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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-
suunnitelmanperusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri

Oppimisympäristö
• Oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa. Havainnoimalla 

leikkejä, kuuntelemalla lasten ideoita ja tarttumalla lapsilta tuleviin kiinnostuksen kohteisiin saamme rakennettua 
ja muokattua oppimisympäristöä lapsille mieluisaksi ja kiinnostavaksi.

• Pidämme tärkeänä, että lasten leikit ja kädentyöt esimerkiksi maalaukset ja askartelut näkyvät 
oppimisympäristössä.

• Tärkeä osa oppimisympäristöä on kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä lasten ja aikuisten välinen 
lämmin vuorovaikutus. Panostamme ryhmäytymiseen ja siihen, että jokainen kokee olevansa tärkeä ryhmän 
jäsen.

• Turvallinen olo on pohja kaikelle oppimiselle.

• Hyödynnämme toiminnassamme ulkotiloja oppimisen ympäristöinä. Pidämme esimerkiksi lauluhetkiä ulkona.
• Käytämme aktiivisesti alueen lähiluontoa ulkoiluun ja liikkumiseen. Säännölliset metsäretket kuuluvat 

olennaisena osana toimintaamme.
• Oppimisympäristöön kuuluvat myös alueen päiväkodit ja leikkipuistot, joiden kanssa järjestämme 

esimerkiksi yhteisiä liikuntatapahtumia.
• Ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä, viikoittaiset jumpat ja 

lauluhetket ovat lapsille mieluisia. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteisiä juhlia ja tapahtumia.
• Käytämme kirjastoa kirjojen lainaamiseen ja tiedon etsintään.
• Seurakunnan tilaisuuksiin osallistumme esimerkiksi pääsiäis- ja joulukirkkoihin.



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri 1/2
• Jokainen lapsi pääsee päivittäin osallistumaan leikkiin yhdessä ryhmän toisten lasten sekä 

hoitajan kanssa.
• Hoitaja on aktiivinen osallistuja leikissä ja luo leikin kautta lapselle tilaisuuden ilmaista itseään, 

omia tunteitaan ja oppia uutta yhdessä toisten kanssa.

• Leikillä on perhepäivähoidossa valtava rooli. Päivän aikana on paljon vapaata leikkiä; annamme 
leikille aikaa ja tilaa. Aikataulut ovat joustavia. Tämä sekä pieni ryhmä helpottavat lasten ehdoilla 
toimimista. Leikkejä ei aina tarvitse siivota pois, vaan niitä voi jatkaa.

• Havainnoimme lapsia ja kyselemme sekä lapsilta että vanhemmilta lasten kiinnostuksen 
kohteista. Näiden mukaan rakennamme leikkejä ja leikkiympäristöjä. Lasten yksilölliset mielenkiinnon 
kohteet on helppo ottaa huomioon ja toteuttaa pienessä ryhmässä.

• Aikuinen auttaa tarpeen mukaan leikin alkuun pääsemisessä menemällä leikkiin mukaan 
ja tarjoamalla vaihtoehtoja. Vaihtelemme käytössä olevia leluja ja muokataan leikkiympäristöjä pitkin 
vuotta vaihtelun ja mielikuvituksen kasvun vuoksi.

• Aikuinen on läsnä leikin aikana, havainnoi ja osallistuu tilanteen mukaan. Esimerkiksi joillain 
lapsilla kotileikki meneillään ja he tuovat aikuiselle ruokia maisteltaviksi. Samaan aikaan aikuinen on 
lääkärileikin potilaana, matkustaa lentokoneen kyydissä, hoitaa nukke-vauvaa, jne. Leikit yhdistyvät, 
laajenevat ja rikastuvat näin ollen helposti.



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri 2/2
• Leikki on todella tärkeä väline sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Leikkiessä 

harjoitellaan selvittämään ristiriita tilanteita aikuisen avustuksella ja näin kasvatetaan 
itsehillintää. Riitaa voi tulla vaikka lelusta, jolloin aikuinen sanoittaa ja ohjaa tarpeen mukaan, 
jotta tilanne saadaan ratkaistua. Opitaan toisten huomioonottamista, ryhmässä toimimisen 
taitoja sekä jakamista ja oman vuoron odottamista.

• Leikkien avulla harjoittelemme myös itsensä huolehtimisen ja arjen taitoja, esimerkiksi 
opettelemme yhdessä siivoamaan leikkien loputtua.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Rakennamme luottamuksen lapsen kanssa; aito kohtaaminen ja kuunteleminen, hyvän ilmapiirin 
rakentaminen.

• Pienessä ryhmässä aikuisen on helppo havainnoida lasten tarpeita ja tukea vanhempia.
• Ryhmäytymisen tukeminen kaikille yhteisen tekemisen kautta on kaveritaitojen harjoittelussa 

tärkeää.

• Aikuinen on mukana lasten leikeissä: oikeiden toimintatapojen mallintaminen.
• Aikuisten toiminta on johdonmukaista: yhdessä sovitut, selkeät säännöt sekä oikea aikainen 

ristiriitatilanteisiin puuttuminen ja toisto; tilanteita käydään läpi tarvittaessa aina uudelleen.

• Harjoittelemme tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi kirjoja ja kuvia hyödyntäen
• Keskustelemme lasten kanssa ikätasoisesti ristiriitatilanteissa.
• Huomioimme onnistumiset välittömästi; positiivinen palaute, kehuminen.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 9



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Edistämme yksikössämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta:

• Kohtaamme lapset yksilöinä ja kuuntelemme heitä
• Kohtelemme jokaista tasavertaisesti; jokainen lapsi on samalla viivalla, emme jätä ketään ulkopuolelle
• Tuemme lasten ryhmäytymistä yhteisen tekemisen kautta ja ohjaamme lasten kaveritaitoja
• Kaikilla lapsilla on samat leikinvalinta mahdollisuudet; emme erottele tyttöjen ja poikien leikkejä
• Koemme erilaiset kotikulttuurit rikkautena, arvostamme niitä; yhteistyössä vanhempien kanssa teemme 
perheiden kotikulttuurit näkyväksi perhepäivähoidon arjessa

• Tiedostamme omia asenteitamme ja käyttäytymismallejamme ja keskustelemme niistä yhdessä koko 
työyhteisön kanssa

• Laadimme kevään 2021 aikana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa tarkentuvat 
toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• Teemme jokaiselle lapselle yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman.
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta laadimme kaikissa perhepäivähoidon ryhmissä ryhmän pedagogisen 

suunnitelman
• Ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan kirjaamme kunkin ryhmän vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, tarpeet sekä 

tavoitteet. 
• Arvioimme suunnitelmaa ja sitä kautta toimintaamme säännöllisesti
• Otamme ryhmän pedagogisen suunnitelman käyttöön kaikissa perhepäivähoidon ryhmissä vuoden 2020 loppuun 

mennessä
2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan 
kanssa keväällä 2021. Kokonaisuus tarkentuu tammikuun -21 aikana.

Yksikön oma tavoite:
Kaveritaitojen harjoitteleminen
MIKSI:
• Kaveritaitoja harjoittelemalla lapset oppivat tarvittavia yhdessä olemisen taitoja aikuisen avustamana.
• Opitaan arvostamaan ja kunnioittamaan toisia sekä hyväksymään erilaisuutta.
• Opitaan tunnistamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita.
• Arkojen lapsien huomioiminen ja rohkaisu.
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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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Huoltajien osallisuus
• Päivittäiset kohtaamiset ovat vuorovaikutteisia: henkilökunta, lapsi ja huoltajat vaihtavat kuulumisia lapsesta ja 

toiminnasta.
• Aloitus-, lapsen vasu- ja HYVE4-keskusteluissa huoltajat ja lapsi tulevat kuulluksi.
• Järjestämme vanhempainiltoja ja –tapaamisia, yhteisiä tapahtumia sekä juhlia.
• Tiedotamme huoltajia puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostitse, myös paperiset tiedotteet ovat käytössä 

huoltajien toivomuksesta.
• 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
• Leikkipuistot, päiväkodit, neuvola, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen S2-opettaja, 

terapeutit, kirjastot, nuorisotalot, liikuntapaikat
• Jokaiselle perhepäivähoidon ryhmälle on nimetty oma kaveripäiväkoti
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