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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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 4



Yksikön toimintakulttuuri 1/2
• Oppimisympäristö on rakennuttu niin, että eri-ikäisten lasten monipuolinen leikki mahdollistuu päivittäin. Tiloja 

käytetään vuorotellen, jotta rauhalliselle leikille jäisi tarpeeksi tilaa ja aikaa. Leikkiympäristöä muokataan lasten 
tarpeiden mukaan. Lelut, pelit  ja askarteluvälineet ovat helposti lasten saatavilla. Sukupuolisensitiivisyys otetaan 
huomioon leikeissä ja päiväkodin arjessa. 

• Positiivinen ja kannustava kasvatusilmapiiri mahdollistaa lapselle turvallisen olon kasvaa ja kehittyä. Henkilöstö luo 
rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin omalla käytöksellään ja toimii samalla mallina lapsille. Lasta kannustetaan ja 
rohkaistaan yrittämään ja kokeilemaan uusia asioita. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden, 
kiinnostuksenkohteiden, toiveiden ja tuentarpeen huomioimisen. Päiväkodin toiminnoissa näkyy yhteenkuuluvuus ja 
me-henki. Meille on tärkeää, että jokaisella lapsella on kaveri tai kavereita.

• Henkilöstöllä on herkkyyttä lasten aloitteille ja niiden kuulemiselle. Henkilöstö tiedostaa hyvän vuorovaikutuksen ja 
tasa-arvoisen kohtaamisen merkityksen. Henkilöstö kohtaa lapsen leikissä päivittäin hetkeen pysähtyen ja lasta 
kuunnellen.

• Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus huomioidaan päiväkodin arjessa. Kulttuureihin kuuluvista juhlista ja perinteistä 
keskustellaan lasten ja perheiden kanssa. Lapsia opetetaan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta. Lasten 
kielelliset lähtökohdat huomioidaan ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. 
Lasten suomenkielen kehitystä tuetaan mm. kuvien, laulujen, lorujen ja leikkien avulla.

• Päiväkodista on kolme ryhmää mukana Minidigi – teknologia oppimisympäristöjen rikastajana -hankkeessa. Minidigin 
tavoitteena on luoda lapsia innostavia ja luovia toimintatapoja varhaiskasvatukseen, joissa hyödynnetään teknologiaa. 
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2
• Esiopetuksen toimintakulttuuri

• Esiopetuksessa käytämme monipuolisesti Tuorinniemen päiväkodin tiloja kahdessa kerroksessa. 
Kummallakin esiopetusryhmällä on oma ryhmätila, sekä leikkitilaa päiväkodin yläkerran aulassa. Yhteisessä 
käytössä on liikuntasali sekä ateljee. Eri tiloihin jakautuminen mahdollistaa pienryhmätoiminnan sekä 
toiminnan monipuolisuuden. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti moninaisia oppimisympäristöjä, joita 
tarjoavat mm. alueen hienot puistot, merellisyys, luonto ja lähialueen kulttuuripalvelut. Lisäksi teemme 
retkiä Helsingin muihin retkikohteisiin. Korona-aika otetaan huomioon retkiä ja toimintaa järjestettäessä.

• Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetusaikaa rytmittävät pienryhmien porrastetut 
toiminnot kuten aamupiiri, ohjatut tuokiot (ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän 
yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan ja kehityn), sekä ulkoilu, vapaa leikki  ja ruokailu. 

• Esiopetuksessa harjoitellaan edelleen jo opittuja elämisen perustaitoja; lasta ohjataan huomioimaan 
toisia, ottamaan vastuuta omista tavaroistaan ja huolehtimaan itsestään. Perustaitojen hallinnan kautta 
lapsi kykenee kasvamaan omatoimiseksi koululaiseksi. Lapsen itsetuntoa vahvistetaan ja häntä rohkaistaan 
luottamaan itseensä. Tärkeää ovat onnistumisen kokemukset. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, toiminnan, 
elämysten ja kokemusten kautta.

• Lapsen oppimisympäristö rakennetaan niin, että lapsi kokee olevansa turvassa fyysisesti, psyykkisesti ja 
sosiaalisesti. Esiopetuksen tavoitteena on opettaa lapsille, miten toimitaan ryhmässä ja osallistutaan 
yhteiseen toimintaan. Esiopetus suunnitellaan niin, että jokaisella on mahdollisuus osallistua siihen. 
Kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin aikuisen tuella. 

• Syksyn alussa koulun alkuopettajien kanssa on suunniteltu esi-ja alkuopetuksen yhteistä toimintaa. 
Yhteistyötä toteutetaan erityisesti oman kummiluokan kanssa muun muassa kirjeitse ja virtuaalisesti kaksi 
kertaa kuukaudessa. Esi- ja alkuopetuksen opettajat arvioivat toimintaa läpi toimintakauden.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Vuorovaikutusilmapiirillä on merkitystä osallistumisen ja vaikuttamisen aktiivisuuteen. Turvallisessa 

ja sallivassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa kokeilla, ottaa osaa, sanoa mielipiteensä ja toimia rohkeasti. 
Tällaisen vuorovaikutusilmapiirin me haluamme Tuorinniemeen luoda.

• Kaveritaitoja, vuorovaikutustaitoja, empatia- ja tunnetaitoja käydään ryhmissä ikätasoisesti läpi 
arjen tilanteissa sekä erilaisten materiaalien kautta. Näin opitaan tunnistamaan ja nimeämään 
tunteita sekä käsittelemään niitä. Materiaaleista meillä on käytössä Fanni, Jukka Hukka, Piki, 
Pienet askeleet, Askeleittain ja Huomaa hyvä. Lisäksi ryhmissä käytetään kuvatukea, tunnekuvia ja 
–kortteja ja käsinukkeja.

• Lapsia tuetaan ja autetaan kaverisuhteiden löytämisessä ja ristiriitatilanteiden selvittämisessä. On 
tärkeää, että jokaisella lapsella on leikkikaveri. Puutumme aina kiusaamiseen ja ristiriitatilanteet 
selvitetään loppuun asti päiväkodissa, jotta niitä ei tarvitse enää käydä läpi kotona. Kiusaamisen 
ennalta ehkäiseminen on tärkeää meille. Tarvittaessa keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa. 
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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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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)

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

Varhaiskasvatusyksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
• Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja viestinnän tehostaminen kodin ja päiväkodin välillä

• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden asiakaskokemuskyselyn 2019 pohjalta noussut 
tavoite

• Ekotukitoiminnan kehittäminen päiväkodissa
• Jatketaan ekotukitoiminnan edistämistä päiväkodin toiminnassa

Toimintasuunnitelma 2020-2021 10



• Perheen saatua tiedon varhaiskasvatuspaikasta, lapsiryhmästä otetaan yhteyttä huoltajiin ja he sopivat tutustumiskäynnin. Jokaisen 
varhaiskasvatuksessa aloittavan lapsen huoltajien kanssa tehdään suunnitelma lapsen tutustumisesta. Tutustumiskäynnillä esitetään 
tilat ja kerrotaan ryhmästä ja toimintatavoista sekä sovitaan tutustumisjakson aikataulu. Sopiva tutustumisjakso, missä huoltaja on 
yhdessä lapsen kanssa tutustumassa, sovitaan perheen kanssa yhdessä. Keskimäärin 3-5-päivää on ollut sopiva tutustumisaika, 
tärkeää on huomioida lapsen ikä ja tarpeet. Tutustumisjaksolla  käydään myös aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa huoltajat 
kertovat lapsestaan tärkeinä pitämiään asioita sekä saavat tietoa lapsiryhmästä, päiväkodista ja toiminnasta henkilöstöltä. Tärkeät 
tiedotteet ja täytettävät lomakkeet jaetaan tutustumiskäynnin yhteydessä. Vuoden 2020 syksyn aloitus oli poikkeava johtuen 
koronatilanteessa. Tutustumisjaksot suoritettiin ulkona.

• Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus sekä siirtyminen toiseen ryhmään suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Ryhmästä tai
päiväkodista toiseen siirtyvän lapsen ja huoltajien kanssa sovitaan tarvittaessa tutustuminen ja siirtopalaveri. Lasten ryhmien valintaan 
ja siirtymisiin vaikuttavat pedagogiset lasta ja lapsiryhmää tukevat ratkaisut, jatkuvuus sekä mahdollisuus kaverisuhteisiin. Lapsen 
aloittaessa henkilöstö ottaa erityisesti huomioon uuden lapsen ja rakentaa yhteyttä lapseen sekä auttaa lasta kiinnittymään osaksi 
ryhmää.

• Lapsen vasu/leops-prosessi – yhteisesti sovitut käytännöt
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, ja lapsen esiopetuksen suunnitelma, leops, laaditaan vuosittain aina toimintakauden 

alussa syys-lokakuussa.
• Kesken toimintakautta aloittavan lapsen vasu ja lapsen leops laaditaan noin kahden kk:n kuluttua aloituksesta. 
• Vasu/leops arvioidaan toimintakauden lopussa maalis-toukokuussa ja aina lapsen siirtyessä toiseen paikkaan. 
• Lapsen vasu/leops-keskusteluihin pyydetään mukaan aina tarvittaessa tulkki.
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Huoltajien osallisuus 

Päivittäiset kohtaamiset ovat vuorovaikutteisia: henkilökunta, lapsi ja huoltajat vaihtavat kuulumisia lapsesta ja toiminnasta. Aloitus-, lapsen 
vasu- ja lapsen leops- sekä Hyve4-keskusteluissa huoltajat ja lapsi tulevat kuulluksi. Tuorinniemessä on vanhempaintoimikunta.

Tiedotamme huoltajia puhelimitse ja sähköpostitse. Ajantasaiset tiedotteet löytyvät myös ilmoitustauluilta. Myös erilaiset sosiaalisen median 
kanavat toimivat tiedonlähteinä, mm. Instagram. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua toimintaan ja tehdä ehdotuksia toiminnan sisällöstä. 
Ideoita ja ajatuksia vaihdetaan puolin ja toisin. Otamme myös mielellämme vastaan palautetta toimintamme kehittämiseksi. 

Monialainen yhteistyö

Jokaisella lapsella on kehityksessä vaiheita, jolloin he tarvitsevat enemmän tukea kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Tuen tarve vaihtelee 
lapsesta riippuen. Yhdessä vanhempien kanssa mietitään, miten lasta voidaan auttaa päiväkodin arjessa. Henkilöstö muokkaa 
oppimisympäristöä lapset tarpeet huomioiden. Tarvittaessa lasta ohjataan tutkimuksiin ja terapiaan. Kasvattajat tekevät tiivistä monialaista 
yhteistyötä päiväkotien, leikkipuistojen, neuvolan, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen S2-opettajan, 
varhaiskasvatuksen pd-opettajan, puhe- ja toimintaterapeuttien, Herttoniemenrannan ala-asteen, lastensuojelun, tutkivien tahojen ja 
ammatillisten oppilaitosten (opiskelijat) kanssa. 

Dokumentointi

Dokumentointi on tärkeä työkalu toiminnan ja tavoitteiden arvioinnissa. Dokumentointia voidaan tehdä hyvin monella tavalla ja monenlaisilla 
menetelmillä. Keskeisiä dokumentointimenetelmiä ovat kirjatut ja muuten tallennetut havainnot ja keskustelut, haastattelut, toiminnan ja 
leikkien kuvaaminen ja sanoittaminen, kuvat, äänitallenteet, videot, itse tehdyt lehdet, mediaesitykset ja projektiesittelyt.

Keväällä 2021 otetaan käyttöön jokaisessa ryhmässä digitaalinen portfolio.
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Arviointitaulukot työyhteisön pedagogisen johtamisen ja 
arvioinnin välineeksi 

Vuosittaiset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteiset tavoitteet
- kaikille samat tavoitteet ja valmiiksi asetetut kriteerit ja arviointiasteikko
- talousarviotavoite 1
- talousarviotavoite 2

Yksikön omat toiminnan kehittämisen tavoitteet, kriteerit ja mittari kirjataan 
arviointitaulukkoon, jotka otsikoidaan tavoitteen mukaiseksi
- yksikössä asetetaan omia mitattavia tavoitteita 1-3
- tavoitteille asetetaan 3-5 kriteeriä (=miten) / tavoite
- arviointiasteikko valitaan kriteereiden muodolle sopivaksi (esimerkiksi toteutuu päivittäin - - ei toteudu vielä, 
toteutuu erittäin hyvin - - toteutuu huonosti, toteutuu / ei toteudu)
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