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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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Perhepäivähoitoryhmän pedagoginen suunnitelma –
ryhmän toiminnan suunnittelu

• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin 

(Lapsen vasu) kirjatut lasten 

vahvuuksista ja tarpeista nousevat 

pedagogiset tavoitteet ja toimenpiteet 

muodostavat pohjan 

perhepäivähoitoryhmän toiminnan 

suunnittelulle.

• Pedagogista toimintaa suunnitellaan 

ja toteutetaan laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet ja oppimisen 

alueet huomioiden.
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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-

suunnitelman perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin 

strategiaan 2017-2021.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 5



Yksikön toimintakulttuuri

Perhepäivähoidossa oppimis- ja toimintaympäristönä toimii ryhmäperhepäiväkotien tilat ja

perhepäivähoitajien kodit piha-alueineen.

Lasten kanssa toimitaan leikkipuistoissa, puistoissa, metsissä, urheilukentillä eri vuodenaikojen tuomat 

mahdollisuudet huomioiden.

Perhepäivähoidossa leikki on keskeisin toimintamuoto. Leikkiä on kaikkialla, sisällä ja ulkona, retkillä, 

metsässä ja puistoissa. Päivän toiminnot ovat kiireettömiä ja lapsilla on riittävästi leikkiaikaa.

Aikuinen havainnoi sensitiivisesti leikin kulkua ja mahdollistaa pitkäkestoisen leikin.

Sisätiloissa lapsilla on käytettävissä leikkiin sopivia huonetiloja sekä tarkoituksenmukaisia leluja ja välineitä.

Aikuinen tuntee lasten mielipuuhat ja mielihahmot ja toteuttaa lasten toiveleikkejä ja järjestelee tarvikkeita 

leikkiin. 

Lapset ja aikuiset muokkaavat yhdessä tiloja ja leikkivälineitä eri leikkeihin ja toimintoihin soveltuviksi. 

Leikkivälineitä pidetään esillä ja vaihdellaan lasten kiinnostuksen mukaan.

Havainnoimalla lasten tekemistä ja heidän kanssaan keskustelemalla aikuinen on  tietoinen sen hetkisistä 

lasten kiinnostuksen kohteista. Aikuinen tarjoaa ja laittaa esille mieleisiä leikkejä ja askarteluja sekä tuo 

toimintaan lauluja, jumppia ja satuja  lasten kiinnostuksen kohteisiin liittyen.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Perhepäivähoidossa jokainen lapsi pääsee päivittäin osallistumaan leikkiin yhdessä ryhmän toisten 

lasten sekä aikuisen kanssa. Aikuinen järjestää leikkirauhan yhdessä kaverin kanssa.

Aikuinen on mukana mahdollistamassa eri-ikäisten lasten yhteisen leikin, jotta kaikki pääsevät 

osalliseksi leikkiin ja sen kehittymiseen.  Aikuinen ohjaa ja tukee lasten vuorovaikutustaitoja.

Aikuinen on aktiivinen osallistuja leikissä ja luo leikin kautta lapselle tilaisuuden ilmaista itseään, omia 

tunteitaan ja oppia uutta yhdessä toisten kanssa.

Aikuinen järjestää ja ohjaa päivittäin ryhmän yhteisleikkiä esim. ennen ruokailua. 

Laulu-ja liikuntaleikeissä kaikki pääsevät osallistumaan ja ryhmän yhteishenki vahvistuu.

Lasten suomen kielen oppimisen tukemiseen tiloissa on esillä toimintatauluja ja kuvakortteja. 

Aikuiset käyttävät kuvallisia ohjeita esim. siirtymätilanteiden ja laulujen ja leikkien ja erilaisten 

toimintojen ymmärtämisen tueksi. 

Aikuinen auttaa ratkaisemaan lasten väliset kiistat. Aikuinen kuuntelee molempia osapuolia ja 

sanoittaa molempien toiveet. Aikuinen kyselee lapsilta mikä olisi ratkaisu ja tarjoaa vaihtoehtoja. 

Pienten lasten kanssa mallitetaan sopiva käytöstapa ja kerrotaan miten toimitaan, omilla ilmeillä ja 

eleillä lasta tukien.

Tunteiden nimeämistä ja tunnistamista harjoitellaan esim. kuvakorttien ja kirjojen avulla.

Aikuinen ennakoi päivän tilanteita  järjestämällä siirtymätilanteet pienissä ryhmissä, jolloin lasten 

turhia odottelutilanteita vältetään. 
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Perhepäivähoidossa tasa-arvoa edistetään näillä toimenpiteillä: 

Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasavertaisesti. 

Suhtaudumme positiivisesti ja kunnioittavasti toisiin ihmisiin. Jokaisen mielipide otetaan huomioon.

Kannustamme lapsia leikkimään kaikilla leluilla ja kaikkia leikkejä, ei erotella tyttöjen ja poikien värejä tai  

roolileikkejä.

Kannustamme lapsia leikkimään kaikkien ryhmän lasten kanssa ja ohjaamme kaveritaitoja. 

Tuemme tasa-arvoa huomioimalla sukupuolineutraalisuus ja muut vanhempien tärkeinä pitämät arvot.

Perhepäivähoidossa yhdenvertaisuutta edistetään näillä toimenpiteillä:

Kunnioitamme kaikkien perheiden uskontoa, vakaumusta ja kulttuuria. Luomme myönteisen ja avoimen 

ilmapiirin, missä erilaisista kulttuureista voidaan keskustella positiivisessa vuorovaikutuksessa. 

Kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja tarpeensa turvallisesti huolimatta erilaisesta 

taustasta, kielestä ja kulttuurista. 

Tuomme yhteistyössä perheiden kanssa esille perheiden omaa kotikulttuuria musiikin, kirjojen, eri maiden 

lippuja ja tervehdyksien avulla. Perheet voivat kertoa kotikielisen laulun, lauluun liitetään leikki ja kuvat, 

jolloin kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhteiseen toimintaan.

Tiedotteet perheille ovat monikielisiä. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 8



Toimintakauden tavoitteet 

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

Lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, vasut, ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle 

suunnitelmalle.

Ryhmän pedagoginen suunnitelma on käytössä jokaisessa lapsiryhmässä ja sitä arvioidaan 

säännöllisesti.

Suunnitelma rakentuu lapsiryhmän vasujen tavoitteista ja toimenpiteistä. Toimenpiteet on muotoiltu 

oppimisen alueet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioiden.

Ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa on huomioitu lapsiryhmän kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja 

tarpeet.

Ryhmän pedagogista toimintaa dokumentoidaan esim. kuvin ja kertomuksin ryhmän yhteiseen 

toiminnasta kertovaan vuosikansioon, lasten omiin kansioihin tai esillä pidettävään materiaaliin. 

Dokumentteja tarkastellaan yhdessä lasten kanssa lasten ikä huomioiden. 
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2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Jokaisessa perhepäivähoidon ryhmässä toteutetaan ilmiöoppimisen kokonaisuus, 

jonka aikana tehdään yhteistyötä kaupungin kulttuuritoimijan kanssa.

Jokainen perhepäivähoitoryhmä on valinnut lapsiryhmänsä kiinnostuksesta  lähteneen teeman tälle 

toimintakaudelle. Kaikilla ryhmillä teema liittyy luontoon, luonnon eri ilmiöihin.

Lasten aloitteet ja ideat otetaan mukaan toimintaan, yhdessä leikkien, tutkien ja oivaltaen. 

Oman perhepäiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin lähiympäristössä liikkuessa löytyy lasten ihmettelyn 

aiheita, rakennustyömaasta metsän satuolentoihin. 

Toteutuksessa huomioidaan oppimisen eri osa-alueet: Kielten rikas maailma, llmaisun monet muodot,

Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni, Kasvan, liikun ja kehityn.

Toimintamuotona ja välineinä on mm. satukirjat, tietokirjat, musiikki, laulut, lorut, askartelut, maalaus, 

jumppa, leikki, liikkuminen, tutkiminen, iPad:n käyttö ja retkeily.
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Yhteinen kulttuuritoimija on jokaisen ryhmän läheinen kirjasto tai lähellä käyvä kirjastobussi.

Kirjastosta lainataan lasten kiinnostuksen mukaisia ja ryhmän tarpeiden mukaisia (esim. eri kielisiä)

kuvakirjoja, tietokirjoja, satuja, loruja, runoja ja musiikkia.

Ryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja tilanteen salliessa  kirjaston satutunnille, 

käyttää kirjakassi-palvelua ja ottaa kirjaston virtuaaliset palvelut käyttöön.

Asukastalo Lavalla Viikissä ja päiväkodin salissa Savelassa voi perhepäivähoidon vuorolla järjestää 

lapsille ja lasten kanssa satuesityksiä ja liikuntaleikkejä aiheeseen liittyen.

Ryhmissä dokumentoidaan toimintaa tarinoilla, piirtämällä, askartelemalla, valokuvilla ja videoilla.  
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Yksikön omat  tavoitteet: 

Lapsi saa ulkoilla tarpeeksi  ja  lapsen liikkumisen lisääminen

Olemme mukana Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelmassa.

Ohjelman myötä saamme paljon tietoa ja liikuntavinkkejä eri-ikäisten lasten liikkumiseen.

Kehitämme toimintaamme vuosittaisella nykytilan arvioinnilla ja Pienten askelten-kehittämisidean avulla.

Noudatamme yhdessä laatimaamme liikuntasuunnitelmaa, missä näkyy lapsen näkökulmasta

liikkumisen ilo ja monipuoliset mahdollisuudet. 

Liikuntasuunnitelma on esillä jokaisessa toimipaikassa.

Siihen voidaan liittää valokuvia toiminnasta sekä yhdessä lasten kanssa jutella tapahtumista.

Sekä Latokartanossa että Pukinmäessä on monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. 

Jokainen ryhmä tekee viikoittain retkiä luontoon ja lähialueiden retkipaikoille.

Lapsilla on mahdollisuus liikunnallisten taitojen omatoimiseen harjoitteluun, vuodenaikojen kulun ja 

luonnon seurantaan ja rakennetussa ympäristössä liikkumiseen.

Asukastalo Lavalla Viikissä on viikoittainen salivuoro, missä mahdollistuu monipuolinen sisäliikunta. 

Pukinmäessä on mahdollisuus käyttää päiväkoti Savelan salia. 
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Lapsi saa ulkoilla tarpeeksi  ja  lapsen liikkumisen lisääminen

Lasten kanssa ulkoillaan päivittäin aamu-ja iltapäivisin.

Eri vuodenaikojen tuomat säät monipuolistavat ulkoilussa tapahtuvaa toimintaa.

Ulkoiluun kuuluu aktiivista liikkumista ja leikkimistä pihapiirissä sekä retkillä.

Aikuiset kannustavat lapsia omatoimisuuteen ja harjoittelemaan uusia taitoja,

esim. kapuamaan keinuun itse.

Aikuinen havainnoi ja huomioi lasten yksilöllisiä ja ikätason mukaisia liikkumisen tarpeita.

Toimintaympäristöä voi muokata esim. temppuradaksi yhdessä lasten kanssa.

Lasten toiveet otetaan huomioon mm. pelaamalla sählyä, leikkimällä perinneleikkejä ja eri kulttuureista 

tulleita leikkejä, palloilemalla, rekkarallilla ja retkillä lasten toivepaikkoihin.

Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla.
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Tutustumisen ja aloittamisen käytännöt

Saatuaan tiedon hoitopaikasta perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa, vanhemmat ottavat 

yhteyttä hoitopaikkaan tai perhepäivähoitaja /ryhmäperhepäivähoitaja perheeseen ja sopivat 

tutustumiskäynnin. 

Tutustumiskäynnillä esitellään hoitopaikan tilat ja kerrotaan ryhmästä ja toimintatavoista sekä sovitaan 

tutustumisjakson aikataulu. 

Tutustumisjakso, missä vanhempi on joko kokonaan tai osittain mukana hoitopaikassa lapsen kanssa, on 

noin viikon mittainen. Tutustumisjaksolla käydään aloituskeskustelu.

Lapsen vasuprosessi – perhepäivähoidon yhteisesti sovitut käytännöt

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, laaditaan vuosittain aina toimintakauden alussa syys-

lokakuussa. Kesken toimintakautta aloittavan lapsen vasu laaditaan noin kahden kk:n kuluttua 

aloituksesta. Vasu arvioidaan toukokuussa ja aina lapsen siirtyessä toiseen hoitopaikkaan. 

Lapsen vasukeskusteluihin ja vanhempaintilaisuuksiin otetaan aina tarvittaessa tulkki.

Toiseen varhaiskasvatusyksikköön siirtymisen yhteiset käytännöt Helsingissä

Lapsen siirtyessä hoitopaikasta toiseen  pidetään tarvittaessa siirtoneuvottelu uuden hoitopaikan 

henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Lapsen vasu siirtyy uuteen varhaiskasvatuspaikkaan.
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Perhepäivähoidossa viestintä tapahtuu päivittäisissä kohtaamisissa, missä henkilökunta ja huoltajat 

vaihtavat kuulumisia lapsesta ja toiminnasta. Tiivis ja avoin yhteistoiminta on tavoitteemme.

Tiedotamme huoltajia myös puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostitse sekä paperisilla tiedotteilla, 

esim. viikko tai kuukausisuunnitelmilla. 

Tarvittaessa lapsella on reissuvihko käytössä tiedon kulun varmistamiseen.

Tilanteen jälleen salliessa huoltajilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin ja juhliin.

Toiminnan sisältöön liittyviä ideoita ja ajatuksia vaihdetaan puolin ja toisin. 

Otamme myös mielellämme vastaan palautetta toimintamme kehittämiseksi. 

Moniammatillisia yhteistyötahojamme ovat neuvola, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 

varhaiskasvatuksen S2-opettaja sekä tarvittaessa terapeutit, lastensuojelu- ja varhainen tuki.

Jokaiselle perhepäivähoitoryhmälle ja ryhmäperhepäiväkodille on sovittu lähellä oleva päiväkoti 

kaveripäiväkodiksi. Kaveripäiväkodin kanssa on tarkoitus tehdä toiminnallista yhteistyötä vierailujen ja 

erilaisten tapahtumien merkeissä.

Ryhmät tekevät yhteistyötä (jälleen tilanteen sen salliessa) erilaisten tapahtumien ja retkien merkeissä 

kirjaston, seurakunnan, Malmitalon, leikkipuistojen ja muiden perhepäivähoitoryhmien kanssa. 
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Viestintä ja yhteistyö

Perhepäivähoidossa arvioidaan toimintaa säännöllisesti yhteisissä  ryhmäkohtaisissa ja

työyhteisökokouksissa.

Arviointi perustuu toiminnan dokumentointiin, havainnointiin ja kirjaamiseen. 

Lasten leikkiä ja toimintaa dokumentoidaan ja havainnollistetaan vanhemmille kuvien ja videoiden avulla.

Yksityiskohtaisempi arviointi tapahtuu ryhmässä henkilökunnan välisissä keskusteluissa ja vanhempain 

tapaamisissa päivittäin. 

Lasten kanssa keskustellaan päivän tapahtumista ja saadaan palautetta mitä lapset pitivät mistäkin  

toiminnasta, mitä he oppivat ja mitä toivovat. 

Lasten tekemiä töitä arvostetaan ja pidetään esillä.  

Lapset kertovat leikeistään ja tekemisistään ja esillä olevista töistään vanhemmille.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman asioista keskustellaan vanhempien kanssa useasti vuoden mittaan.
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