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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

Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Sensitiivisen kasvattajan 

vuorovaikutus on myönteistä, välittävää, kannustavaa ja hellää.
• Aikuisen vastuulla on luoda myönteisen vuorovaikutuksen ilmapiiri. Kasvattajien tapa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille.
• Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä.
• Kasvattaja suosii puheessaan myönteisiä ilmauksia kieltosanojen sijaan.
• Kasvattajat varmistavat päivittäin jokaisen lapsen myönteisen kohtaamisen aloittamalla päivän hyväksyvällä vastaanotolla. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Vahvistamme lapsen osallisuutta positiivisen pedagogiikan menetelmiä käyttäen. Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi ja voi vaikuttaa omaan arkeensa. 
Lasten kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet ovat toiminnan suunnittelun pohjana. 

• Osallisuutta lisääviä menetelmiä ovat esim. lasten haastattelut, lasten kokoukset, kaveribingo, leikkitaulut ja puhepiiri. Lapsen osallisuus tulee näkyväksi 
myös siirtymä- ja leikkitilanteissa itsenäisiä taitoja ja vastuuta harjoitellen mm. omista tavaroista huolehtiminen ja leikin päätyttyä sen siivoaminen.

• Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Käymme lasten kanssa keskustelua yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja 
ohjaamme lapsia kohtelemaan kaikkia ystävällisesti ja arvostavasti.

• Aikuiset tiedostavat olevansa lapselle roolimalli ja välttävät siirtämästä stereotyyppisiä ennakko-odotuksia lapsille. Lapselle tulee välittyä tunne, että hän 
on arvokas ja hyväksytty sellaisena kuin on ja hänellä on mahdollisuus tavoitella omia haaveitaan mm. sukupuolesta riippumatta. 
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Huomioimme toimintamme suunnittelussa ja toteutuksessa perheiden monikulttuuriset taustat ja katsomukselliset suuntaukset.

• Käytämme lasten kanssa rikasta kieltä arjen tilanteissa ja olemme mukana lasten keskusteluissa. Pienryhmätoiminta ja kuvitettu oppimisympäristö tukee 
vuorovaikutusta ja lasten omatoimisuutta. Otamme käyttöön Roihusten arki -materiaalin, joka edistää lasten kielenkehitystä. 

• Teemme säännöllistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajan kanssa.

Oppimisympäristöt

• Yhteiset toimintatavat ja sopimukset varmistavat, että päiväkodin oppimisympäristö on lapsille turvallinen.

• Lapset osallistuvat ikätasonsa mukaan oppimisympäristönsä suunnitteluun ja muokkaamiseen.

• Päiväkodin oppimisympäristö kannustaa lapsia leikkimään, liikkumaan ja osallistumaan itsenäiseen toimintaan.  

• Lapsen oppimisympäristö laajenee hänen kasvaessaan. Päiväkodin isoimmilla lapsilla oppimisympäristönä toimii koko kaupunki.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö sekä leikin merkitys

• Leikkiympäristö houkuttelee lasta leikkiin. Käytössä ovat leikkitaulut, joista lapset saavat valita itse leikin ja leikkikaverin. Leikkitaulu helpottaa 
leikin valintaa, lisää lasten osallisuutta ja motivoi sitoutumaan leikkiin. Lapset saavat vaikuttaa leikkitaulun leikkivaihtoehtoihin.

• Lapsi käsittelee omaa ajatusmaailmaansa ja kokemuksiaan leikin kautta. Aikuinen antaa riittävästi tilaa ja aikaa leikille.

• Aikuisen merkitys lapsen ja ryhmän leikkitaitojen kehittymisessä on tärkeä. Aikuinen lisää lasten keskinäistä vuorovaikutusta ohjatulla leikillä. 
Aikuinen menee mukaan leikkiin mallintamaan, rikastuttamaan ja tukemaan leikin pitkäkestoisuutta. Aikuinen huolehtii, että kaikilla lapsilla on 
leikkirauha, näin opetamme lapsia kunnioittamaan toisten leikkejä. Aikuinen auttaa tarvittaessa lasta löytämään leikkikaverin, ketään ei jätetä 
yksin.

• Leikki edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ryhmän työntekijät arvioivat lasten leikkitaitojen kehittymistä, leikkiympäristön toimivuutta ja 
leikin monimuotoisuutta. Leikin tarkoitus on tuottaa lapselle iloa ja rikastaa mielikuvitusta.  

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimessä
• Oppivassa yhteisössä kannustamme toisiamme oppimaan, jakamaan ajatuksia sekä kokeilemaan uusia toimintatapoja.   
• Lapset antavat palautetta ja esittävät toiveitaan spontaanisti ja isoimpien ryhmissä myös erikseen järjestetyissä lasten kokouksissa, näin he voivat 

olla osallisia päiväkodin toimintaan, esimerkiksi ryhmän yhteiset säännöt ovat usein lasten tekemiä.
• Vanhemmat antavat palautetta päivittäisissä kohtaamisissa, vasu/leops-keskusteluissa sekä vuosittain tehdyssä asiakaskyselyssä. Saatu tieto 

hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 
• Helsinki kouluttaa henkilökuntaansa aktiivisesti. Kehittämispäivillä, työilloissa ja  kokouksissa osaamista jaetaan ja toimintaa arvioidaan ja 

kehitetään.
• Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) pohjalta tehdyn sensitiivisen vuorovaikutuksen arviointityökalua hyödynnetään arvioinnissa.
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Esiopetus päiväkoti Pikkutyllissä

• Päiväkoti Pikkutyllissä järjestetään esiopetusta lapsille koulun alkua edeltävänä vuonna. Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma määrittelee, ohjaa 
ja tukee esiopetuksen järjestämistä.

• Esiopetusikäisten lasten sijoittuminen ryhmiin päätetään vuosittain.

• Esiopetusvuoden syksyllä lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops), jossa 
huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet sekä henkilökohtaiset kasvun ja kehityksen tavoitteet. Esiopetusvuoden jälkeen suunnitelman arviointisivu 
siirtyy huoltajien luvalla kouluun. Tavoitteena on tukea ja turvata kasvun ja oppimisen jatkuvuutta esiopetuksesta perusopetukseen.

• Edistämme lasten yhtenäisen oppimisen polun toteutumista tekemällä yhteistyötä lähikoulun eli Kalasataman peruskoulun kanssa. Teemme koulun 
kanssa vuosittain Yhdessä oppimisen suunnitelman, jossa kuvataan esi- ja alkuopetuksen yhdessä työskentelyä.

• Käytämme esiopetuksessa Seikkailujen eskari –materiaalia, joka pitää sisällään lapsen oman tehtäväkirjan.

• Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista yhdessä vanhempien kanssa. 
Oppilashuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 
terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään neuvolapalveluina.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Päiväkoti Pikkutyllissä kannustamme lapsia hyviin kaveritaitoihin pyrkien ennaltaehkäisemään kiusaamistilanteita. Kaveritaitoihin kuuluvat 
vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaidot sekä lasten osallisuus ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuissa. 

• Tärkein käyttämämme menetelmä jokapäiväisessä toiminnassa on positiivinen pedagogiikka. Tähän kuuluu lapsen arvostaminen ja kuunteleminen 
sekä panostaminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Iloitsemme yhdessä lapsen onnistumisen kokemuksista ja oppimisesta. Lapsilähtöinen 
oppimisympäristö, lasten osallisuus ja omatoimisuus, lasten mielenkiinnonkohteiden huomioiminen sekä yhteisöllisyys ja sosiaalisten suhteiden 
tukeminen ovat tärkeitä positiivisen pedagogiikan menetelmiä. 

• Päiväkodissamme käytössä olevia menetelmiä:

- Huomaa hyvä! –toimintakortit, joita käytetään luonteenvahvuuksien havaitsemiseen ja vahvistamiseen.
- Meidän juttu! –toimintamalli, jonka tarkoitus on vahvistaa lasten vuorovaikutus-, tunne- ja itsesäätelytaitoja sekä ehkäistä kiusaamista. 
- Eskareilla on käytössä Fun Friends eli tunne- ja kaveritaitoja sekä mielen hyvinvointia vahvistava ohjelma. 

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

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

• Pedagoginen dokumentointi on keskeinen työmenetelmä varhaiskasvatuksen lapsilähtöisessä suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Suunnitelmallisen pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten 
välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta. Ryhmän pedagoginen suunnitelma ja ryhmäportfolio ovat osa 
pedagogisen dokumentoinnin kokonaisuutta.

• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Ilmiöoppimisen kokonaisuus yhteistyössä kulttuuritoimijan kanssa.

• Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 

monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja ympäristöpalveluiden sekä muiden 

toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä.
• Monipuolinen kulttuuri-, liikunta- ja taidetarjonta kuuluvat jokaiselle helsinkiläiselle lapselle

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:
1. Positiivisen pedagogiikan hyödyntäminen kaikissa lapsiryhmissä
• Positiivinen pedagogiikka tukee lapsen minäkuvaa ja vahvistaa itsetuntoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

2. Sensitiivisen vuorovaikutuksen lisääminen kahdenkeskisissä kohtaamisissa
• Sensitiivinen aikuinen havaitsee lasten aloitteet ja osaa vastata niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Lämmin ja myönteinen 

vuorovaikutus kannustaa lasta osallistumaan ja lisää lapsen turvallisuuden tunnetta. 
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• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen onnistunut aloitus suunnitellaan yhdessä henkilökunnan kanssa siten, että se vastaa lapsen
yksilöllisiä tarpeita. Lapsi saa tutustua uuteen ympäristöön turvallisesti huoltajan tai läheisen aikuisen seurassa. Hän saa 
lohdutusta ja henkilökunnan tukea. Hän saa tuntea itsensä tervetulleeksi ryhmään ja voi pitää mukanaan tärkeän lelun tai kuvia 
läheisistään. Lapsen siirtyessä päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen, hän käy harjoittelemassa ja tutustumassa uuteen ryhmään ja 
henkilökunta välittää tarvittavan tiedon uuden ryhmän henkilökunnalle. 

• Henkilökunta järjestää tutustumisjakson aikana huoltajan kanssa aloituskeskustelun, tutustuu ja rakentaa luottamusta lapseen ja 
huoltajiin, auttaa lasta liittymään ryhmään ja käsittelemään ikävän tunteitaan, kertoo viestinnän tavoista, yhteistyöstä ja ryhmän 
toiminnasta, viestittää lapsen päivän kulusta huoltajille sovitulla tavalla, ja on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä koskevissa 
asioissa.

• Päiväkoti Pikkutyllin lapsiryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Huomioon otetaan mm. lasten ikä, 
sisarussuhteet ja tuen tarpeet. Päätöksen ryhmien kokoonpanosta tekee päiväkodinjohtaja yhdessä henkilökunnan kanssa. 

• Opettajat tekevät syksyllä jokaiselle lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) yhdessä huoltajien kanssa.
Keskusteluun valmistaudutaan havainnoimalla lasta ja selvittämällä mm. hänen vahvuuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan. Vasua 
arvioidaan tarpeen mukaan, vähintään puolen vuoden kuluttua. Uuden vasun tekeminen aloitetaan aina edellisen vasun 
arvioinnilla.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 12

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



• Vanhempien kanssa käydään keskustelua päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa sekä myös puhelimitse ja sähköpostilla.

• Perheille lähetetään sähköpostia oman lapsen ryhmästä, jossa kerrotaan toteutuneesta toiminnasta ja tulevista suunnitelmista 
sekä ajankohtaisista tiedotettavista asioista.

• Ryhmässä toteutunut toiminta kirjataan ilmoitustaululla olevaan viikko- tai kuukausiohjelmaan, jota hyödynnetään toiminnan 
arvioinnissa ja kehittämisessä. Ryhmissä on käytössä Instagram-tili toiminnan dokumentoinnin välineenä.

• Arvioimme toimintaamme lapsilta ja huoltajilta saatua palautetta hyödyntäen. Vanhemmat antavat palautetta päivittäisissä 
kohtaamisissa, ennalta sovituissa palavereissa sekä vuosittain tehdyssä asiakaskyselyssä. Saatu tieto hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. 

• Lasten kuulumisista tiedotetaan päiväkodin sisällä siten, että eri vuorokaudenaikoina työskentelevät aikuiset ovat tietoisia jokaisen 
lapsen kuulumisista ja henkilökohtaisista tarpeista.

• Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajan, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä 
neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä lastensuojelun, Neuvolatiimin, puhe-, toiminta- ja 
fysioterapeutin sekä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.

• Syksyllä ryhmät ottavat pedagogisen dokumentoinnin välineenä käyttöön digitaalisen ryhmäportfolion, joka tulevaisuudessa 
jaetaan myös vanhemmille. 
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