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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 myönteisen ja kunnioittavan ilmapiirin, jossa lapsen on turvallista ilmaista itseään. Toimimme päivittäin pienryhmissä, joissa mahdollistuu lasten 

osallisuus ja yksilöllinen kohtaaminen.

• Toimintamme lähtökohtana on lasten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden vahvistaminen ryhmän toiminnan suunnittelussa ja lapsen sensitiivinen 
kohtaaminen. 

• Lasten aloitteita, toiveita ja kiinnostuksen kohteita kunnioitetaan ja huomioimme ne toiminnan suunnittelussa. Lapset osallistuvat oman ryhmänsä toiminnan 
suunnitteluun ja arviointiin oman ikätasonsa mukaan.

• Haluamme luoda turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen saa olla juuri sellainen kuin on ja tulee kohdatuksi omana itsenään. Kohtaamme jokaisen lapsen 
yksilöllisesti eikä vain kulttuurinsa tai sukupuolensa edustajana. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa turvallisessa ympäristössä, jossa lapset saavat 
kokea olevansa osa yhteisöä ja luoda vahvan pohjan omalle identiteetilleen. 

• Arvostamme kielien ja kulttuurien moninaisuutta. Toimintaympäristömme on kuvin tuettua ja toimintaamme rakennamme kielitietoisuuden näkökulmasta 
käsin. Hyödynnämme toiminnassa Ota Koppi! –materiaalia. Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen S2 opettajan kanssa. Esiopetuksessa on käytössä 
monikielinen kuvakirjapalvelu Lukulumo. 

• Ruskeasuon ruotsinkielisessä kielikylpyryhmässä tarjotaan ruotsin kielen kielikylpyä. Kielen omaksumista ja oppimista tuetaan kielikylpypedagogiikan 
mukaisesti ja ryhmässä lapsille puhutaan ruotsia. Kielikylpyryhmä tekee yhteistyötä myös Pihlajan päiväkodin kielikylpyesiopetusryhmän kanssa.

• Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä lasten kanssa ja laajennetaan ikätason sekä kiinnostuksen kohteiden mukaan. Haluamme tarjota leikkiin, 
fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen ja taiteelliseen kokemiseen kannustavan ympäristön. Keskuspuisto ja sen metsät ja kalliot ovat meille tärkeitä liikunta-
ja luontoelämysten sekä oppimisen paikkoja. Kaupungin tarjoamat mahdollisuudet kuten puistot, kirjastot, museot ja erilaiset tapahtumat antavat 
kokemuksia ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. 

• Leikin keskeinen merkitys lapsen kehityksessä, oppimisessa ja hyvinvoinnissa näkyy päivittäisessä arjessa. Sille järjestetään aikaa ja tilaa ryhmän 
toiminnassa. Aikuisen aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo leikissä kannustaa leikkiin. Tuemme leikissä lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja 
mahdollistamme pitkäkestoisen leikin sekä sisällä että ulkona. Aikuiset ovat mukana tukemassa, havainnoimassa, ohjaamassa ja rikastuttamassa leikkiä.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on otettu käyttöön kiusaamisen vastainen ohjelma, KVO13, 

jota yksikössämme noudatetaan.

• Leikki- ja kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin yhdessä lasten kanssa. Lasten kanssa keskustellaan 
Opettelemme kuinka liittyä leikkiin, miten leikin säännöistä sovitaan ja ristiriitoja ratkaisemista. Tuemme 
lasten kaverisuhteiden muodostumista ja luomme tilanteita joissa lapset oppivat leikkimään kaikkien 
kanssa. Kannustamme lapsia erilaisiin leikkeihin ja leikkiryhmiin. Lapsiryhmän hyvä ilmapiiri ja 
ryhmäytyminen ehkäisevät kiusaamista.  Lasten kanssa sanoitetaan tunteita ja harjoitellaan myötätunto-
ja empatiataitoja arjen tilanteissa. Tunnekasvatusmateriaaleja joita käytämme ovat esimerkiksi Piki, Molli 
ja Fanni. Kielikylpyryhmässä ovat käytössä Stegvis ja Kompisväskan.

• Käytämme lasten kanssa MiniVerso - toimintamallia. Sen avulla lapset opettelevat aikuisen johdolla 
sovittelemaan leikeissä syntyneitä ristiriitoja. MiniVerso luo edellytykset lasten aidolle osallisuudelle 
riitatilanteissa. Lapsia kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana. 
Lapset saavat onnistumisen kokemuksia ja oppivat löytämään yhdessä ratkaisuja ristiriitatilanteisiin. Vy 
Muksulaakso-Ruskeasuolla on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. 
Suunnitelmaa tehdessä on mietitty omia keinojamme vahvistaa kaveritaitoja ja ennaltaehkäistä ristiriitoja 
ja kiusaamista.
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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 yhdenvertaisessa  ja tasa-arvoisessa varhaiskasvatuksessa ovat:
:

• Ryhmissä vahvistetaan jokaisen lapsen osallisuutta
• Ohjaamme sensitiivisesti lasten keskinäisiä vuorovaikutustilanteita
• Tuemme myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella lapsen kasvua ja kehitystä sukupuoleen, 

kulttuuritaustaan tai lapsen erityistarpeisiin katsomatta
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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)
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Toimintavuoden tavoitteet:

1. Kielitietoisuus ja lukeminen

• Vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin ja kulttuureihin
• Jokainen aikuinen tiedostaa olevansa kielellinen malli ja sanoittaa toimintaa tarkasti ja kuvailevasti
• Päiväkodin lasten kotikielet näkyvät ja kuuluvat ryhmissä
• Tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen ja luetaan vaihtelevia tekstejä ja kerrotaan tarinoita. Dokumentoidaan ja arvostetaan 

lasten omia tarinoita; kannustetaan lapsia keksimään tarinoita itse. 
• Toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kirjastojen kanssa. Lasten kirjastoauto vierailee kummankin päiväkodin 

pihassa alkuvuodesta 2021. 

2. Tunne- ja kaveritaidot 

• Lapsiryhmissä harjoitellaan tunne-, kaveri- ja leikkitaitoja päivittäin.
• Toimitaan erilaisissa pienryhmissä ja opetellaan leikkimään yhdessä kaikkien kanssa
• Aikuiset käyttävät päiväkodin tunnekasvatusmateriaaleja ja MiniVerso-toimintamallia.
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• Lapsen aloittaessa päiväkodissa huoltajien kanssa sovitaan aika aloituskeskusteluun. Aloituskeskustelussa he kertovat 
lapsestaan, perheestään sekä odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen liittyen. Aloituskeskustelussa 
vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisesta ryhmään. Aloituskeskustelu toimii pohjana myös lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU) tai lapsen esiopetuksen suunnitelmaan (LEOPS).

• Tutustumisjakso on yleensä viikon mittainen, mutta tämä sovitaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen tarpeiden mukaan. Lapsi 
tutustuu huoltajiensa kanssa oman ryhmäänsä ja päiväkodin arkeen. 

• Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisin perustein niistä lapsista, jotka ovat sillä hetkellä päiväkodissa. Ryhmien 
muodostamisessa huomioidaan lapsen ikä ja kehitysvaihe, kaverisuhteet ja  vanhemmilta tulleet toiveet.

• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään tai päiväkotiin, huoltajat ja vanhemmat käyvät yhteisen siirtokeskustelun. Mikäli ryhmän 
vaihto toteutuu toimintakauden aikana, lapsi pääsee tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä ryhmätiloihin leikin 
kautta. Siirtymisestä puhutaan ja sitä käsitellään yhdessä lapsen kanssa.

• Kielikylpyryhmiin valitaan lapset erillisten hakemusten kautta keväisin. Kielikylpyryhmän valinnassa noudatetaan kaupungin 
ohjeistusta ja ikäryhmät muodostetaan yhteistyössä päiväkoti Pihlajan kanssa. 
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• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) tai lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) tehdään vuosittain yhteistyössä vanhempien ja 
henkilökunnan kanssa. Vasukeskusteluista nousseet tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet toimivat ryhmän pedagogisen suunnitelman pohjana. 
Poikkeusaikana nämä keskustelut käydään pääsääntöisesti Teams-sovelluksen tai puhelimen välityksellä. 

• Vanhemmat pääsevät mukaan päiväkodin toimintaan erilaisten yhteisten tapahtumien ja juhlien kautta. Vanhempainilloissa keskustellaan ryhmälle 
ajankohtaisista asioista. Vanhemmat pääsevät osallistumaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

• Ryhmien toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse viikkokirjeissä. Niissä tuodaan esille tärkeitä käytännön asioita, tulevia tapahtumia ja avataan myös 
ryhmien pedagogista toimintaa. Vuoden 2021 alussa otetaan käyttöön digitaalinen ryhmäportfolio, joka antaa tietoa ryhmän toiminnasta ja mahdollistaa 
lapsen ja vanhemman välisen keskustelun päiväkotipäivästä. Ryhmäportfoliossa dokumentoidaan kunkin ryhmän arkea yhdessä lasten kanssa; lapset 
pääsevät osallisiksi materiaalin tuottamisessa ja toiminnan arvioinnissa.

• Päiväkodeilla toimivat aktiiviset vanhempaintoimikunnat, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia yhdessä päiväkodin kanssa.

• Teemme yhteistyötä neuvolan kanssa: 3-vuotisneuvolakäynti päiväkodissa ryhmäkäyntinä vanhempien niin halutessa ja  4-vuotiaiden 
hyvinvointitarkastus.

• Monialaista yhteistyötä tehdään perusopetuksen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja niiden asiantuntijatahojen kanssa, jotka ovat mukana lasten 
kokonaisvaltaisen kehityksen edistämisessä.

• Esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelmat on tehty yhdessä lähialueen päiväkotien ja Pikku-Huopalahden ala-asteen sekä Meilahden ala-
asteen kanssa. Ruskeasuon päiväkodin kielikylpyryhmän esiopetuksessa olevien lasten opinpolku jatkuu Meilahden ala-asteella.
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