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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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Yksikön toimintakulttuuri

Yksikössämme leikki on pääasiallinen toimintamuotomme. 
Leikki on lapsen luontainen tapa oppia, sitoudumme 
rikastamaan ja mahdollistamaan leikin kautta oppimisen.
• Annamme tilaa ja aikaa leikkiä, tuemme leikin 

pitkäkestoisuutta
• Olemme sensitiivisiä
• Suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten ja vanhempien 

kanssa
• Henkilöstö on läsnä leikissä ja rikastuttaa sitä
• Jokainen ryhmä tekee kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman, 

jossa kiusaaminen määritellään ja sitä ehkäisevät 
toimenpiteet sovitaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa

Toimintamme on kielitietoista mm. tervehdykset, laulut, lasten 
ja henkilöstön kotikielet. Yksikössä toimivat kielikylpyryhmät 
tutustuttavat suomenruotsalaiseen kulttuuriin esim. juhlien 
kautta.

Tavoitteenamme on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen 
ympäristö, jossa jokainen lapsi kokee osallisuutta. Oppimisen 
ympäristönä käytämme koko Helsinkiä.  Yksikkömme ryhmät 
liikkuvat lähiympäristössä aktiivisesti, tutustuvat erilaisiin 
kohteisiin virtuaalisesti ja toimivat toimialan ohjeistusten 
mukaisesti välttäen liikkumista julkisilla.

Esiopetuksessa toiminta-ajatuksemme on, että lapsi itse 
pääsee osalliseksi ja osaksi ryhmää. Hän saa oivaltaa ja tehdä 
omia johtopäätöksiä ja kokeilla niitä. Leikki on tärkeä 
toimintamuoto, sillä lapset oppivat paljon taitoja leikin kautta. 
He hyötyvät leikin tarjoamista vuorovaikutustilanteista, 
vuorottelusta, vertaisryhmässä toimimisesta. Lisäksi lasten kieli 
kehittyy leikkiessä toisten saman ikäisten lasten kanssa. 

Tavoitteiden toteutumista tuemme suunnittelemalla ja 
toteuttamalla toimintaa yhdessä lasten kanssa. Samalla 
tuemme lapsen itseilmaisua, omatoimisuutta, sosiaalisten 
taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tavarat ja materiaalit pidämme lasten saatavilla, jotta ne 
houkuttelisivat lasta monipuoliseen ja omatoimiseen 
toimintaan: liikkumaan, leikkimään, tutkimaan sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa keskenään. 

Pidämme myös tärkeänä, että esiopetuspäivään sisältyy 
mahdollisuus hyvien ruokailutapojen opettelemiseen, 
lepohetkeen ja rauhoittumiseen.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Miniverso – Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävä 
ohjelma käytössä koko yksiköllä soveltaen, ryhmässä olevien lasten ikä- ja kehitystaso 
huomioiden. 

• Huomaa hyvä! Positiivinen pedagogiikka – keskitytään vahvuuksiin ja onnistumisiin lasten 
kanssa lasten kanssa kommunikoitaessa.

• Tuen oikein kohdistaminen – jokaisen lapsen oma tuentarve huomioiden. 

• Ammattitaitoinen puuttuminen erilaisiin riitatilanteisiin ja matalalla kynnyksellä vuoropuhelua 
kodin kanssa mahdollisista ratkaisukeinoista.

• Suurena taustatavoitteena on osallistaa lapsia ongelmanratkaisuun ja tukea tällä tavoin hyvien 
kaveri- ja tunnetaitojen kehittymistä. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 7



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: 
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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

Kaveri ja tunnetaitojen kehittäminen
• Tavoite nostettu ryhmien käymien vasu/leops keskustelujen pohjalta

Arjen taitojen kehittäminen:
• Toteutetaan yhteistyössä esi-ja alkuopetuksen kanssa.
• Arjen taitoja harjoitellaan ikä -ja kehitystasoisesti.
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• Tutustuminen
Olemme yhteydessä vanhempiin ja sovimme tutustumisjaksosta yleiset hygieniamääräykset huomioiden. Tutustuminen 
tapahtuu pääsääntöisesti ulkoleikeissä ja -toiminnassa. Tutustumisjakso kestää noin viikon verran, jonka aikana lapsi 
harjoittelee irrottautumista vanhemmastaan (kun lapsen hoitosuhde on alkanut.)

• Lapsen vasu/leops prosessi – yhteisesti sovitut käytännöt 
Tutustumisjakson aikana käymme aloituskeskustelun. Kun lapsi on ollut päiväkodissa 1-2 kk, ryhmän 
varhaiskasvatuksenopettaja pitää vanhemman/vanhempien kanssa vasukeskustelun. Suunnitelmaan kirjataan lapsen 
vahvuudet, mielenkiinnon kohteet sekä mahdolliset tuen tarpeet ja keinot aikuisten toiminnalle. Lapsen henkilökohtaista 
varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään toimintakauden aikana tarvittaessa. Arviointikeskustelu on tarvittaessa 
toimintakauden lopussa keväällä. Esiopetuksen toimintakauden aikana käydään Leops-keskustelut syksyllä ja keväällä.

• Toiseen ryhmään siirtyminen
Ennen siirtoa lapsi tutustuu tulevaan ryhmäänsä eri tilanteissa esim: leikeissä, ruokailussa ja ulkoilussa. Siirtymisestä 
keskustellaan lapsen sekä vanhempien kanssa. Jos on tarpeen, järjestetään siirtoneuvottelu.

• Lapsiryhmien muodostaminen
Seuraavan kauden lapsiryhmät muodostetaan touko-kesäkuussa kun yksikössä aloittavat lapset ovat tiedossa. Yksikön 
esihenkilö yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelee ryhmät pedagogisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Esiopetus ja opinpolun jatkumo

• Yksikössämme on tällä toimintakaudella neljä esiopetusryhmää. Suomenkieliset esiopetusryhmät ovat 
koulun paviljonkirakennuksessa ja kielikylpyryhmä Roihuvuoren yksikössä.

• Toimintakauden aikana järjestämme kaikille esiopetusryhmille yhteistä toimintaa, lisäksi keskitymme 
yhteistoiminnan käynnistämiseen viskareiden ja alkuopetuksen kanssa.

• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö alkaa toimintakauden alussa, kun kouluvuosi on lähtenyt käyntiin. 
Yhteistyötä toteutetaan noin kaksi kertaa kuukaudessa aina toimintakauden loppuun asti. Viskari- ja 
esiopetustoiminta ovat yksikössämme fyysisesti eri tiloissa, joten  järjestämme myös viskari-eskari 
yhteistoimintaa kerran kuukaudessa. Tällä hetkellä kaikki yhteistoiminta on suunniteltu ulkotiloihin.
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• Päivähoitoyksikössämme on käytössä sähköiset viestintäkanavat sähköposti ja päiväkotien facebook sivut. 
Päiväkotien facebook-sivut ovat julkiset, joten sitä kautta teemme toimintaamme näkyväksi myös ulkopuolisille. 
Ryhmät käyttävät myös ilmoitustaulua tiedottamiseen. Tammikuusta 2021 alkaen ryhmien pedagogiikkaa 
dokumentoidaan sähköisessä ryhmäportfoliossa.

• Roihuvuoressa ja Strömsinlahdessa vanhemmat kutsutaan joka syksy ryhmän yhteiseen vanhempainiltaan. 
Vanhempainilloissa painottuvat vanhempien esille nostamat aiheet ja niistä keskustelu. Vanhempainillassa 
keskustellut aiheet, sekä lasten VASU-keskustelut otetaan huomioon ryhmän pedagogista suunnitelmaa, sekä 
yksikön toiminnansuunnitelmaa laadittaessa. Vanhemmille mahdollistetaan asiakastyytyväisyyskyselyn 
vastaamisen yhteydessä mahdollisuus keskustella henkilöstön ja johtajan kanssa. 

• Yksikkömme yhteistyötahoja ovat neuvola, lastensuojelu, kirjasto, koulut, KVEO sekä suomi toisena kielenä 
opettaja.

• Vanhemmat arvioivat toimintaamme asiakastyytyväisyyskyselyssä, vasukeskusteluissa ja vanhempainilloissa. 
Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat lasten varhaiskasvatussuunnitelmasta nousseet kehitys -ja kiinnostus 
kohteet sekä lasten esille nostamat ideat. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti lasten kanssa.
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