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Toimintasuunnitelman rakenne

• Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

• Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja siirtymisen käytännöt

• Oppimisympäristö

• Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde

• Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:

• Sensitiivinen vuorovaikutus

• Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon ympäristönä 

• Laaja-alainen osaaminen

• Oppimisen alueet

• Yhteistyö ja viestintä

• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman 
laatiminen
• Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä Helsingin kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019.

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä 

pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 

varhaiskasvatustoiminnan kuvaus.

• Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden 

varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

• Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma (vasu).

• Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Varhaiskasvatuksen luottamuksellinen asiakassuhde alkaa ensimmäisistä 

puhelinkeskusteluista päiväkodinjohtajan kanssa ja teknisesti heti kun päätös ja sijoitus 

päiväkotiin tehdään.

• Päiväkoti järjestää uusille perheille yhteisen ”starttipäivän/illan” touko-kesäkuussa, jolloin 

tutustuminen päiväkotiin ja henkilökuntaan alkaa

• Ennen hoitosuhteen alkua sovitaan vanhempien kanssa tutustumisaika lapsen tarpeiden 

mukaiseksi, ns. pehmeä alku, käydään aloituskeskustelu ja vanhemmille annetaan kaikki 

tarvittava paperinen materiaali sekä lapselle osoitetaan oma lokeropaikka

• Kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään tai päiväkotiin, mahdollistetaan siirtopalaveri

• Lapsiryhmät muodostuvat vuosittain sen perusteella, minkä ikäisiä lapsia päiväkotiin 

tulee. Ryhmät muodostetaan siten, että saamme luotua mahdollisimman toimivia 

pedagogisia kokonaisuuksia.

• Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt 
• Havainnointi ryhmässä

• Yhteinen keskustelu tiimissä lapsen kiinnostuksen kohteista ja tarpeista

• Varhaiskasvatuksen opettaja pitää Vasu keskustelun ja kirjaa sen Effica tietojärjestelmään 

viim. 30.11.
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Oppimisympäristö

• Hyödynnämme kaikkia päiväkodin sisä- ja ulkotiloja sekä lähiympäristöä 

• Ryhmät retkeilevät ryhmän ikä- ja taitotason mukaisesti viikoittain eri paikoissa

• Molemmissa yksiköissä kuljemme julkisilla liikennevälineillä, jotka tulevat näin tutuiksi

• Lasten ryhmissä oppimis- ja leikkivälineet ovat lasten saatavilla ikätaso huomioiden

• Käytämme apuna leikkitaulua tai kuvatukea

• Lasten Vasu:ista nousevat tavoitteet ja tarpeet muokkaavat oppimisympäristöä

• Oppimisympäristön arviointi on jatkuvaa

• Oppiminen on kaikkiallista, sitä tapahtuu koko ajan ja kaikkialla
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden 
keskeinen periaate ja kehittämiskohde

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri, painopiste 2019-2020

• Meille leikki on päivittäistä toimintaamme

• Lapsilla on mahdollisuus erilaisiin leikkeihin, erilaisissa tiloissa omien kiinnostustensa 

pohjalta

• Aikuinen toimii leikissä erilaisin tavoin; mahdollistaen, mallintaen, ohjaten, tukien, 

rikastaen, luoden, rajaten, kannatellen tai leikkiä eteenpäin vieden

• Aikuinen havainnoi aktiivisesti ja osaa olla leikissä läsnä tarvittavalla 

intensiivisyydellä

• Mahdollistamme lapsille leikkien pitkäkestoisuuden
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Toimintavuoden yhteiset 
tavoitteet
Sensitiivinen vuorovaikutus

Koko kaupunki oppimisen ja työnteon ympäristönä



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 

toimijuutta tukevia toimintatapoja

- Henkilöstö luo mallin, joka 

tukee lasten osallisuutta ja tekee 

sen näkyväksi huoltajille 

pedagoginen dokumentointi

- Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista

- Havainnointi eri tasoin päivittäistä

- Henkilöstö kohtaa 

lapsen leikissä päivittäin

- Aikuisella erilaisia 

rooleja leikissä

- Tiimeissä arvioidaan aikuisen 

sensitiivistä työotetta päivittäin 

eri menetelmiä hyödyntäen

- Aikuinen kiinnostuu ja innostuu 

lapsen mielenkiinnon kohteista 

-> toiminta suunnitellaan niiden 

pohjalle

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Arviointi 

toimii osana toiminnan suunnittelua.

Tavoite ja menetelmät on kirjattu 

jokaisen yksikön 

toimintasuunnitelmaan

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus 

(tiimit, työryhmät ja suunnitteluajat) joka 

mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon 

arjessa 

- Työyhteisössä 

keskusteltiin yhteinen 

käsitys 

sensitiivisyydestä 

kehittämispäivillä, kun 

osallistuimme kaikki 

positiivinen 

pedagogiikka- ja 

Ihmeelliset vuodet 

koulutuksiin

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutamme laaja-alaisen ilmiöpohjaisen 

kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

-Liikumme ikätasoisesti päiväkodin pihalla ja pihan 

ulkopuolella; lähipuistot, lähimetsä, julkiset 

kulkuvälineet, koko kaupunki

- Mahdollistamme arkiliikunnan päiväkodissa erilaisin 

tempauksin ja tapahtumin

- Kehitämme oppimisympäristöämme 

liikkumismyönteiseksi kehittämispäivällä 

yhteisesti opittujen esimerkkimallien kautta

- Luomme mahdollisuuksia liikkua arjessa

- Huomioimme lasten ideat liikunnan 

lisäämiseksi

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet

Sitova tavoite 

toteutetaan ja 

dokumentoidaan 

keväällä 2020. 

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi



Laaja-alainen osaaminen

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-

alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen 

muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 

tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa 

myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia 

tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Osallistuminen ja vaikuttaminen



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Tutustumme suomalaiseen kulttuuriin. Vietämme vuotuisia juhlia ja tutustumme niihin liittyviin 

perinteisiin. 

• Suhtaudumme muihin kulttuureihin ennakkoluulottomasti ja toimintaa rikastuttavana tekijänä. 

Arvostamme lapsen kieltä ja kulttuuria ja teemme sitä näkyväksi viettämällä päiväkodissa 

monikulttuurisuuspäivää sekä teemaviikkoja. 

• Pidämme näkyvillä kulttuuri- ja juhlakalenteria

• Tutustumme lasten äidinkieliin erilaisten projektien kautta

• Pidämme koko talon yhteisiä tapahtumia

• Olemme kielitietoisesti aktiivisia joka päivä
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Oppimisen alueet

Minä ja meidän yhteisömme



Minä ja meidän yhteisömme

• Pysähdymme lasten pohdintojen ja mielipiteiden äärelle ja etsimme yhdessä tietoa lapsia 

kiinnostavista asioista ja rakennamme niistä yhdessä lasten kanssa oppimiskokonaisuuksia

• Ohjaamme lasta ikätason huomioiden kertomaan vanhemmille päivästään ja tuemme lapsen 

kerrontaa täydentäen sitä tarvittaessa.

• Rohkaisemme lapsia kertomaan asioista aikuiselle ja lapsille sekä osallistumaan yhteisiin 

keskusteluihin. Ruokapöytä-, sekä aamu- a päiväpiirikeskustelut ovat tärkeitä! Ohjaamme lapsia 

sanoittamaan tunteitaan päivän eri tilanteissa.

• Aikuinen tukee lasta tarvittaessa vuorovaikutuspulmissa esimerkiksi tunnekellon avulla. 

Käytämme apuna myös erilaisia materiaaleja kuten Askeleittain ja Piki.
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Yhteistyö ja viestintä

• Huoltajien osallisuus 

• Huoltajat saavat kertoa toiveistaan päivittäisissä kohtaamisissa, vanhempaintilaisuuksissa, lapsen 

aloitus-, vasu- ja leops keskusteluissa sekä asiakastyytyväisyyskyselyissä

• Huoltajat pääsevät mukaan erilaisiin tapahtumiin, juhliin ja halutessaan vanhempaintoimikuntaan

• Huoltajille viestitään toiminnasta sähköisin viikko-, kuukausi- ja kausitiedottein

• Käytössämme on Instagram

• Monialainen yhteistyö

• Toimimme yhteistyössä eri tahojen kanssa; Neuvola päivähoidossa 3v. toiminta, HYVE 4, Malmin 

peruskoulu, Seurakunta, Kirjasto, PPH:n kaveripäiväkoti, Alueen kiertävä 

erityislastentarhanopettaja, Suomi 2. kielenä opettaja, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutit
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 

varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 

oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arviointi on 

systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste-

kuin ryhmätasollakin. 

Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia 

tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin 

sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 



Pedagoginen dokumentointi

• Arvioimme toimintaamme eri tasoin; kehityskeskusteluissa, tiimeissä ja työyhteisössä

• Käymme läpi tapahtunutta/tapahtumia ja nostamme niistä esiin onnistumisia, joiden mukaan 

suunnittelemme tulevaa

• Muistamme vasuissa ja leopseissa asetetut tavoitteet toiminnalle ja arvioimme niiden 

toteutumista eri tavoin, säännöllisin väliajoin

• Toimimme kasvattajayhteisönä onnistumisiin nojaten, muistamme palautteen annon, 

keräämisen ja niiden kautta oppimisen ja toiminnan kehittämisen

• Käytämme monipuolisia dokumentoinnin välineitä; sähköinen-, kirjoitettu-, kuvattu-, kuvitettu-

ja kerrottu dokumentointi
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Kiitos!


