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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 1/2
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• Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Aikuinen vastaa siitä, että jokaisella lapsella on hyvä päivä ja että jokainen lapsi tulee 

huomioiduksi yksilöllisesti päivittäin 
• Kuuntelemme, kehumme, otamme syliin ja lohdutamme

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Lasten kiinnostuksen kohteisiin ja ideoihin tartutaan sekä mielenkiinnon kohteet tehdään 

näkyväksi koko ryhmälle ja huoltajille
• Aikuisen vastuulla on, että lapsi pääsee osalliseksi leikkeihin. Aikuiselta tarvitaan enemmän 

tekoja kuin vain sanat: ”Mene vaan mukaan”
• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Kohtaamme kunnioittavasti eritaustaiset perheet ja olemme kiinnostuneita tutustumaan 
perheen tapoihin

• Oppimisympäristöt
• Lapsille houkuttelevat ja vaihtelevat leikkimisympäristöt, jotka tarjoavat monia eri 

toimintamahdollisuuksia
• Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ympäristön muokkaamiseen ja 

kehittämiseen



• Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
• Aikuisten heittäytyminen ja innostus heijastuu lapsiin
• Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä lapsen on helppo liittyä leikkiin ja 

vuorovaikutukseen
• Pienryhmissä on helpompi tulla kuulluksi ja huomatuksi. Toimimme pienryhmissä 

mahdollisimman paljon sekä ohjatuilla hetkillä että esim. siirtymätilanteissa.
• Leikin merkitys

• Leikki on lasten mieluisin ja tärkein toiminta ”Koska saadaan taas leikkiä?”
• Leikille annetaan riittävästi aikaa joka päivä
• Leikin avulla lapsi harjoittelee monia taitoja, käsittelee ja jäsentää maailmaa
• Leikki tuo iloa ja yhdessäolon riemua

• Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
• Aikuisten avoin suhtautuminen uuteen tietoon ja lisäkoulutuksiin hakeutumiseen
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Lapsen kasvu hyväksi kaveriksi 
Lastentalossa
• Hyvät kaveritaidot sisältävät toisten huomioon 

ottamisen, kompromissikykyä, ajoittaisten 
pettymysten sietämistä sekä kuuntelemisen taidon. 
Hyvä kaveri osaa antaa arvoa toisen mielipiteelle. 
Toimeen tuleminen kaikkien kanssa perustuu 
empatialle ja kyvylle muuttaa omia asenteita.

• Lasten kaveritaitoja harjoitellaan leikissä. Empatia ja 
kuunteleminen ovat välttämättömiä taitoja, kun lapset 
alkavat muodostaa uusia ystävyyssuhteita. Näitä 
molempia harjoitellaan aktiivisesti päivittäisissä 
leikkihetkissä.

• Leikkiminen rohkaisee lapsia olemaan 
vuorovaikutuksessa keskenään. Myös ristiriitojen 
ilmetessä lapset saavat harjoitella turvallisessa 
ympäristössä, aikuisten opastamina, kuinka ratkaista 
tilanne rakentavasti. Lapset tulevat kuulluiksi toistensa 
ja aikuisten toimesta osana leikkejä.
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• Aikuisen läsnäolo on siis tärkeä vapaan leikin aikana. 
Aikuinen vastaa leikkiryhmien muodostumisesta ja 
siitä, että kaikille löytyy leikkikaveri. Lisäksi aikuinen 
havainnoi leikin kulkua ja ohjaa sitä tarvittaessa. Hän 
huolehtii leikkirauhasta ja mahdollistaa pitkäkestoiset 
leikit, jotka voivat jatkua esim. levon jälkeen.

• Aikuisten havainnoinnin perusteella lapsia ohjataan 
leikkeihin heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan. 
Kannustamme lapsia kokeilemaan myös uusia 
asioita.

• Hyviä kaveritaitoja kehitetään jokapäiväisessä 
arjessa. Leikin lisäksi lapsia kannustetaan 
auttamaan, huomioimaan ja tukemaan toisiaan. 
Lapset otetaan mukaan keskusteluun siitä, millainen 
on hyvä kaveri.



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 alkuvuoden 2021 aikana esiin 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi 
laaditaan suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille tiedoksi. 
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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)

Varhaiskasvatusyksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
1. Lapsen kasvu hyväksi kaveriksi Lastentalossa
• Päiväkoti on lapselle merkittävä paikka, jossa lapset harjoittelevat vertaisryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja, joita ilman ei 

tulevaisuudessa tule toimeen
2.    Henkilökunnan ja lasten digitaitojen vahvistaminen
• Digitaidot ovat aina olleet Lastentalon henkilökunnan osaamisen heikko kohta, jota on yritetty kehittää. Korona on vauhdittanut 

digivälineiden käyttöönottoa ja pakottanut henkilökunnan taidoista riippumatta ottamaan ne käyttöön, esim. sähköinen portfolio. 
Digitaitojen vahvistaminen ollaan saatu hyvään vauhtiin, henkilökunnassa on osaamista, joka on saatu jakoon koko henkilökunnan 
kesken. 

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassakin nousee esille tieto- ja viestintäteknologisen osaaminen
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• Päiväkotiimme voi käydä tutustumassa henkilökunnan kanssa etukäteen sovittuna aikana ennen 
varhaiskasvatushakemuksen tekoa.

• Päiväkodin henkilökunta on yhteydessä lapsen vanhempiin ennen hoitosuhteen alkamista, jolloin 
sovitaan mm. tarkemmin tutustumisjakso ennen varsinaista hoidon aloitusta

• Tutustumisjakso ennen hoidon aloitusta on yleensä muutaman päivän mittainen. Tutustumisessa lapsi 
tutustuu yhdessä vanhemman kanssa päiväkodin henkilökuntaan, ryhmän muihin lapsiin sekä 
lapsiryhmän toimintaan.

• Varsinaisen hoitosuhteen alkaessa tai jo tutustumisjaksolla pidetään varhaiskasvatuksen 
aloituskeskustelu, jossa kuullaan vanhempia lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. 

• Ryhmien muodostaminen: 
• Lastentalossa ryhmät muodostetaan iän mukaisesti. Talossa on alle 3-vuotiaiden ryhmät, 3-5-

vuotiaiden ryhmä, 5-6-vuotiaiden ryhmä. Integroidun erityisryhmän paikat jaetaan koko alueen 
tarvitsijoiden kesken kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan johdolla. Vertaislasten paikat on 
annettu halukkaiden perheiden lapsille. 

• Tiedotamme perheille ryhmästä toiseen siirtymisestä hyvissä ajoin. Lapsi saa käydä oman ryhmän 
aikuisen tutustumassa uuteen ryhmään. Tarvittaessa voidaan järjestää palaveri liittyen uuteen 
ryhmään siirtymisestä perheen ja uuden ryhmän opettajan kesken. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Vasu- ja Leops-keskustelut
• Lapsen vasu ja Leops-keskustelut pidetään joka syksy
• Ennen vasukeskustelua tiimi kokoaa havaintonsa lapsesta ja opettaja valmistautuu näiden 

tietojen pohjalta vasukeskusteluun vanhempien kanssa. Vanhemmat voivat valmistautua 
keskusteluun heille suunnatun kaavakkeen pohjalta. Keskustelussa sovitaan tavoitteet ja 
kuinka ne otetaan huomioon pedagogisesti. Vasukeskustelu on paras tilaisuus vanhemmille 
päästä vaikuttamaan lapsen päiväkodin toimintaan.

• Yksilöllisiä tavoitteita käytetään ryhmän toiminnan suunnittelun pohjalla ja ne toimivat 
lähtökohtana kaikelle toiminnalle. Esimerkiksi mikäli monella lapsella on tavoitteena leikkitaidon 
kehittäminen, niin ohjattu leikki tuodaan mukaan osaksi viikko-ohjelmaa. Vasuun kirjataan 
myös erityislasten tarvitsema tuki.

• Vasukeskustelu voidaan yhdistää hyve4 -keskusteluun, kun lapsi täyttää neljä vuotta. 
•  Vasu muuttuu lapsen esiopetussuunnitelmaksi (Leops) lapsen aloittaessa esikoulu. 
• Leopsin lisäksi erityistukea tarvitseville lapsille kirjataan HOIKS.
• Leops-keskustelu käydään kahden kuukauden kuluessa esiopetuksen aloituksesta
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Esiopetus Ruoholahden Lastentalossa

• Ruoholahden Lastentalossa Saahinkaisten ryhmässä on esiopetusryhmä
• Esiopetuksen toiminnassa painottuvat erityisesti:

• Ryhmässä toimimisen taitojen vahvistaminen
• Oppimisvalmiuksien vahvistaminen

• Valmistavat matemaattiset taidot
• Valmistavat kielelliset taidot 

• Oppimisen ja oivaltamisen ilo
• Myönteiset oppimiskokemukset sekä myönteinen kuva itsestä oppijana

• Lastentalon eskarit tekevät säännöllisesti yhteistyötä Ruoholahden ala-asteen ja 
Jätkäsaaren peruskoulun kanssa

• Eskarit tutustuvat vierailujen muodossa koulumaailmaan
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• Syksyn alussa päiväkodissa pidetään vanhempainilta, jossa kuullaan huoltajien ajatuksia ja toiveita tulevalle 
toimintakaudelle

• Vuosittaiset varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen esiopetuksen suunnitelma ja hyve-keskustelut henkilökohtaisesti 
huoltajien kanssa

• Ryhmät lähettävät säännöllisesti sähköpostitse tiedotteen huoltajille mm. ajankohtaisista asioista, tulevista 
tapahtumista ja ryhmän toiminnasta

• Jokaisella ryhmällä on myös oma ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan myös tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista 
asioista, esim. ryhmässä liikkuvista sairauksista

• Huoltajien kanssa vaihdetaan päivittäin kuulumisia
• Ruokailujen ja nukkumisen lisäksi päiväkotimme henkilökunta pyrkii myös päivittäin kertomaan laajemmin 

jokaisen lapsen päivästä seuraavin teemoin: kaverisuhteet, uudet taidot ja tunteet päivän aikana. Kyseiset 
teemat nousseet vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjalta huoltajille tehdyistä kyselyistä, Mitä 
haluat tietää lapsesi päivästä?

• Päiväkotimme tekee monialaista yhteistyötä tarvittaessa monien eri tahojen kanssa:
• Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yksikön varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomi toisena kielenä-

opettaja, lastenneuvola, puheterapeutti, toimintaterapeutti, lähikoulu ja lastensuojelu
• Jokainen ryhmä dokumentoi toimintaa ryhmän sähköiseen portfolioon, johon tallennetaan merkityksellisiä 

dokumentteja kuten kuvia ja videoita. Dokumentit muodostavat koosteen jokaisen ryhmän oppimisesta sekä 
kasvusta päiväkoti- ja esikoulu-aikana. Portfoliossa tehdään näkyväksi ryhmän tavoitteita ja toiminnan 
pedagogista sisältöä

• Huoltajat pääsevät tutustumaan sekä seuraamaan lapsensa ryhmän portfoliota 2021 vuoden aikana
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