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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
Luomme turvallista ilmapiiriä ja toimivaa yhteisöä yhdessä keskustellen, havainnoiden ja 
kuunnellen lapsia, vanhempia ja toisiamme. 

Hyödynnämme toistemme osaamista ja suunnittelemme toimintaa yhdessä ryhmissä sekä 
koko henkilökunnan kesken.

Oppimisympäristönä hyödynnämme sisä- ja ulkotiloja monipuolisesti. Lapset osallistuvat 
oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin. Esiopetuksessa korostuu koko kaupunki 
oppimisympäristönä.

Toimimme pienemmissä ryhmissä lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi. 

Esiopetuksessa yhteistyötä tehdään kaikkien esiopetusryhmien kesken. Näin kouluun 
siirtyminen ja lasten sijoittuminen eri luokkiin helpottuu. Teemme aktiivista yhteistyötä 
Malminkartanon ala-asteen alkuopetuksen kanssa, jonka kanssa laadimme toimikausittain esi-
ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelman.

Teemme toimintaa näkyväksi vanhemmille ryhmäportfolioiden avulla (kevät 2021).
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Työmme lähtökohtana on olla sensitiivisessä vuorovaikutuksessa lapsiin, perheisiin ja 
henkilökuntaan

 Kohtaamme päivittäin ihmiset läsnäolevasti, kiinnostuneina ja aidosti kuunnellen. Jokaisen mielipide ja kokemus 
on meille tärkeä.

 Vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi laskeudumme konkreettisesti lapsen tasolle, annamme vuorovaikutukselle 
aikaa ja tarvittaessa käytämme kuvia kommunikoinnin tukena. 

 Havainnoimme lasten välistä vuorovaikutusta ja etsimme yhdessä ratkaisuja tilanteiden selvittämiseksi. Käymme 
yhteistä keskustelua kasvatustilanteista.

 Olemme mallina ja esimerkkinä lasten harjoitellessa vuorovaikutusta muiden kanssa. 

 Meillä noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä niin aikuisten, kuin lasten kesken. 

 Tilanteita selvitetään yhdessä lasten kanssa huomioiden lasten ikä ja kehitystaso.

 Lasten Kartanossa kaikkiin aikuisiin voi luottaa. 
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Lapsi toiminnan suunnittelun lähtökohtana

 Toiminnan suunnittelun pohjana ovat lapsen aloitteet, vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. 

 Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, dokumentointiin ja arviointiin yhdessä aikuisten 
kanssa. 

 Työtapamme ovat pedagogisesti perusteltuja.

 Havainnointi on tärkeä osa työtämme. 

 Pedagoginen suunnittelu ja arviointi mahdollistavat jokaisen lapsen osallisuuden omassa varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspäivässään. Jokainen lapsi tarpeineen ja vahvuuksineen saa näkyä ja kuulua. 

 Turvallisessa oppimisympäristössämme on mahdollisuus kokeilla, erehtyä ja onnistua.

 Näemme lapsen vanhemmat ja huoltajat ensisijaisen tärkeinä lapsen asiantuntijoina ja hyödynnämmekin 
heitä lapsen äänen esille tuomisessa.
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Leikki keskeisenä toimintatapana

 Otamme huomioon leikin mahdollistumisen, kun suunnittelemme toimintaa ja 
oppimisympäristöä.

 Näemme leikin mahdollisuutena oppia. Leikeissä lapset ovat 
vuorovaikutuksessa, käyttävät ja kuulevat kieltä sekä harjoittelevat arjen taitoja. 
Leikin avulla tuemme lapsen kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. 

 Huomioimme, että lapsella on päivittäin aikaa sekä vapaaseen että ohjattuun 
leikkiin.

 Hyödynnämme leikin pedagogiikkaa myös muissa päivittäisissä toiminnoissa. Leikki, leikillisyys ja mielikuvituksen 
käyttö ovat tapojamme tehdä arjesta lapsille mahdollisimman mielekästä.

 Näemme aikuisen roolin merkityksellisenä havainnoinnin, suunnittelun, leikin rikastamisen ja kanssaleikkijän 
näkökulmista. Aikuisella on myös tärkeä rooli leikkiin mukaan pääsemisessä.

 Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua leikkiin yhdenvertaisena jäsenenä. Otamme huomioon lapsen 
tarpeet ja käytämme apuna leikkikuvia ja kuvatauluja. Näiden avulla lapsen on helpompi ilmaista itseään ja olla 
osallisena. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Työmme ydintä on lasten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

 Lasten Kartanossa harjoittelemme kaveri- ja tunnetaitoja päivittäin. 

 Yhdessä lasten kanssa tunnistamme tunteita, nimeämme niitä ja autamme lasta niiden säätelyssä. Käytämme 
tässä apuna kuvakortteja, kirjoja, pelejä sekä Piki- ja Molli- materiaalia.

 Käytössämme on Huomaa hyvä! –materiaali, jossa huomio kiinnitetään lasten vahvuuksiin. Toimitapanamme 
on nostaa yhdessä vanhempien kanssa lapsen vahvuuksia esille lasten vasu- ja leops-keskusteluissa sekä 
vanhempainilloissa. 

 Esiopetuksessa käytämme MiniVerso- materiaalia. Sen keskeisenä osana on turvallisen ilmapiirin luominen ja 
kuulluksi tuleminen aikuisen ohjaaman vertaissovittelun kautta. MiniVerso on käytössä myös Malminkartanon 
ala-asteella. 
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https://kaisavuorinen.com/huomaa-hyva/
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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: 

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.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

 TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai 
taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)

Varhaiskasvatusyksikkö Lasten Kartanon toimintavuodelle asettama tavoite: 

Sensitiivisen työtavan kehittäminen
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen 1/2
Tutustuminen

 Suosittelemme viikon tutustumista varhaiskasvatukseen 
yhdessä lapsen kanssa. 

 Tutustumisjakson aikana lapsi tutustuu yhdessä 
vanhemman tai jonkun läheisen kanssa kaikkiin arjen 
tilanteisiin (ruokailu, lepohetki, siisteyskasvatus, ulkoilu) 
sekä toimintaan, pikkuhiljaa päiviä pidentämällä.

 Tutustumisjakson aikana lapsen ja perheen kanssa 
yhteistyötä tekee pääsääntöisesti sama henkilö ryhmästä. 

 Pidämme aloituskeskustelun ennen tutustumisjaksoa tai 
viimeistään sen aikana. Tarjoamme vanhemmille 
mahdollisuutta keskustelun pitämiseen kotona.

 Käytämme aloituskeskustelussa sekä lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma keskustelussa (lapsen vasu) 
tarvittaessa tulkkia.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen 2/2
Ryhmän muodostaminen ja siirtyminen toiseen ryhmään

 Muodostamme lapsiryhmät niin, että ne tukevat lapsen kasvua ja oppimista.

 Siirtymiset ryhmästä toiseen tehdään pääsääntöisesti toimikauden alussa ja vuodenvaihteessa.

 Harjoittelemme siirtymistä uuteen ryhmään lapsen kanssa. Lapsella on mahdollisuus mennä leikkimään ja 
osallistua uuden ryhmän toimintaan. 

 Siirtymisestä pidämme ns. siirtoneuvottelun missä kasvattajat käyvät keskustelua lapsesta. Informoimme 
tästä perhettä ja vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua siihen.   
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 Tiedotamme asioista sähköpostin sekä keväällä 2021 käyttöön otettavan digitaalisen ryhmäportfolion kautta. 

 Ryhmäportfoliossa toimintaa on avattu tarkemmin. Sitä päivitetään viikoittain yhdessä lasten kanssa.

 Kerromme toiminnasta vanhemmille päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Kannustamme myös
lapsia itse kertomaan päivän toiminnasta.

 Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa toimintaan päivittäin käytävien keskustelujen kautta, lapsen 
vasukeskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Kannustamme heitä kyselemään ja osallistumaan arviointiin ja 
kehittämiseen.

 Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua myös lapsensa varhaiskasvatuspäivään erilaisten toiminnallisten 
tilaisuuksien lisäksi (juhlat, isän- ja äitienpäivätilaisuudet, retket).
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Viestintä ja yhteistyö



Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

 Laadimme jokaiselle lapselle varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman (vasu ja leops) yhdessä 
vanhempien kanssa. Suunnitelma arvioidaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. 

 Keskustelut pidetään syys-lokakuun aikana. 

 Annamme vanhemmille ennen keskustelua lomakkeen minkä avulla vanhemmat voivat valmistautua 
keskusteluun.

 Tiimin kanssa yhdessä kootun tiedon pohjalta varhaiskasvatuksen opettaja käy keskustelun ja kirjaa 
suunnitelmaan pedagogiselle toiminnalle sovitut tavoitteet ja toimenpiteet. 

 Lapsen vasuihin ja leopseihin kirjatut pedagogiset tavoitteet toimivat ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana 
ja niitä dokumentoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. 
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