytäntöjä yhteiseksi hyödyksi. 

Dokumentointi ja arviointi
• Toiminnan arviointi on suunnitelmallista ja jatkuvaa, johon otetaan mukaan myös lapset ja huoltajat. Lasten ideoita ja mielipiteitä 

havainnoidaan ja dokumentoidaan esim. päiväpiirissä tai lastenkokouksissa. Vanhemmilla on aina mahdollisuus antaa palautetta 
myös sähköisesti.

• Tiimit laativat ryhmälleen lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta pedagogisen suunnitelman, jota arvioidaan pitkin 
toimintavuotta. Pedagogiikan toteutumista arvioidaan tiimipalavereissa, opettajien pedagogisissa kokouksissa ja kehittämispäivissä. 

• Toimintaa dokumentoidaan ryhmäportfolioihin valokuvin ja sanallisin kuvauksin, jonka lisäksi niihin kirjataan lasten ja henkilökunnan 
arviointia toteutuneesta toiminnasta. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Vy Kivelä-Riikkaan on valittu kaveritaitoihin kannustavaksi systemaattiseksi menetelmäksi Pisarapuuttuminen 

(Väestöliitto/Raisa Cacciatore). Menetelmässä on periaatteena puuttua pieniinkin häirintätilanteisiin, ennen kuin ne muuttuvat 
järjestelmälliseksi ja jatkuvaksi kiusaamiseksi. Aikuinen pysähtyy tilanteen äärelle ja tilanne käydään kaikkien osallisten kanssa 
yhdessä, ketään leimaamatta. 

• Jokaisen aikuisen vastuulla on puuttua lasten väliseen häirintään ja syrjiviin eleisiin mallin mukaisesti. Aikuinen toimii 
esimerkkinä lapsille. Lapsia opetetaan kunnioittamaan toisten leikkejä. Vanhempia kannustetaan keskustelemaan päiväkodin 
kaverisuhteista myös kotona

• Lapsia tuetaan pääsemään ryhmään ja leikkeihin mm. leikkejä ja leikkiryhmiä sekoittamalla. Leikkitaulua ja kuvia käytetään 
toiminnan tukena. Jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmätoimintaa ja leikkejä jaetaan eri tiloihin. Aikuinen on läsnä 
leikeissä, havainnoi ja tuo leikkiin uusia elementtejä

. 
• Tunnetaitoja harjoitellaan erilaisten menetelmien kautta, esimerkkeinä tunnesadut, tunnekortit ja roolileikit. Esiopetuksessa 

lapsia ohjataan itsenäisempiin ongelmanratkaisutaitoihin. Ristiriitatilanteissa aikuinen on kuulolla ja antaa lapsille 
mahdollisuuden ratkaista tilanteet keskenään. Tarvittaessa aikuinen ohjaa ongelmaratkaisua ja esittää lapsille apukysymyksiä 
tilanteen ratkaisuun.

Pisarapuuttumisen askeleet:
1. Huomasitteko, mitä tässä tapahtui?
2. Miltä se tuntui?
3. Oliko kaikista kivaa?
4. Sovitaanko, että me ei tehdä enää niin?
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Helsingin kaupungin strategiasta nousevat 
tavoitteet toimintavuodelle:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

• Digitaalinen ryhmäportfolio otetaan käyttöön jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio 
kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Keväällä 2021 jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai 
taidetoimijan kanssa.
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Vy Kivelä-Riikan toimintavuodelle 2020-2021 
asettamat tavoitteet: 
1. Sensitiivisyys
• Jokaisen lapsen päiväkotipäivä alkaa ja loppuu kahdenkeskisellä kohtaamisella kasvattajan kanssa. Kunnioitetaan lapsen omaa 

tapaa kohdata aikuinen. Vanhemmille kerrotaan lapsen asioista lasta ymmärtäen.
• Aikuiset ovat sitoutuneita, läsnä ja toimivat lapsen tasolla, jolloin lasten aloitteet on helpompi havaita. Sensitiivinen puhetapa välittyy 

aikuisista lapsiin. 
• Lasten tunteita sanoitetaan ja heitä autetaan käsittelemään niitä. Kaikki tunteet hyväksytään ja ollaan empaattisia, sovituista asioista 

pidetään kuitenkin kiinni. Tunnetaitoja harjoitellaan ryhmissä mm. tunnekorttien ja -kuvien avulla. 
• Lapsia tuetaan pääsemään mukaan ryhmään ja leikkeihin sillä tavalla, että he löytävät omat keinonsa siihen. Kiusaamiseen ja 

syrjintään puututaan välittömästi, ja niitä käsitellään lasten kanssa mm. keskustelun, leikkien ja satujen avulla.
• Lasten leikeistä, kiinnostuksenkohteista ja toiminnasta puhutaan neutraalisti, sukupuolittamatta tai arvottamatta niitä. Toimintaa 

suunnitellaan lasten toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. 
• Sensitiivistä vuorovaikutusta arvioidaan lapsia havainnoimalla ja haastattelemalla sekä kasvatuskeskusteluissa vanhempien kanssa.

2. Lapsen osallisuus
• Jokainen lapsi kohdataan omana itsenään.
• Lasten kiinnostuksen kohteita ja tarpeita havainnoidaan arjessa ja lasten aloitteisiin tartutaan.
• Toiminnan suunnittelu ja toteutus pohjautuvat lasten vahvuuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin.
• Osallisuutta vahvistaa myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.
• Lapsia kuullaan ja heillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Apuna käytetään esimerkiksi kuvia, eleitä, 

ilmeitä ja sanallista kertomista.
• Ryhmissä järjestetään lasten kokouksia, joissa ryhmäportfolion kautta voimme osallistaa lapsia toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
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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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