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Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain yhteisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen pedagogiset 
periaatteet. Vanhemmat ovat osallistuneet suunnitelman valmistamiseen yhteisesti keskustellen 
vanhempaintapaamisessa sekä kommentoiden luonnostekstiä.

• 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 1/2
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-suunnitelmanperusteissa määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 
2017-2021.

Nämä arvot näkyvät Lapinmäen arjessa seuraavilla tavoin:
Lapsuuden itseisarvo: Lapinmäessä kohtaamme lapsen sensitiivisesti antamalla tilaa lasten yksilöllisille eroille ja 
kannustamalla lasta yksilöllisin tavoin. Kysymme lasten mielipiteitä ja keskustelemme niistä yhteisesti ryhmissä. Lasten 
havainnointi ja lapsihaastattelut antavat tietoa toiminnan suunnittelun pohjaksi. Lasten kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet 
tulevat huomioiduksi toiminnan toteutumisessa. 

Ihmisenä kasvaminen: On inhimillistä ajatella, että kukaan ei ole koskaan valmis. Kehitystä, kasvua ja oppimista tapahtuu 
koko eliniän ajan. Kannustetaan yrittämään ja vahvistetaan muiden huomioimista esimerkiksi tapakasvatuksen avulla.  
Aikuinen toimii esimerkkinä. Lasten kanssa arvioidaan omaa oppimista vaikkapa tehtyjen dokumenttien, kuten valokuvien 
avulla. Kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelu vahvistaa myös itsetuntemusta ja ihmisenä kasvamista

Lapsen oikeudet: Kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri, päiväkodissa lapsi saa olla lapsi. Lapinmäessä saa näyttää tunteet ja 
niiden käsittelyä voidaan yhdessä harjoitella. Kuvin tuettu oppimisympäristö on sanallisen ilmaisun tukena tai vaihtoehtona. 
Järjestetään lasten kokouksia, joissa päätetään yhteisistä asioista. Lapsi saa leikkiä ja leikkejä kehitetään lasten 
mielenkiintojen ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti. Henkilöstö myös jakaa keskenään tietoa opetusmetodeista ja –
materiaaleista. 
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Työtämme ohjaavat arvot 2/2 
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus: Kaksi- tai monikielisen lapsen vanhemmalta voidaan kysyä oman äidinkielen 
keskeisiä sanoja, esimerkiksi ”Hyvää huomenta” eri kielillä. Leikkitapaamisia sovitaan saman kielisten lasten kanssa yli 
päiväkotiryhmien. Lauluja kuunnellaan eri kielillä. Emme järjestä tyttöjen tai poikien toimintaa tai ohjaa lapsia leikissä 
sukupuolen mukaan. Tarjoamme tukea lapsen tarpeiden mukaan yksilöllisesti.

Perheiden monimuotoisuus: Teemme avointa ja säännöllistä yhteistyötä.  Aloituskeskusteluissa kysymme perheiden 
taustoista ja kotikulttuurista, saaden näin tietoja perheestä. Perheet kohdataan tasa-arvoisesti, ja lapselle viestitään, että 
hänen oma perheensä on arvokas. Perheiden kanssa keskustellaan, mm. tavoista viettää erilasia juhlapyhiä/juhlia. 

Terveellinen ja kestävä elämäntapa: Harjoittelemme tunnetaitoja. Noudatamme säännöllisiä ruoka- ja lepoaikoja.  
Oppimisympäristön lattiateippaukset ja avoin tila kannustavat liikkumiseen. Erilaisia ruokalajeja opetellaan haistamaan ja 
maistamaan. Opettelemme lasten kanssa siivoamaan omia jälkiä, kuten laittamaan roskat roskiin. Opettelemme myös 
jätteiden lajittelua, kuten biojäte.

Toimintasuunnitelma 2020-2021



Yksikön toimintakulttuuri

• Leikkiin kannustaminen tulee esille siinä, että leikille annetaan aikaa ja siihen 
panostetaan. Leikinvalintataulut, leikkien suunnittelu, leikkipariarvonnat ja 
kuvatuki ovat leikissä mukana. Leikin kehittämisen tavoitteena on, että lapset 
oppivat vuorovaikutustaitoja, kieltä ja suvaitsevaisuutta.

• Oppimisympäristöt ovat kaikille yhteisiä, niistä huolehditaan ja niitä muokataan 
yhteisesti.

• Yhteinen tekeminen edistää ryhmien välistä yhteistyötä ja luo yhteisöllistä 
ilmapiiriä

• Työssä oppiminen ja kehittyminen on luontevaa toimintaa ja tietoa jaetaan 
koko yhteisössä.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on otettu käyttöön kiusaamisen vastainen ohjelma, 

KVO13, jota yksikössämme noudatetaan.

• Yksikön yhteinen tavoite toimikaudelle on harjaannuttaa tunnetaitoja, joihin kaveritaidot läheisesti 
liittyvät.

• Kaikki ryhmät ovat luoneet lasten kanssa ryhmän yhteiset säännöt, joista keskustellaan 
toimikauden aikana useilla eri tavoilla. Ryhmäkokoontumisissa keskustellaan yksittäisestä 
säännöstä tarkemmin tai keskustelu voi syntyä arjen tilanteeseen liittyen. Lasten kanssa on 
esimerkiksi valmistettu sääntökirja, jonka ohjeet ja kuvituksen ryhmän lapset ovat tuottaneet.. 
Erilaisista kaveritaidoista on myös valmistettu peli, johon asetetaan hymynaama hyvän kaverin 
taitoa kuvaavan kuvan päälle. Lisäksi hymynaama- merkkejä voidaan käyttää keskusteluissa 
lasten kanssa. Käytössä on myös lasten kanssa tehtyjä sääntötauluja. 

• Henkilökunnan aktiivinen havainnointi ja sensitiivisyys arjen tilanteissa on tärkeässä roolissa 
kaveritaitoja kehitettäessä. Erilaiset materiaalit ja menetelmät, kuten esimerkiksi Ota koppi, 
Miniverso ja Huomaa hyvä tukevat kaveritaitojen harjoittelua.
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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. 

• Tavoitteemme Lapinmäen tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa varhaiskasvatuksessa ovat 
seuraavat:

1. Lapinmäessä leikin kehittämiseen liittyy erityisesti vuorovaikutustaitojen, kielen ja 
suvaitsevaisuuden harjoittelu.

2. Oppimisympäristöt ja materiaalit ovat kaikille yhteisiä ja saatavilla
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä. Portfolio perustuu toimintaa 
ohjaaviin dokumentteihin, toimintasuunnitelmaan, lasten varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluista esiin 
nousseisiin lasten tavoitteisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Se mahdollistaa pedagogisen dokumentoinnin ja 
arvioinnin. Portfolio sisältää ryhmän pedagogisen suunnitelman, jonka tavoitteet toteutuvat arjen toimissa. Toimintaa 
kuvataan ryhmäportfoliossa Power Point dioina Teams – sovelluksessa. Lasten osallisuus korostuu 
portfoliotyöskentelyssä, lapset ja henkilökunta valmistavat ryhmäportfoliota yhdessä. Vuoden 2021 alusta myös 
vanhemmat voivat nähdä, mitä portfolioon on kirjattu ja tutustua tätä kautta oman lapsensa varhaiskasvatukseen.
2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen projekti, joka perustuu kulttuuriyhteistyöhön tai –
toimintaan. Tänä vuonna Lapinmäessä painotamme erilaista draamatyöskentelyyn pohjautuvaa varhaiskasvatusta. 
Tavoitteeseen liittyen koko kaupungin kulttuuritarjonta sekä kirjastopalvelut erityisesti ovat 
yhteistyökumppaneitamme.

Varhaiskasvatusyksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
3. Tunnetaidot: Lapset osaavat nimetä, tunnistaa ja ymmärtää vuorovaikutukseen liittyviä tunteita ja lasten 
kaveritaidot kehittyvät.
Tunnetaitojen harjoittelu perustuu henkilöstön sensitiiviselle tavalle olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 
Tunteiden sanoittaminen, ristiriitatilanteisiin puuttuminen, onnistumisen huomaaminen ja kannustaminen edistävät 
tunnetaitojen kehittymistä. Teatteri eri muodoissaan, esimerkiksi pöytä-, nukke- ja varjoteatteri, antavat 
mahdollisuuden käsitellä tunteita monin eri tavoin.
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Hankkeet Lapinmäessä

• Minidigi – hanke (29.4. 2020- 31.7.2021)

• Minidigi- hanke on alkanut keväällä 2020 ja toteutuu Kulleroiden ja Lapinvuokkojen ryhmässä, mutta tulee näkymään 
toimikauden aikana kaikkien ryhmien toiminnassa.

• Tavoitteena lisätä teknistä välineistöä lasten pedagogisessa toiminnassa. Varhaiskasvatuksen taide-, luonto-, ja 
liikuntapedagogiikkaa ja pedagogisia oppimisympäristöjä monipuolistetaan hyödyntäen teknologiaa ja digitaalisia välineitä.

• Lisäksi Lapinmäessä on tavoitteena lisätä teknisten välineiden käyttöä erityisesti draamakasvatuksessa.

• Lukulumo- hanke (1.1.-31.5. 2021)

• Lukulumo on kielitietoisuutta ja monilukutaitoa tukeva Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistamisen -hanke, joka 
toteutuu Mesimarjojen ryhmässä, mutta edistää toimikauden aikana kaikkien ryhmien toimintaa.

• Hankkeen aloituksen jälkeen päiväkodissa tiedotetaan tarkemmin Lukulumo-toiminnasta.
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• Uusille aloittajille ja syksyllä ryhmää vaihtaville järjestetään tutustumispäivä kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen 
alkaessa tutustumisjaksolla perheen kanssa luodaan luottamuksellinen suhde ja rakennetaan hyvää vuorovaikutusta 
lapseen. Lapsi tutustuu huoltajiensa kanssa päiväkodin arkeen ja omaan ryhmäänsä. Tutustumisjakson pituus on 
viikko ja sen käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen ryhmän henkilöstön kanssa. 

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (VASUn) tai lapsen esiopetuksen suunnitelman (LEOPSIn) tekeminen alkaa 
aloituskeskustelulla. Tällöin henkilöstö saa huoltajilta tärkeää tietoa lapsesta, perheen tavoista ja kasvatuksellisista 
näkemyksistä.

• Päiväkotiin voi tuoda omia leluja tai muita turvatavaroita sekä perheen valokuvan. Tutut tavarat ja muistikuvan tuki 
auttavat lasta ikävän tunteessa.

• Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisin perustein niistä lapsista, jotka sillä hetkellä ovat päiväkodissa. Jokaiselle 
lapselle tarjotaan toimintaa tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, esimerkiksi ikäryhmittäin pienryhmätoiminnassa. 
Lapsiryhmien muodostamisen periaatteista pidämme merkityksellisenä lapsen ikää ja kehitysvaihetta, tilaratkaisuja, 
pysyvyyttä, erityisiä tarpeita (kehitykselliset tarpeet), vanhempien toiveita (sisarukset), sukupuolisensitiivisyyttä ja 
lasten omia tavoitteita, jotka tulevat esille vasu keskusteluissa.

• Lapsen vaihtaessa ryhmää tai päiväkotia vanhemmat ja ryhmien henkilöstö käyvät sovitusti siirtokeskustelun. Oman 
päiväkodin sisällä tapahtuvissa ryhmän vaihdoksissa lapsella on mahdollisuus päiväkotipäivän aikana käydä 
tutustumassa uuteen ryhmäänsä.

• Lapinmäessä muodostuu 5-vuotiaiden ryhmät ennakoiden tulevan esiopetusryhmän kokoonpanoa. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) ja 
lapsen esiopetuksen suunnitelma (Leops)

• Noin 2kk kuluttua aloituksesta käydään lapsen vasu tai leops keskustelu. Ryhmän opettaja ja huoltaja tekevät lapsen 
yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman aina kuluvalle toimikaudelle. Suunnitelman lähtökohtana toimivat lapsen 
vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Keskustelussa asetetaan konkreettisia tavoitteita pedagogiselle toiminnalle.

• Huoltajat saavat ennen keskustelua keskusteluun liittyvän materiaalin ja päiväkodilla lapsen näkemyksiä selvitetään 
havainnoin, haastatteluin, kuvia käyttäen ja/tai taiteellisen itseilmaisun avulla (lapsen tekemä taide).

• Keskusteluun sovitaan aika ryhmän tiedottamalla tavalla. Tällä toimikaudella Lapinmäessä on käytössä vasu- ja leops-
viikot, jolloin keskustelut kussakin ryhmässä käydään.

• Keskustelussa huoltajien, lapsen ja henkilöstön näkemykset sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleiset tavoitteet 
nivoutuvat yhteen ja suunnitelma toimii ryhmän suunnittelun pohjana. 

• Tarvittaessa vanhempien kanssa sovitaan erikseen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (Mirja Häyrynen), S2-
opettajan (Riitta Hakkarainen) tai muiden asiantuntijoiden (esim. puhe- tai toimintaterapeutti) osallistumisesta. 
Keskustelussa on myös mahdollista käyttää tulkkia.

• Lapsen ikään ja neuvolayhteistyöhön liittyviä keskusteluja ovat: Neuvola päiväkodissa- tapaaminen (3-vuotiaat), jolloin 
neuvolatarkastus, hammastarkastus ja varhaiskasvatuksellinen keskustelu käydään päiväkodilla sekä hyve 4 liittyen 
lapsen ikäkausitarkastukseen 4 vuotiaana.
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• Arjessa välitämme tietoa lapsen päivästä ja keskustelemme varhaiskasvatuksen tavoitteista sekä päiväkodin 
toiminnasta kasvokkain haku ja tuonti tilanteissa. Huoltajien ja henkilöstön ajatusten vaihto päivittäin on tärkeää. Vasu 
ja leops keskusteluissa sekä erilaisissa teemallisissa vanhempaintilaisuuksissa tarjoutuu mahdollisuus myös 
laajempaan vuoropuheluun sekä palautteen antamiseen.

• Toimivat kokousrakenteet luovat hyvän pohjan Lapinmäen henkilökunnalle käydä keskustelua eri teemoista.
• Poikkeusaikana keskusteluja käydään usein Teams-kokouskeskusteluina niin vanhempien kanssa kuin henkilökunnan 

kesken.
• Lapinmäessä toimii vanhempaintoimikunta ja Facebookista löytyy sivu ”Lapinmäen vanhemmat”, johon jokainen voi 

halutessaan liittyä.
• Ryhmät lähettävät kerran viikossa sähköpostilla viikkokirjeen tiedottaakseen tapahtumista ja toiminnasta.
• Syksyn 2020 aikana otetaan käyttöön digitaalinen ryhmäportfolio, jota myös perheet pääsevät käyttämään vuoden 

2021 alussa. Teams- sovelluksesta löytyvä portfolio antaa tietoa ryhmän toiminnasta ja mahdollistaa lapsen ja 
vanhemman välisen keskustelun päiväkotipäivästä. Ryhmäportfolio sisältää toiminnan kuvausta liittäen 
varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen sekä oppimisen alueiden näkökulman mukaan.

• Toimintavuonna 2020-2021 useat ryhmät ovat myös ottaneet käyttöön Instagramin viestinnän lisänä.
• Yksikössä tehdään säännöllistä yhteistyötä alueen neuvoloiden, koulun, s2-opettajan, kiertävän varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan sekä muiden päiväkotien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, 
lastensuojelu, seurakunnat, paikalliset urheiluseurat, kirjasto ja alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset. 

• Esiopetuksen oppilashuollon yhteistyössä tärkeinä kumppaneina toimivat yhteistyökoulu Munkkivuoren ala-aste, 
esiopetuksen kuraattori ja psykologi.
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Pedagoginen dokumentointi ja arviointi

• Pedagoginen dokumentointi tekee näkyväksi toimintaa ja auttaa arvioimaan sekä kehittämään sitä. Dokumentoida voi 
monin tavoin, esimerkiksi vasu-keskusteluiden kirjaukset, ryhmäportfolio, viikkokirjeet, valokuvat, videot ja  lasten työt. 

• Arviointi tapahtuu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet toiminnalle syntyvät varhaiskasvatustoimintaa 
määrittävien, edellä esiteltyjen, dokumenttien perusteella, yksikön itse asettamista tavoitteista sekä lapsen vasuista ja 
leopseista nousevista teemoista.

• Toiminnan arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu niin henkilöstön, vanhempien ja lasten kesken sekä yhteisesti. Henkilöstölle on 
mahdollisuus arvioida toimintaa tiimin palavereissa sekä päiväkodin viikkopalaverissa.

• Syksyllä 2020 aloitettu ryhmäportfolio mahdollistaa ryhmän toiminnan dokumentoinnin ja arvioinnin säännöllisesti ja osana 
päivän toimintaa johon myös lapset osallistuvat. Portfolion täydentyessä tai sitä yhdessä tutkien tapahtuu luontevaa 
toiminnan arviointia ja toiminnan kehittämistä. Lasten äänestykset ja lasten kokoukset vahvistavat lasten osallisuutta 
arvioinnissa.

• Vanhemmilta tai yhteistyökumppaneilta saatu palaute on meille tärkeää. Palaute auttaa saamaan uudenlaisia näkökulmia 
varhaiskasvatus toimintaamme ja sitä kautta kehittämään sitä.
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