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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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Leikkiin kannustava 
toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa 
ja esiopetuksessa

Toimintakulttuuri Vy Porolahti-Tammisalossa rakentuu helsinkiläisyydelle. Toimipisteitä ympäröivä 

pienalue muodostuu Roihuvuoren asuinalueesta ja Tammisalon saaren merellisistä maisemista. 

Kirsikkapuisto, useat leikkipuistot sekä Roihuvuoren vesitorni lähimetsineen on monipuolinen ympäristö, 

joka luo monia mahdollisuuksia päivittäiseen toimintaamme. 

Haluamme rakentaa leikkiin kannustavan yhteisön ja sille monipuolisen ympäristön 

varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa. Leikin merkitys välittyy toiminnastamme päivittäin, sekä 

sisä- että ulkotoiminnassa. Kasvattajien sensitiivisyys ja lasten leikkien mielenkiinnon kohteet ohjaavat 

niin sisä- kuin ulkotilojen käyttöä. Lasten osallisuus huomioidaan siten, että lapset saavat päivittäin 

vaikuttaa omien leikkiensä valintaan, kavereihin ja leikkipaikkoihin. Näin tuemme lasten 

vertaissuhteiden kehitystä, ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta. Leikkiin sitoutumiseen annetaan aikaa ja 

kasvattajat ovat mukana leikeissä ohjaamassa, motivoimassa ja kannattelemassa pitkäkestoista leikkiä. 

Kasvattajat osaavat tunnistaa hetkiä, jolloin leikillisyys ja kohtaamiset lapsen kanssa tukevat oppimista 

siirtymätilanteissa. Leikki on aina arjessa mukana sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. 

Leikin kautta opimme mm. erilaisista ilmiöistä lisää. Leikki auttaa lasta kehittämään tunteidensa 

ymmärtämistä ja vahvistamaan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja.

Lapsen kielen kehitystä tuetaan monin eri tavoin varhaiskasvatuksen että esiopetuksen pienryhmissä, 

yhteisissä toiminnoissa sekä aikuisen ja lapsen kahdenkeskisissä tilanteissa. Useissa ryhmissä on 

käytössä kuvitettu päiväjärjestys ja oppimisympäristö. Kuvien katselu ja niistä yhdessä keskusteleminen 

luo lapsille uusia sanoja ja käsitteitä sekä lisäksi helpottaa lapsen sopeutumista päiväkotiin. Kirjoja 

luetaan päivittäin yhdessä ja niitä on lasten saatavilla jokaisessa ryhmässä. Päivittäisessä 

toiminnassamme painottuu myös erilaiset pelit, leikit, lorut, laulut, riimittelyt, sääntö- ja piirileikit. Niiden 

avulla tutustumme leikinomaisesti mm. kirjaimiin ja sanoihin. Roolileikit ja teatteriesitykset, sekä 

musiikki (yhteiset lauluhetket jne.) antavat runsaasti meille uusia kokemuksia. Ne antavat myös 

mahdollisuuksia lapsen ilmaista itseään ja tunteitaan.

Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla niin varhaiskasvatus- kuin esiopetusryhmissäkin. Ryhmät 

retkeilevät ikätason mahdollisuuksien mukaan paljon lähialueen puistoissa ja metsissä.  Motorisen 

kehityksen tukemisen lisäksi, pienemmissä ja isommissa ryhmissä retkeily ja liikkuminen, tukee myös 

yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä. Jokainen lapsi kokee onnistumisen tunteita yhteisillä retkillä. 

Tutustumme retkillä myös erilaisiin liikuntamuotoihin luontoa ja vuodenaikojen vaihteluja hyödyntäen. 

• Vuorovaikutus 
ja ilmapiiri

• Osallisuus, 
yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvo

• Kulttuurinen 
moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja 
vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin
ytimenä
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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. 

Minä ja meidän yhteisö
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Käytämme yksikössämme useimmissa ryhmissä toimintakauden aikana YMPYRÄISET tunnetaito-ohjelmaa, 
jossa opetellaan erilaisten harjoitusten muodossa, satujen, keskustelujen, draaman, liikunnan, askartelun ja leikkien 
avulla.   

Lapsen 
yksilöllisen 
kehityksen 
tukeminen

LAPSI 
itsetunto ja 

itsetuntemus 
vahvistuvat

RYHMÄ 
yksilöllisyyden 

kunnioittaminen ja 
arvostaminen

Tunnetaitojen 
vahvistaminen

LAPSI 
kykyä ymmärtää ja 
säädellä tunteitaan

RYHMÄ 
luottamus ja 
empatiakyky 
vahvistuvat

Sosiaalisten 
taitojen 

vahvistaminen

LAPSI 
taitoa ottaa 

huomioon muut ja 
kantaa vastuu 

omista teoistaan 
vahvistuvat

RYHMÄ 
kiusaaminen 
vähenee ja 

ystävyyssuhteet 
syvenevät

Opitut taidot 
integroituvat 

osaksi ryhmän 
toimintaa

LAPSI 
psyykkinen ja 

fyysinen 
kokonaishyvinvointi 

lisääntyvät

Koko RYHMÄn
hyvinvointi tukee 
lapsen yksilöllistä 

hyvinvointia ja 
päinvastoin  
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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 pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla ryhmän 
pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
TAE 2021 Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

Yksikön 
omat 
tavoitteet: 

Toteutamme ryhmittäin laaja-alaisia ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia, joissa 
hyödynnetään lähiympäristöä oppimiseen, liikkumiseen ja leikkimiseen 

ikäryhmittäin soveltuvalla tavalla. Jokainen ryhmä toteuttaa väh. 2 kokonaisuutta.

Henkilökunta toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin 
lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Opettelemme yhdessä tunnetaitoja ja kannustamme hyviin kaveritaitoihin. 
Porolahdessa 6 ja Tammisalossa 3 ryhmää toteuttaa toimintakauden aikana 8 

tunnetaitotuokion kokonaisuuden.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Ennen päivähoidon alkua lapsi tutustuu sovitusti yhdessä vanhemman kanssa viiden 
päivän aikana päiväkotiryhmäänsä ja sen henkilöstöön. Tutustumisjakson aikana lapsi 
osallistuu yhdessä vanhemman kanssa ryhmän toimintaan. Näin päivähoidon 
aloittaminen helpottuu ja lapsi kokee olonsa turvallisemmaksi, kun hän saa luoda 
kiintymyssuhteen ensin yhdessä oman vanhemman kanssa. Tutustumisjakson aikana 
henkilöstö käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun.

Noin kahden kuukauden kuluttua päivähoidon aloituksesta vanhemmat ja oman 
lapsiryhmän lastentarhanopettaja tekevät yhdessä lapsen varhaiskasvatus- tai 
esiopetussuunnitelman. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on 
varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja 
sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia 
edistetään varhaiskasvatuksessa. Vasukeskusteluissa tulleet lapsikohtaiset asiat 
toimivat kunkin ryhmän toimintasuunnitelman pohjana. Jatkossa vasukeskustelu 
käydään aina syksyisin läpi lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu näistä keskusteluista saadun tiedon 
lisäksi myös yksikön omaan toimintasuunnitelmaan, Helsingin 
Varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä valtakunnallisiin Varhaiskasvatuksen perusteisiin. 

Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään tai toiseen päiväkotiin, henkilöstö käy 
siirtopalaverin, jossa lapsen yksilölliset tiedot käydään yhdessä läpi. Myös vanhemmat 
voivat osallistua keskusteluun
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajien osallisuus toimintaamme on meille tärkeää. 
Osallistumisen muotoja yksikössämme on mm. jokapäiväiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteissa.
Tarvittaessa tulkin käyttö (lapsen aloituskeskustelu, varhaiskasvatussuunnitelma- ja leops- keskusteluissa)
Sähköinen portfolio otetaan käyttöön vanhempien kanssa kevät 2021 aikana.

Monialainen yhteistyö
Hyödynnämme varhaiskasvatusalueellamme toimivan kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä suomi 
toisena kielenä varhaiskasvatusopettajan asiantuntemusta. 
Neuvolan kanssa teemme yhteistyötä lapsen 3vuotis- ja 4vuotis-tarkastuksien (hyve 4) yhteydessä. 
Tarvittaessa olemme vanhempien suostumuksella yhteistyössä myös perheneuvolan, eri terapeuttien, lastensuojelun, 
sekä muiden lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa.
Esiopetuksessa toimimme yhteistyössä myös Porolahden peruskoulun kanssa, johon kuuluu oppilashuolto.
Porolahti toimiin kaveripäiväkotina Ryhmäperhepäivähoito Aapon kanssa.

Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Päivittäisessä toiminnassamme korostuu jokaisen lapsen kuuleminen ja siitä nousevien asioiden kirjaaminen. 
Havainnoimme lapsiryhmää ja viikoittaisissa tiimipalavereissa arvioimme omaa työtämme. Käytämme 
dokumentoinnissa viikoittain sähköistä portfoliota sekä erilaisia muita menetelmiä kuten valokuvaus, tiimisopimukset, 
vasu-keskustelut jne.
Arviointi perustuu vy Porolahti-Tammisalossa dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tehdään yhdessä henkilöstön 
ja vanhempien kesken suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan.
Päiväkoti Porolahti facebookissa, Päiväkoti Tammisalo facebookissa
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