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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.

3Toimintasuunnitelma 2020-2021



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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Yksikön toimintakulttuuri 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
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Leikki ja vuorovaikutus Lasten ja vanhempien osallisuus Kulttuurinen moninaisuus 
ja kielitietoisuus

Lasten ja vanhempien näkemykset ja 
mielipiteet ovat meille tärkeitä. Vanhemmilla 
on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa 
toimintaamme esim. vanhempainilloissa, 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
keskusteluissa ja lapsen esiopetuksen 

suunnitelma -keskustelussa

Vuosittain on kaupunkitasoisesti vanhemmille 
suunnattu asiakaskysely. Asiakaskyselyn 

tuloksista nostamme tavoitteen 
toimintasuunnitelmaan.

Tuemme lapsen osallisuutta mm. 
ilmiöoppimisen keinoin, jonka teema 

perustuu lasten kiinnostuksen kohteisiin.  
Suunnittelemme toimintaa  yhdessä lasten 
kanssa. Aikuisen sensitiivisyys on tärkeää 

lapsen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen 
kannalta.

Yksikkömme on moninainen kulttuureiltaan, 
lapsia ja perheitä on kotoisin monista eri 

maista. Henkilöstö on kielitietoista ja 
toteutamme kielellisesti vastuullista 

pedagogiikkaa. Se tarkoittaa mm. 
sanoittamista ja kuvittamista lapselle kaikissa 

arjen tilanteissa.

Arvostamme kulttuurien moninaisuutta. 
Tutustumme ryhmissä lasten omiin 

kulttuureihin esim. juhlimalla kulttuureiden 
tärkeitä juhlapäiviä

Leikillä on suuri merkitys lasten hyvinvoinnille 
ja oppimiselle. Leikissä lapsi käy kokemaansa 

läpi.

Järjestämme lapsille leikkirauhaa ja 
pitkäkestoisia leikkejä. Aikuinen on 

tarvittaessa mukana leikissä. Toteutamme 
rauhallisen leikkiympäristön 

pienryhmätoiminnalla.

Aikuinen on mallina vuorovaikutuksessa. On 
tärkeää, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi 
ja kuulluksi. Ryhmään kuulumisen tunne on 
tärkeää. Panostamme ryhmäytymiseen heti 

toimintakauden alusta alkaen



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Meille on tärkeää, että 
jokaisella lapsella 

on oikeus tulla kuulluksi, 
nähdyksi, ymmärretyksi ja 

huomioon otetuksi 
omana itsenään ja 
yhteisönsä jäsenenä
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Tunnekasvatus
Tunteiden 

tunnistaminen ja 
sanoittaminen

Kaveritaidot
Toisen 

auttamista, 
kannustamista, 
rohkaisemista, 
ketään ei jätetä 

yksin, 
pedagogisesti 
suunniteltua 

toimintaa

Empatiataidot
Miltä kaverista 
tuntuu, toisen 

asemaan 
asettumisen 
harjoittelua ja 

toisen tunteiden 
tunnistamista

Kasvattaja mallittaa 
omalla 

esimerkillään 
vuorovaikutusta

Kasvattaja on 
sensitiivinen

Kasvattaja 
havainnoi, 
kuuntelee, 

rohkaisee, neuvoo

Harjoittelemme 
yhdessä 

ratkaisemaan 
ristiriitatilanteita

Positiivinen 
pedagogiikka, 
vahvuuksien 

huomioiminen
Pienryhmätoiminta

Itsetunnon 
vahvistaminen, 
onnistumisten 
huomioiminen

Ilmaisun eri keinot
Kuvatuki, 

keskustelut, sadut, 
lorut, laulut

Panostamme omien ja toisten tunteiden tunnistamiseen. 
Se on tärkeä osa vuorovaikutusta. 

Hyvät kaveritaidot ovat perusta lapsen myönteiselle sosio-emotionaaliselle kehitykselle, 
yksin jäämisen ja kiusaamisen estämiselle. 
Harjoittelemme ja tuemme vuorovaikutus- ja kaveritaitojen 
kehittymistä mm. seuraavilla keinoilla ja tavoilla:
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Toimintakauden tavoitteet 1/2
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.

• Toiminnan suunnittelussa ja tavoitteissa huomioidaan lasten vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (keskustelut, 
haastattelut, lasten kokoukset ja havainnointi)

• Ryhmän tavoitteet nousevat lasten vasuista ja leopseista
• Toiminta ja pienryhmät on suunniteltu pedagogisesti. Pedagogisesti toimivat pienryhmät mahdollistavat lasten 

yksilöllisen huomioimisen ja osallisuuden.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.
• Teemme tiivistä yhteistyötä lähileikkipuisto Rudolfin kanssa
• Hyödynnämme lähiympäristön urheilukenttiä
• Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa luonnossa ja luonto on sujuvasti osa oppimisympäristöämme
• Käytämme kirjaston palveluita hyödyksi
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Toimintakauden tavoitteet 2/2
Tiedonkulku lapsen päivästä vanhemmilleAsiakaskyselystä nouseva yhteinen tavoite:

• Jokaisessa ryhmässä on käytössä lomake, johon kirjaamme lapsen päivästä tärkeitä asioita. Sovimme, että jokaisesta 
lapsesta kerromme vähintään yhden toimintaan liittyvän asian esim. mitä hän on leikkinyt, mitä on harjoitellut.

• Käytämme jokaisessa lapsiryhmässä samanlaista lomaketta. Merkitsemme siihen lapsen päivästä, mitä toimintaa ollut, 
millä mielellä lapsi on ollut, onko lapsi nukkunut, miten ruoka on maistunut, jne.

• Tieto vanhemmille välittyy päiväkodin ja esiopetuksen sisällä lomakkeen mukaisesti. 

Yksikön sisäinen tavoite:

• Teemme yksikköön ulkoleikkikortit. Jokainen ryhmä ohjaa lapsille päivittäin leikin korttien pohjalta.
• Jokainen ryhmä retkeilee viikoittain ja retkien sisältö on pedagogisesti suunniteltu.
• Ryhmät suunnittelevat vuorollaan lapsia osallistavan toiminnan ulos kerran kuukaudessa, johon koko talon ryhmät 

osallistuvat vuorotellen.

Ulkopedagogiikan kehittäminen
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri asia koko perheelle ja se herättää monenlaisia tunteita. Lapselle vanhemmista erossa olo voi olla jännittävä 
asia ja siihen liittyvät tunteet voivat tulla esiin monella eri tapaa. Lapsen ikävää ja jännitystä voimme lievittää mm. kotoa päiväkotiin mukana kulkevalla 
tutulla pehmolelulla tai valokuvalla perheestä, jota lapsi voi katsoa päiväkotipäivän aikana. Jokainen lapsi reagoi hyvin yksilöllisesti varhaiskasvatuksen 
aloittamiseen ja yhdessä perheen kanssa keskustellen pyrimme löytämään kullekin sopivimman tavan aloitukseen.

Suosittelemme, että lapsi tutustuu uuteen ympäristöön ensimmäisinä 
päivinä yhdessä vanhemman kanssa. Tutustuminen yhdessä huoltajan 
tai muun läheisen aikuisen kanssa voi tapahtua jo ennen kuin 
vahaiskasvatuspäätös on voimassa. Lapsi voi jäädä yksin ilman 
huoltajaa harjoittelemaan, siitä päivästä lähtien kun 
varhaiskasvatuspäätös on voimassa.

Tutustumisjakson aikana lapsi tutustuu henkilökuntaan, muihin ryhmän 
lapsiin, toimintaan ja tiloihin. 

Tutustumisjakson aikana vanhemmat osallistuvat lapsen kanssa 
toimintaan, leikkiin, ulkoiluun ja ruokailuun. Tutustumisjakson aikana 
varhaiskasvatuksen opettaja (veo) käy vanhempien kanssa  
aloituskeskustelun. Keskustelussa käymme läpi lapsen asioita, perheen 
odotuksia ja toiveita varhaiskasvatukseen liittyen. Perhe saa tietoa ja voi 
esittää kysymyksiä varhaiskasvatuksesta, ryhmän toiminnasta ja 
päivärytmistä. Noin kahden kuukauden kuluttua vo käy vasu -tai leops -
keskustelun ja kirjaa sen vanhemmille nähtäväksi. Kuva: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/varhaiskasvatuksessa-

aloittaminen_tiedote.pdf

Esimerkki lapsen tutustumisjaksosta
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Lapsiryhmien muodostaminen ja lapsen 
siirtyminen yksikön sisällä

Ryhmien muodostaminen

Lapsen etu ja 
hyvinvointi

Oppimisen, kasvun ja 
kehityksen tukeminen

Kaverisuhteet

Ryhmästä toiseen siirtyminen

Lapsen vuorovaikutussuhteet

Tiedonsiirto yksikön sisällä

Tutustuminen uuteen 
ryhmään, tiloihin ja kasvattajiin
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Viestintä ja yhteistyö

● Internetistä www -sivuilta löytyy tärkeimmät yhteystiedot, kummallakin päiväkodilla on omat sivut
● Instagram @pktahvonlahti
● Sähköposti: pk.nalle-tahvonlahti@hel.fi
● Ryhmäportfolio Teamsin kautta jaettuna, käyttöönotto tammikuussa 2021. Ryhmäportfolio korvaa sähköpostitse lähetettävät viikkokirjeet

● Päivittäiset arjen haku- ja tuontitilanteet ovat tärkeitä kohtaamisia ja toiminnan viestimisen paikkoja sekä vanhemmille että varhaiskasvatuksen henkilöstölle
● Opettaja tekee yhdessä vanhempien kanssa lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) ja esiopetusikäisillä Lapsen esiopetussuunnitelman 
(Leops)
● Huoltajilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintaan esimerkiksi vasu-keskusteluissa, vanhempainilloissa ja vastaamalla asiakaskyselyyn.
● Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun kertomalla omista toiveistaan ja ideoistaan. Kartoitamme lasten mielenkiinnon kohteita ja tukemisen tarpeita 
myös havainnoimalla sekä vanhempien kanssa yhteistyössä

● Varhaiskasvatuksessa työmme tukena on alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä Suomi toisena kielenä -opettaja
● Teemme vanhempien suostumuksella lasten asioissa yhteistyötä neuvolan kanssa, tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa kuten puheterapeutit, 
toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, perhetyöntekijät ja lastensuojelu
● Esiopetuksessa työntekijöiden ja vanhempien tukena ovat esiopetuksen kuraattori ja psykologi

● Dokumentoimme toimintaa suunnitelmallisesti. Lapsen vasu/leops ja ryhmäportfolio ovat keskeisimmät asiakirjat, joihin teemme dokumentointia. Käytössä 
on erilaisia dokumentoinnin menetelmiä, esimerkiksi lasten haastattelut ja valokuvaus. 

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

HAKU- JA TUONTITILANTEET, VASU/LEOPS

YHTEISTYÖTAHOT

DOKUMENTOINTI
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 
laadinta 2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyi vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko yhteisö. 

• Kartoituksesta on nostettu esiin
• Edistetään lapsen tasa-arvoista kohtaamista luomalla sensitiivisyyttä ja osallisuutta tukevia 

käytäntöjä
• Edistetään lapsen tasa-arvoa huomioimalla lasten erilaiset tuen tarpeet ja tuetaan lapsia 

toimimaan lapsiryhmässä
• Yhdenvertaisuutta edistetään kiinnittämällä huomiota kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen ryhmien toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä 
hankinnoissa
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