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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä Helsingin 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019. Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta 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.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, 

yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Vasu perusteisiin.

Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

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


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

PÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN 

Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa 

on merkityksellinen hetki perheille. 

Päiväkodin johtaja ilmoittaa asiasta ja tämän 

jälkeen ryhmän aikuinen ottaa yhteyttä 

perheeseen ja sopii yhdessä lapsen aloituksesta, 

aloituskeskustelusta sekä tutustumisjakson pituudesta. 

Pehmeän laskun aikana, ennen varsinaista päivähoidon 

aloitusta, lapsi saa rauhassa tutustua yhdessä 

vanhempiensa kanssa ryhmään ja sen aikuisiin 

sekä leikkitovereihin. Suosittelemme perheitä osallistumaan 

lapsensa varhaiskasvatuksen aloitukseen 1-2 viikkoa perheen 

tarpeista riippuen. Ennen varhaiskasvatuspäätöstä lapsi on 

huoltajan vastuulla päiväkodissa. 

Kesäkuussa pidämme uusille perheille tutustumisiltapäivän, 

jolloin perheet pääsevät tutustumaan päiväkotiin, tuleviin 

ryhmätiloihin, päiväkodin aikuisiin sekä toisiin perheisiin. 

Perheille jaetaan myös Havukan - esite, joka sisältää tietoa 

päiväkodistamme ja toimintatavoistamme.
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PÄIVÄ 1. Lapsi tutustuu yhdessä 
huoltajan kanssa ryhmän 

toimintaan pihalla ja sisätiloissa

PÄIVÄ 2. Jatketaan harjoittelua, 
osallistutaan lisäksi ruokailuun

PÄIVÄ 3. Jatketaan harjoittelua 
ja ruokailun jälkeen katsotaan 

yhdessä huoltajan kanssa 
minkälainen lepohuone 

ryhmässä on ja missä lapsen 
oma sänky sijaitsee

PÄIVÄ 4. Osallistutaan ruokailun 
lisäksi lepohetkelle sekä 

välipalalle. 

PÄIVÄ 5. Varhaiskasvatus alkaa. 
Lapsi voi jäädä muiden kanssa 

leikkimään ja huoltaja tulee 
hakemaan sovittuna 

ajankohtana, esimerkiksi 
lounaan jälkeen

Varhaiskasvatus on alkanut. 
Aloituskeskustelu on käyty ja 
vanhemmat voivat olla päivän 
aikana aktiivisesti yhteydessä 
päiväkotiin kysyäkseen kuinka 

lapsen päivä on sujunut



Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 
toiminnan suunnittelussa

Ryhmien toiminnan suunnittelu perustuu Helsingin varhaiskasvatus-suunnitelmaan 2019 sekä lasten vasuista saatuun 

tietoon. Varhaiskasvatuksen opettaja käy jokaisen perheen kanssa varhaiskasvatuskeskustelun syys-lokakuun aikana tai noin 

kahden kuukauden kuluttua lapsen aloittamisesta. Ennen keskustelua huoltajat palauttavat täytetyn lapsen vasu-lomakkeen. Lapsen 

näkemyksiä päiväkodissa selvitetään esim. havainnoimalla ja haastatteluilla. Keskustelussa perhe ja opettaja tuovat esille heidän 

näkemyksen liittyen lapsensa kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Vasu-keskustelu pohjautuu lapsen vahvuuksille. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut pedagogiset tavoitteet, jotka ovat ryhmän pedagogisen toiminnan 

suunnittelun punainen lanka.

Keväisin perheiden kanssa käydään arviointikeskustelut 

huhti-toukokuussa, jotka opettaja kirjaa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Seuraavan toimintavuoden ryhmien rakenne

suunnitellaan keväisin lasten iän ja tarpeiden mukaan.

Päiväkoti Havukassa alle 3-vuotiaat (syksyllä siirtyvät) 

tutustuvat jo kevään aikana ”isojen puolelle” niin ulko –

kuin sisätiloissakin. Tutustuminen tapahtuu turvallisesti 

omien kasvattajien kanssa. Myös perheet kutsutaan 

käymään kesäkuussa uusissa ryhmätiloissa. 

Kesken toimintavuoden tapahtuvista siirroista 

keskustellaan aina huoltajien kanssa ja näille lapsille 

varataan aikaa myös tutustumisjaksoa varten. 

Päiväkodin aikuiset käyvät siirtopalaverin, kun 

lapsi vaihtaa ryhmää tai päiväkotia. Kuva Opetushallitus, kuvitus Kaisa Rekinen 

4



Oppimisympäristö

Päiväkoti Havukka sijaitsee luonnonläheisellä pientaloalueella Länsi-Pakilassa. Arjessa hyödynnämme lähiympäristöä: 

lähimetsää, Paloheinän liikuntapuistoa, kirjastoa, Soihdun leikkipuistoa sekä Maunulan liikuntahallia. Liikunnan monimuotoisuus 

mahdollistuu ympäröivän luonnon ja tilojen myötä. Oppimisympäristö muotoutuu vuosittain ja sitä muokataan toimintakauden aikana 

yhdessä lasten ideoiden pohjalta. Aikuinen mahdollistaa leikin etenemisen sisältä ulos tai pihalta metsään. 

Hyödynnämme päiväkotimme tiloja porrastamalla esimerkiksi ulkoiluja. Kun toinen ryhmä ulkoilee tai on retkellä, on tilat vapaasti 

käytettävissä muille ryhmille. 

METSÄRYHMÄ HAVUSET JA HAVUNNEULASET

Havukassa toimii kaksi metsäryhmää: esiopetusryhmä Havuset

sekä 3-5 – vuotiaiden ryhmä Havunneulaset. 

Heidän päivittäinen toimintaympäristö on pääsääntöisesti metsä. 

Havusten ja Havunneulasten kotimetsä on päiväkodin viereinen pikkumetsä, 

mutta he retkeilevät ahkerasti myös muualla. 

Molemmilla ryhmillä on käytössään metsässä veden- ja tuulenpitävä 

kotateltta sekä päiväkodissa omat eteis - ja ryhmätilat.

Metsäryhmissä toteutetaan Suomen Ladun Metsämörri - toimintaa. 

Metsäryhmien toiminta pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunni-

telmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Helsingin 

Esiopetuksen toimintasuunnitelmaan (2016).  
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Toimintakulttuurin kuvaus

31.10.2019 6

Toimintakulttuurimme on positiivinen, 

jossa huomioidaan ja iloitaan pienistä oivalluksista 

tai oppimisen hetkistä. 

Tunnetaitoja ja lasten vahvuuksia

vahvistamme Huomaa hyvä-

materiaalin avulla.

Meille on tärkeää tarjota lapselle innostava 

ja turvallinen ympäristö kasvaa ja kehittyä. 

Havukassa toimitaan yhteisönä, 

jossa lapset ja aikuiset oppivat toinen toisiltaan. 

Me-henki vahvistaa yksikön henkistä hyvinvointia ja

toimintakulttuuriimme kuuluu keskinäinen yhteistyö esimerkiksi

erilaisten juhlien, esitysten tai retkien merkeissä. 

Olennaista toimintakulttuurin ja henkilöstön ammattitaidon 

kehittämisessä on, että suhtaudumme myönteisesti 

kouluttautumiseen ja osallistumme niihin säännöllisesti. 

Olemme aktiivisia opiskelijayhteistyössä ja meille tulee 

säännöllisesti opiskelijoita yliopistosta, ammattikorkeakouluista sekä 

toisen asteen oppilaitoksilta. 



Toimintakauden keskeiset kehittämiskohteet

VAHVUUSPEDAGOGIIKKA (jatkuu toimintakaudelta 2018-2019)

TERVEELLINEN JA KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA (jatkuu toimintakaudelta 2018-2019)
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TAVOITE: 

vahvuuspedagogiikan 
lisääntyminen kaikissa ryhmissä

TOIMENPIDE: 

vasukeskustelu pohjautuu lapsen 
vahvuuksille ja ryhmät käyttävät 

Huomaa Hyvä-materiaalia 
toiminnassaan 

ARVIOINTI

dokumentoinnin avulla 
(pedagogiset kirjeet sekä 

Instagram) arvioidaan onko 
toiminnassa toteutunut 
vahvuuspedagogiikka

TAVOITE:

Kierrätys osaksi arkea

TOIMENPIDE: 

- lasten kanssa kierrätetään 
yhdessä maito- ja piimäpurkit

- järjestämme Havukan Eko-
viikon keväällä 2020

ARVIOINTI

Moniammatillisissa tiimeissä 
arvioimme miten olemme 

onnistuneet kierrättämisessä 
ja Eko-viikon toteutuksessa



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

Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista

Henkilöstö 

kohtaa lapsen 

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan 

aikuisen sensitiivistä 

työotetta 

tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen 

(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Jokainen täyttää Varhaiskasvattajan 

itsearviointilomakkeen ja ne käydään 

tiimeissä läpi yhdessä esimiehen kanssa. 

Nostamme niistä tiimien vahvuudet sekä 

kehittämisen kohteet kaudelle 2019-2020. 

Kuukausikirjeissä käsitellään miten lasten 

osallisuus on huomioitu.   

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 

keskustellaan 

yhteinen käsitys 

sensitiivisyydestä

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi
Vare Jory 19.6.2019



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. 

(Laaja-alaisen osaamisen alueet on kuvattu kattavasti Helsingin Vasussa.)

Valitsimme kehittämisen kohteeksemme : 

MONILUKUTAITO JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN

Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin ja

ja arjessa lasten kanssa nimetään asioita sekä opetellaan 

erilaisia käsitteitä esimerkiksi satujen, kuvien ja salasana-leikkien kautta. 

Ryhmissä on käytössä ipad:t sekä älypuhelimet, joilla lapset ja aikuiset 

dokumentoivat toimintaa ryhmien seinille tai digikehyksiin. 

Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä 

erilaisissa, myös digitaalisissa ympäristöissä. 

Osaamista jaamme talon sisällä erilaisten teemojen kautta, 

esimerkiksi Ihan oma

Juttu- paja, sovellusten käyttö-paja ja koulutusten anti- paja. 



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, 

jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja 

työnteon ympäristönä (vähintään 2vk kestävä teema)

Kriteeri / Miten
Kriteeri / Miten

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Sitova tavoite 

toteutetaan ja 

dokumentoidaan 

keväällä 2020. 

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Vare Jory 19.6.2019



Oppimisen alueet
Oppimisen alueet on kuvattu kattavasti Helsingin Vasussa.

Valitsimme kehittämisen kohteeksemme : 

KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN

Terveellisen ja kestävän elämäntavan toiminnassa 

painotamme tänä toimintakautena arkiliikuntaa. 

Vanhempainiltapäivissä ja varhaiskasvatuskeskusteluissa 

sovitaan yhdessä vanhempien kanssa miten lisäämme 

lasten liikuntaa. Kiinnitämme huomiota siihen, että 

ulkoilemme päivittäin ja lapselle herää positiivinen suhde 

ulkoiluun ja liikkumiseen.

Kiinnitämme huomiota siihen, että liikkuminen olisi mukana 

arjessa kokoajan, ei vain tuokioina. Ryhmät ottavat 

käyttöönsä ”viikon liikuntavälineen”, jonka tavoitteena on 

lisätä välineiden käyttöä joka päivä. Välineiden käyttöä 

arvioidaan joko kuukausikirjeissä tai ryhmien Instagram-

tileillä. 

Olemme myös mukana Ilo kasvaa liikkuen - ohjelmassa  



Yhteistyö ja viestintä
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Lapsi kohdataan aamuisin henkilökohtaisesti, 

ja päivä voi alkaa lämpimästi sylin tai halauksen 

kautta samoin iltapäivisin päivä päättyy yhteiseen 

keskusteluun lapsen ja vanhemman kanssa.

Syys- lokakuussa ryhmät pitävät vanhempainillat

joihin toivomme vanhempien pohtivan toiveita,

odotuksia ja ajatuksia tulevalle kaudelle. 

Viestitämme vanhemmille sähköpostitse

tapahtumista, retkistä ja pedagogisesta toiminnasta.

Jokaisella ryhmällä on sosiaalisen median kanava,

joka on osa mediataitojen kehittämistä ja pedagogiikan 

näkyväksi tekemistä, sitä päivitetään yhdessä lasten kanssa

Vanhemmilla tai lapselle läheisen ihmisen on

mahdollista osallistua lapsensa päivään

”Päivä Päiväkodissa”- päivän muodossa sekä 

tulla mukaan retkille. Se antaa tilaisuuden kokea päiväkodin 

arkea ja nähdä oma lapsi osana ryhmää. 
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Havukassa toimii vanhempaintoimikunta,

joka järjestää päiväkodin perheille ja lapsille 

yhteisiä tapahtumia vuoden aikana. Tähän 

toimintaan ovat kaikki vanhemmat tervetulleita 

mukaan. 

Muita yhteisiä tapahtumia perheiden kanssa 

on: isovanhempien päivä, äitien- ja 

isänpäiväkahvitukset, ryhmien kevät– ja 

joulujuhlat, liikuntailtapäivä, Vappu - tapahtuma 

sekä uusien perheiden tutustumisiltapäivät 

kesäkuussa. 

Monialainen yhteistyö:

Teemme yhteistyötä alueen suomi toisena kielenä 

(S2) lastentarhanopettajan ja kiertävän 

erityislastentarhanopettajan sekä neuvolan kanssa. 

Muita yhteistyötahoja ovat Paloheinän kirjasto, 

Pakilan päiväkoti ja ala-aste, Maunulan liikuntahalli, 

vanhainkoti, Pakilan kukkatalo, Oulunkylän 

luistinrata sekä alueemme leikkipuistot. 



Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI

- toiminnan dokumentointi on osa arkea ja sitä tehdään 
yhdessä lasten kanssa

- dokumentoimme esimerkiksi lasten toimintaa ja leikkejä 
valokuvin ja videoin sekä laittamalla lasten töitä esille sekä 

saduttamalla heitä

- lapsilta kysytään mitä mieltä he olivat eri tapahtumista ja 
ajatukset kirjataan ylös ja niihin palataan toimintaa 

suunniteltaessa ja syvennettäessä. 

-dokumentointia on myös kuukausittain lähetettävät kirjeet 
vanhemmille, joissa pedagogista toimintaa tehdään 

näkyväksi perheille (sekä oppimisen alueet)

- Instagramin laitetaan vähintään kerran viikossa valokuvia 
ryhmän toiminnasta sekä lyhyt kuvaus ja tietoa oppimisen 

alueista.

-lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä ryhmän 
toimintasuunnitelmien kanssa on tärkeä osa pedagogisen 

dokumentoinnin prosessia

ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

-toimintaa arvioidaan tiimipalavereissa, moniammatillisissa 
talonkokouksissa sekä opettajien- ja lastenhoitajien 

foorumeissa

- lapsen arvioivat toimintaa eri tavoin, esimerkiksi peukun 
avulla, pisteyttämällä tai haastattelemalla

- arvioimme yhdessä perushoitotilanteiden yhtenäisyyttä 
sekä onko toiminta pedagogisesti perusteltua ja niihin 

palataan tarvittaessa 

- arvioimme aikuisten vuorovaikutustapaa sekä 
vahvuuspedagogiikan toteutumista

- arvioimme miten olemme onnistuneet tämän kauden 
kehittämiskohteissamme

- arvioimme onko ryhmän toiminnassa käytetty viikoittain 
Instagramia toiminnan näkyväksi tekemisessä

- moniammatillisissa talonkokouksissa on 2 kertaa kauden 
aiheena digitaalisuus ja osaamisen jakaminen

- pedagogisen arvioinnin ja keskustelun kautta jaamme 
onnistumisiamme toisillemme. Opimme myös toisiltamme 

näiden keskustelujen kautta, mikä toimi ja mikä ei toiminut. 

. 
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