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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.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön 

toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.



Toimintasuunnitelman rakenne

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

• Työtämme ohjaavat arvot

• Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde

• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja siirtymisen käytännöt

• Oppimisympäristö

• Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:

• Sensitiivinen vuorovaikutus

• Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon ympäristönä 

• Laaja-alainen osaaminen

• Oppimisen alueet

• Yhteistyö ja viestintä

• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

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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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden 
keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde 

Toimintakulttuurimme on sensitiivinen, kannustava ja  positiivinen. Meidän tapamme suhtautua haasteisiin on 

ratkaisukeskeinen ja toista arvostava suhteessa lapsiin, perheisiin ja työtovereihin.

Tämä kaikki näkyy henkilökunnan sitoutumisena työhön. Pedagogiikka ohjaa toimintaamme, se näkyy arjen 

tilanteissa ja kohtaamisissa. Pystymme perustelemaan arjen ja toiminnan ratkaisut pedagogisesti mietittyinä. 

Arvostamme kouluttautumista ja jaamme tietoa sekä osaamista omalle tiimille ja työyhteisölle.

Arjessamme näkyy avoin ja sensitiivinen kohtaaminen lasten, vanhempien  ja kasvattajien välillä. 

Kuuntelemme ja pysähdymme lasten kysymysten ja kommenttien äärelle. Lapsi tuntee, että häntä kuullaan. 

Aikuinen kohtaa lapsen henkilökohtaisesti tämän tullessa päiväkotiin ja päivän aikana aikuinen osoittaa omalla 

kehonkielellään ja ystävällisellä puhetyylillään, että lapsi ja lapsen esittämät kysymykset ja tarinat ovat 

merkityksellisiä. Aikuiset ovat leikillisiä, huumorintajuisia, lempeitä, ystävällisiä, lapsia ja vanhempia kuuntelevia ja 

arvostavia- ammatillisuus on hallussa.

Aikuiset toimivat esimerkkeinä lapsille kaikessa toiminnassa, myös kuinka kohdataan ja puhutaan työyhteisön 

muille jäsenille sekä vanhemmille.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri:

Varhaiskasvattajat ovat mukana leikissä, erityisesti uusien lapsien ryhmäyttämisessä pidämme sitä tärkeänä. 

Havainnoimme leikkejä, näin saamme selville lasten kiinnostuksen kohteet ja ideat yhteinen projekti lähtee muotoutumaan. 

Olemme läsnä ja saatavilla lasten leikkitilanteissa.

Rikastutamme lasten leikkiä tuomalla uusia materiaaleja leikkiin, viemme leikin juonta eteenpäin ja osallistumme aktiivisina 

leikkeihin.

Leikissä harjoittelemme ja opettelemme oppimisen osa-alueita; kauppa-koululeikissä tulevat hyvin esille numerot ja kirjaimet  

sekä vuorovaikutus muiden lasten kanssa.

Leikit saavat jäädä paikoilleen, niitä ei tarvitse heti siivota pois. Leikkiprojektimme kestävät esim. koko aamupäivän niin 

sisällä kuin ulkonakin. Leikit saavat levittäytyä ympäri päiväkotia ja pihaa. Järjestämme lapsille koko päiväkodin yhteisiä 

leikkiprojekteja esim. kaupunki, retki, matka, europäivä, satuhahmopäivä, entisajan leikit. Metsä on erinomainen oppimis- ja 

leikkiympäristö. Metsäleikit ovat suosittuja ja ne jatkuvat seuraavalla kerralla, kun metsään tullaan.

Oman lelun päivä joka päivä. 

Kerromme vanhemmille mitä lapsi on leikkinyt 

ja mitä  leikissä on pedagogisesti harjoiteltu ja opittu.
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Kehittämiskohteeksi valitsimme: Yhteistyön ja – toiminnan lisääminen ryhmien ja päiväkotien välillä. 

Yhteistoimintaa olemme toteuttaneet säännöllisesti. Jokainen ryhmä suunnittelee toiminnan johon kaikki lapset voivat 

osallistua (esim. leikki, rakentelu, musiikki, kädentaidot). Jatkamme edelleen tämän osa-alueen kehittämistä.

Ryhmät suunnittelevat ja toteuttavat yhteistä pihaliikuntaa ja –leikkejä kaikille lapsille muutaman kerran 

kuukaudessa.

Arvioimme kuukausittain kuinka pedagogiikka on toteutunut yhteisissä leikeissä.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, me tarjoamme ja suosittelemme perheille noin viikon tutustumisjaksoa 

yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat tutustuttavat lapsen päiväkotiin yhteistyössä kasvattajien kanssa. 

Keskustelemme lapsen kehityksestä, tavoista ja tottumuksista sekä vanhempien toiveista aloituskeskustelussa.

• Tarjoamme myös mahdollisuutta kotikäyntiin, jolloin kasvattaja käy lapsen kotona keskustelemassa lapsesta ja 

perheen odotuksista varhaiskasvatusta kohtaan. Tällä haluamme varmistaa, että lapsen varhaiskasvatuksen 

alkutaival sujuisi mahdollisimman joustavasti ja lapsentahtisesti.

• Kun lapsi siirtyy päiväkodissamme ryhmästä toiseen, pidämme ns. siirtokeskustelun yhteistyössä tulevan 

ryhmän varhaiskasvatuksenopettajan ja vanhempien kanssa. Tällöin lapsesta siirtyy ajankohtainen tieto uuteen 

ryhmään. Samoin toimimme, jos lapsi vaihtaa päiväkotia. 
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• Laadimme lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat ( vasu ja leops) syksyllä elo-syyskuussa moniammatillisesti 

lapsen ryhmän kasvattajien kanssa. Keskustelun käy ja kirjaa ryhmän varhaiskasvatuksenopettaja. 

• Haastattelemme lapsia ennen vasu- ja leopskeskusteluja. Suunnitelma käydään moniammatillisesti läpi ennen

keskusteluja vanhempien kanssa.

• Kirjaamme lapsen vasuun ja leopsiin myös toimintakauden aikana lapsen kehitykseen liittyviä ja muita vanhemmilta 

nousseita asioita. Vasu-ja leopskeskustelussa pohdimme erityisesti lasten vahvuuksia. Suunnittelemme ja toteutamme  

päiväkodin ja ryhmän toimintaa näiden keskustelujen pohjalta. Tiimit sitoutuvat lapsen vasujen ja leopsien toteuttamiseen.

• Keväällä pidämme vasun- ja leopsin arviointikeskustelut. Niille järjestämme toimintakauden aikana aina   

aikaa, jos vanhemmat sitä toivovat.

• Keskustelemme vanhempien kanssa päivittäin. Kannustamme heitä osallistumaan lapsensa varhaiskasvatukseen ja 

esiopetukseen sekä luomaan kaverisuhteita toisten lasten perheiden kanssa.
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Oppimisympäristö

Lapset käyttävät päiväkodin ryhmätiloja, salia ja muita pieniä toimintatiloja, jotka sijaitsevat eripuolilla päiväkotia. 

Meillä on mahdollisuus oppimiseen ja leikkeihin sisällä, ulkona pihalla, lähialueen urheilukentillä ja metsissä, 

leikki- ja liikuntapuistoissa. Teemme retkiä myös koko Helsingin alueella.

Huolehdimme tilojen ja tavaroiden turvallisuudesta, olemme laatineet yhteisiä sopimuksia lasten kanssa. 

Tiedämme kuinka toimia uhka- ja vaaratilanteissa.

Muokkaamme oppimisympäristöä  lasten mielenkiinnon ja toiveiden mukaan.

Kaikki välineet ovat lasten saatavilla ja lasten kanssa etsimme ja haemme päiväkodista tarvittavaa materiaalia 

esim. kädentaitoihin, leikkiin, liikkumiseen. Mikä tahansa lelu voi kuulua mihin tahansa leikkiin. 

Toimintamateriaalit- ja välineet ovat kaikkien käytössä.
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Pienryhmätoiminta, lapsi saa itse 

vaikuttaa toimintaan ja leikkiin.

Henkilöstö luo mallin, joka 

tukee lasten osallisuutta ja 

tekee sen näkyväksi 

huoltajille valokuvin, 

pedagogisten kirjeiden ja 

instagramin kautta.

Lasten kanssa keskustellaan 

päivittäin toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista. 

Ruokapöytäkeskustelut. 

Henkilöstö kohtaa 

lapsen leikissä 

päivittäin;

Aikuinen on mukana 

lasten leikeissä ja 

saatavilla.

Tiimeissä arvioidaan 

aikuisen sensitiivistä 

työotetta 

tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen; 

Viikkoarviointi-lomake 

tiimeissä.

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tiimeissä toimintaa ja toimintakulttuuria 

seurataan viikkoarviointilomakkeen pohjalta. 

Talon palavereissa ja pedapalavereissa

keskustellaan ja kirjataan havainnot 

palaverimuistioon.

Aikuinen on lasten saatavilla ja läsnä

Työyhteisössä 

keskustellaan yhteinen 

käsitys 

sensitiivisyydestä. Arvot 

ja toimintakulttuuri 

mahdollistavat 

sensitiivisen 

kohtaamisen. 

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 kohteeksi Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot. 

Kiinnitämme erityisesti huomiota aikuisen rooliin tämän osa-alueen 

mahdollistajana. Aikuinen ohjaa lasta ajattelemaan ja toimimaan 

omatoimisesti kysymyksillään ja kannustuksellaan. 

Tunnetaitoja ja lasten vahvuuksia vahvistamme Huomaa hyvä- materiaalin avulla.



TAE 2020 sitova tavoite 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.
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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 Kasvan, liikun ja kehityn- osa-alueen kehittämisen kohteeksi.

Lisäämme liikkumista arjessa kulkemalla retkikohteisiin sekä lähiympäristöön 

kävellen. Järjestämme ohjattuja pihaleikkejä kukin ryhmä vuorollansa. 

Liikuntavälineet ovat lasten käytössä myös leikeissä ja muussa toiminnassa.

Lapset käyttävät omia liikuntavälineitä 

esim. potkupyöriä ja suksia pihalla.           



Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus 

• Vanhemmat arvostavat avointa keskustelukulttuuria yksikössämme. 

• Vanhemmat saavat osallistua halutessaan lapsen päiväkotipäivään. Vanhempien osaamista jaetaan heidän oman ammatin 

kautta esim. poliisi, muusikko, kemisti. Kannustamme vanhempia osallistumaan myös päiväkodin retkille. Vanhemmat 

voivat tulla kertomaan lapsiryhmälle tai päiväkodille omasta kulttuuristaan.

• Päiväkodeissamme toimivat vanhempaintoimikunnat, jotka järjestävät yhteisiä tapahtumia päiväkotien   

perheille. 

• Järjestämme vanhempaintilaisuuksia, sekä toiminnallisia iltapäiviä, jotka ovat tarkoitettu koko perheelle.

• Huoltajille viestimme pedagogisesta toiminnasta sähköpostitse ja osalla päiväkotiemme ryhmistä on käytössä Instagram-

sivut, jonka avulla he dokumentoivat toimintaa päivän mittaan.

• Huoltajat osallistuvat toimintasuunnitelman tekoon leops- ja vasukeskusteluissa. Vanhempientilaisuuksissa käsitellään 

ryhmän sekä koko päiväkodin toiminnan arviointia ja kehittämistä.

Monialainen yhteistyö

• Teemme yhteistyötä lähialueella toimivien päiväkotien, järjestöjen, liikuntahallien, koulujen, vanhainkotien, kirjastojen, 

neuvolan( Neuvola päiväkodissa 3-vuotistarkastukset), alueellisen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (KVeo), 

suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen 

Arvioimme omaa toimintaamme itse, tiimissä ja työyhteisössä.  Keskustelemme pedagogisista tilanteista tiimeissä ja 

työyhteisössä. Muutamme toimintaamme arvioinnin jälkeen, jos siihen on tarvetta. 

Ryhmät pohtivat ja arvioivat toimintaansa mm. Ryhmän toiminnan suunnittelu - asiakirjan sekä Viikkoarviointi-lomakkeen 

pohjalta. Ryhmän toiminnan suunnittelu-asiakirjaan kirjataan laaja-alaisen oppimisen osa-alueet, kuinka niitä toteutetaan 

ryhmässä. 

Meillä on avoin ja pohdiskeleva keskustelukulttuuri yhteisössämme ja osaamme  ratkaisukeskeisesti arvioida ja kohdata 

haasteita. Sallimme kokeilukulttuurin, heti ei tarvitse onnistua täydellisesti. 

Haastattelemme lapsia ennen ja jälkeen toiminnan. Miten suunnittelit? Miten toteutit? Miten onnistuit? 

Lapset valo-videokuvaavat itse toimintaa, ja sitä käsitellään lasten/ yksittäisen lapsen kanssa. Esittelemme vanhemmille 

lasten/lapsista kuvaamia toimintoja mm. valokuvin, kasvun kansioiden, tablettien sekä lasten töiden avulla. Dokumentteja 

keräämme pitkin vuotta ja vanhemmat saavat tilaisuuden havainnoida ja arvioida lapsen varhaiskasvatusta. Pyrkimys on 

syventää keskustelua myös vanhempien kanssa.

Pyydämme vanhempia antamaan meille ajantasaista palautetta, ei vain asiakaskyselyjen avulla, vaan läpi toimintakauden. 

Vanhemmat arvostavat sitä, että päiväkodeissamme panostamme vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen ja leikkiin 

toiminnan kantavana voimana.
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