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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin 
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017).

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.
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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin 
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 
(varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017).
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, esioppilaille 
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma LEOPS). 
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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Meille on tärkeää se, että päiväkodissamme on toisia arvostava ja kuunteleva 
ilmapiiri; avointa, hyväksyvää vuorovaikutusta perheiden kanssa sekä 
työyhteisön sisällä. Lastenpaikkaan mahtuu moninaisuutta, jokaista lasta 
kannustetaan kukoistamaan omana itsenään. Aikuinen on läsnä ja sensitiivinen 
ja tietoisesti huomaa lapsessa hyvän.

Lastenpaikka on lasten paikka. Leikki on meille tärkeää, sille annetaan tilaa ja 
aikaa. Yhteisöllisyyttä rakennetaan päivittäisillä yhteisillä lysti- ja leikkituokioilla, 
arjen rakenteilla, juhlilla ja perinteillä sekä koko talon pikkukaupunkileikissä. 
Yhteisöön kuuluvuuden tunne ja siinä itsensä hyväksytyksi tunteminen, luo 
turvallisuuden tunnetta sekä tunnetta että haluaa ja voi vaikuttaa. Kaikki 
tuntevat toisensa ja kaikki aikuiset ovat kaikkia lapsia varten. Oppimisen ilo 
syntyy yhdessä kokemalla, tekemällä ja mahdollistamalla. Opimme toinen 
toisiltamme, kannustamme ja iloitsemme yhdessä onnistumisista.  Lapsille 
annetaan tilaa olla omatoimisia, aikuiset huolehtivat turvallisuuden säilymisestä. 



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Tutustumiselle varataan riittävästi aikaa riippuen perheen ja lapsen tarpeesta. 
• Tutustuminen tapahtuu noin viikkoa ennen aloittamista yhdessä vanhemman kanssa. 
• Tutustumisen aikana lapsi voi osallistua leikkiin ja ryhmän toimintaan sekä ruokailuun yhdessä vanhemman kanssa omaan 

tahtiinsa. 
• Ryhmässä sovitaan kuka vastaanottaa uuden lapsen ja hänen perheensä.
• Vanhemman kanssa käydään aloituskeskustelu, tarvittaessa mukana tulkki. Keskustelussa perheet voivat kertoa omasta 

lapsestaan ja toiveistaan varhaiskasvatukselle.
• Aikuisen tehtävänä on havainnoida lasta ja tutustua häneen.  
• Lastenpaikassa toimitaan kaikki yhdessä ja kaikki tuntevat kaikki, siksi uuteen ryhmään siirtyminen on yleensä

mutkatonta ja luontevaa. 
• Erityisesti toimintakauden alussa panostetaan tutustumiseen ja ryhmäytymiseen, yhteisin vuorovaikutusleikein sekä auttamalla 

leikin aloittamisessa.
• Lapsen siirtyessä esiopetukseen perhe kutsutaan postitse tai päiväkodin kautta toukokuussa tutustumaan uuteen ryhmään. 

Tutustumispäivänä esiopetusryhmät ovat jo jaettu, joten lapset näkevät tulevat eskarikaverit ja –aikuiset.  
• Aloitusta arvioidaan VASU- tai LEOPS-keskustelun yhteydessä. 
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Oppimisympäristö
Aikuinen luo turvallisen oppimisympäristön olemalla läsnä ja asettamalla myös rajoja. Hyväksyvässä ilmapiirissä voi kokeilla ja 
uskaltaa myös epäonnistua. Tuemme lasta leikin ja leikkikavereiden valinnoissa. Kaveritaitojen harjoittelu on päivittäistä. 

Lastenpaikassa on tilaa lapsilla leikkiä ja tehdä, kaikki lapset käyttävät kaikkia tiloja. Sali on käytössä vauhdikkaaseen ja tilaa 
tarvitsevaan leikkiin, ateljee taiteiluun. Rauhallisiakin nurkkauksia löytyy niitä kaipaaville. Aikuiset huolehtivat, että lasten 
oppimisympäristö on esteettinen ja motivoi leikkimiseen, oppimiseen sekä tutkimiseen. Lapsilla on lupa muokata 
leikkiympäristöään. Oppimisympäristö ei saa olla liian valmiiksi rakennettu, ettei se sido lapsia liikaa.
Välineitä saa käyttää luovasti ja leikki saa elää, liikkua ja kehittyä. Harjoittelemme siivoamaan omia leikkejämme, mutta autamme 
myös toinen toistamme. Kaikkia lapsia pyydetään auttamaan siivoamisessa yhteisvastuullisesti. Lastenpaikassa on 
ainutlaatuinen kotoinen tunnelma, estetiikassa saa näkyä talon historia ja lasten näkemys. 

Koko Helsinki on oppimisympäristöämme: museot, tapahtumat, toriretket ym. seikkailut. Lasten kotiseutu Pakilassa ja 
Oulunkylässä on tärkeä, siellä erityisesti leikkipuisto, urheilukenttä, metsä, kirjasto ja koulut. Yhteisöllisyys ja turvallisuuden tunne 
kasvavat kun tunnemme oman kaupunginosamme ja jaamme siitä yhteisen kokemuksen retkeilemällä. Oppimisympäristönä 
lähimetsä on monipuolinen. Ryhmät käyvät metsässä lähes viikoittain.
Kauden tavoitteena on huomioida koko kaupunki oppimisympäristönä ilmiökokonaisuuksissa.
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Toimintakulttuuri

Leikki kuuluu jokaiseen päivään. Lastenpaikassa lapsilla on lupa ja mahdollisuus valita vapaasti leikkitiloja, -välineitä ja -ryhmiä. 
Leikkiympäristö on muuntuva. Lähtökohta on lapsen oma motivaatio ja tekeminen. Yhteisen toiminnan ja leikin tärkeä tavoite on lasten 
mahdollisuus opettaa ja oppia toinen toisiltaan.  Aikuiset havainnoivat aktiivisesti lasten leikkiä. He rohkaisevat lapsia, rikastuttavat leikkejä ja 
auttavat myös osallistumalla tai rajaamalla leikkiä. Lasten ideoille annetaan tilaa ja niitä otetaan toiminnan teemoihin. Kerran kuussa leikimme 
koko talo yhdessä Pikkukaupunkileikkiä, jolloin kaikki aikuiset ja lapset jakautuvat ammatteihin ja perheisiin, yhteiseen leikkiin.
Yhteisen toiminnan lisäksi toimimme omissa ryhmissä mm. tuokioilla, lounaalla ja lepohetkillä. Pienryhmiin jakaudumme tavoitteiden, 
kiinnostusten ja erilaisten tarpeiden mukaan.

Kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden painottaminen on tämän kauden kehittämiskohde.
Tavoitteena:
-Tutustua erilaisiin kulttuureihin, sanoihin, musiikkiin, tarinoihin. 
-Opettelemme tervehtimään jokaisen lapsen kotikielillä. 
-Huomioimme muiden kulttuurien juhlat. Juhlakalenteri käyttöön.

Otetaan vanhemmat mukaan ideoimaan ja toteuttamaan,
he ovat oman kulttuurinsa asiantuntijoita.

Arvioidaan helmikuussa, onko tavoitteisiin päästy ja
halutaanko lisätä kulttuurista huomioimista. 
Miten kulttuurinen moninaisuus näkyy päiväkodissa? Mitkä asiat jäävät 
elämään lasten toiminnassa, mistä innostuttiin eniten?
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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 aikuinen pohtii omaa sensitiivisyyttään itsearviointilomakkeen kautta 
tammikuussa. Keskustellaan tiimeissä tammikuun lopulla ja arvioidaan nouseeko 

jokin kehittämiskohde. Havainnot kirjataan ja käydään läpi talon kokouksessa 
helmikuun alussa.

Osallisuuden tavat: toimimme koko talo yhdessä päivittäin. Annetaan 
mahdollisuuksia toteuttaa lasten omaa luovuutta monin tavoin mm. esityksissä, 

askarteluissa, rakenteluissa ja leikeissä. Omaehtoinen leikki saa näkyä ja kuulua.
Toimintaa dokumentoidaan yhdessä lasten kanssa mm. kuvaamalla ja 

taiteilemalla.

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 
joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 
keskustellaan 

yhteinen käsitys 
sensitiivisyydestä

Mitä 
tehdään?

Miten 
tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi



Laaja-alainen osaaminen 

Ilmaisun monet muodot eli taide on ollut Lastenpaikan vahvuus. 
Ilmaisu ja keksiminen ovat edellytyksiä leikille. Taiteellinen työskentely 
tukee leikin kehittymistä. Taiteen voima on itse tekemisessä ja 
kokemisessa: käymme vuoden aikana taide-esityksissä sekä luomme 
sitä itse. Musiikkia, teatteria, sanataidetta ja tanssia on pieninä ja 
suurempina projekteina.
¤ Materiaalit ovat lasten saatavilla ja ateljeetila käytössä kuvataiteiluun.

Kehittämiskohteena ympäristötietoisuus: kestävän kehityksen 
mukaista arjen toimintaa. Miten huomioimme päivittäisissä pienissä 
teoissa mm. kriittisen kuluttamisen. Lasten kanssa harjoitellaan 
kierrättämistä ja tavaroista huolehtimista. Kutsutaan ”roskapoliisit” 
taloon.
¤Lastenpaikassa rakennetaan lapsen luontosuhdetta käymällä 
metsässä säännöllisesti.

28.11.2019 9



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Koko talon teema on tällä koko kaudella vesi. Toteutetaan erilaisia lapsilähtöisiä 
laaja-alaisia ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia veden eri olo- ja ilmenemismuodoista. 

Liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.

Tutustutaan lasten valitsemaan osa-alueeseen vesi-
teemasta mm. tutkimalla, kokeilemalla sekä kirjojen ja 

digiaineistojen kautta erilaisissa pienryhmissä.

Elämyksellistä toimintaa kaikilla aisteilla: kuvataide, 
draama , musiikki, sanataide, tanssi ja tutkiminen. 

Perustetaan akvaario.

Tutustumme aiheeseen elämyksellisesti vieraillen 
eri tiedeyhteisöissä ja retkeillen luonnossa

Sea Life, luontokeskukset, kirjasto, taidenäyttelyt, 
merenranta, metsälampi, ojat ja purot.

Tehdään vanhemmille  kysely, ideoita ja ajatuksia 
vesiteemaan liittyen marraskuussa.

Työyhteisössä arvioidaan projektin edetessä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja muutetaan kurssia 
oikeaan suuntaan. Kokonaisuuden arviointia huhtikuussa ja väliarviointia tammikuussa.

Sitova tavoite toteutetaan ja dokumentoidaan keväällä 
2020. 

Mitä tiedämme aluksi-lopuksi, miellekartat. Ilmiö 
näkyväksi, kuvat, taide, esitykset

Kerätään sähköinen portfolio, joka esitellään keväällä 
myös vanhemmille.

Tavoite

Mitä 
tehdään?

Miten 
tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Vare Jory 19.6.2019



Oppimisen alueet
Tutkin ja toimin ympäristössäni:
¤ Jatketaan edellisvuoden kehittämiskohdetta, digiloikkaa. Lapset pääsevät mukaan 
dokumentoimaan toimintaa sekä kokeilemaan tabletin mahdollisuuksia oppimisen ja 
leikin tukena.
¤ Ympäristökasvatus huomioidaan arjessa sekä osana ilmiöoppimista

Kielten rikas maailma
¤ Luetaan kuvakirjoja lasten kanssa viikoittain lepohetkikirjan lisäksi. 
¤Kaikki saavat lainata mieleisensä kirja kirjastoautosta kuukausittain
¤Salihetkellä runoja ja loruja

Ilmaisun monet muodot
Taiteen voima on itse tekemisessä ja kokemisessa: käymme vuoden aikana taide-
esityksissä sekä luomme sitä itse. Savityöt, käsityöt, kuvataide. Musiikkia, teatteria, 
sanataidetta ja tanssia on pieninä ja suurempina projekteina.
¤ Kauden uutena asiana lapset pääsevät tutustumaan miten musiikkia taltioidaan. 
Lastenpaikalla on perinteinen hittibiisi ”Jäätelöö”, joka nauhoitetaan soitinten ja lasten 
laulun kanssa. Tehdään myös kokeilevaa soittelua ja nauhoittelua.



Yhteistyö ja viestintä, osallisuus
¤ Vanhempaintapaamisissa kysytään vanhempien toiveet tulevalle kaudelle 
¤ Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa.

¤Vanhempaintoimikunnan hallitus kokoontuu muutaman kerran kaudessa, 
Kokouksiin ovat aina tervetulleita kaikki vanhemmat. 
Vanhempaintoimikunnan kanssa ideoidaan tapahtumia, juhlia, talkoita ja 
nyyttäreitä. 

¤ Päiväkodin yhteisistä asioista lähetetään sähköpostia, mutta tiedotteet 
laitetaan myös eteiseen kuivauskaapin oveen. 
¤ Päiväkodin johtaja lähettää muutamia kertoja vuodessa yhteisiä tiedotteita 
kaikille perheille. 
¤ Lastenpaikan facebook -sivut ovat kaikille avoimet, niihin päivitetään 
päiväkodin puuhia.

¤Alueyhteistyö lähipäiväkotien  (Pk Haltia ja Tammi) sekä – koulujen 
(Metsola, Solakallio, Toivola) kanssa.
¤ Esikoulun ja alkuopetuksen yhteistyöhön panostetaan. Kohtaamisia useita 
kertoja kaudessa: liikennepäivä, välkkätreffit, pajapäivät, Woodstock, Itä 
Pakila-päivä
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• Toimintaa ja leikkejä  dokumentoidaan valokuvaamalla. Lapset saavat myös itse osallistua kuvaamiseen 
• Kuvia tulostetaan näkyville kuvaseinälle. Niitä katsomalla lapset voivat palata jo tehtyyn ja vanhemmat näkevät  päiväkotipäivään.
• Lasten työt ja valokuvat laitetaan esille. 

• Jokaisella ryhmällä on oma pedagoginen suunnitelma, jossa huomioidaan
lasten VASUT ja LEOPSIT sekä vanhempien ja lasten toiveet.

• Lapsen kehitystä seurataan, huomiot ja keskustelut kirjataan
lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan.

• Esioppilailla on vihot, joihin he dokumentoivat toimintoja piirtäen ja kirjoittaen. 
• Kaikille vanhemmille on arviointikysely toiminnasta tammikuussa. 

• Työntekijöiden itsearviointi on jatkuvaa: oliko toiminta pedagogisesti perusteltua,
• mitä ryhmä tarvitsee ja tukeeko toiminta sitä, mitä tekisin toisin.
• Työyhteisössä annetaan rakentavaa palautetta ja kehuja kollegalle. 
• Esimies käy henkilökunnan kanssa kehityskeskustelut ja tiimikehityskeskustelut.
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Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on väylä lasten ja huoltajien osallistumiseen, toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.
Tämä on osa varhaiskasvatuksen arkea. 

Merkittävä osa lapsen kasvun dokumentointia ovat lapselle laadittavat VASU tai LEOPS.
Me arvioimme niitä säännöllisesti vuoden aikana. Tavoitteita muokataan ja toimintaa suunnitellaan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Vasujen lisäksi ryhmissä dokumentoidaan muillakin tavoilla kuten lasten valokuvien, videoiden, piirustusten avulla.
Otetuista kuvista näkyy kaverisuhteita, uusia oivalluksia, leikkejä, luovia ratkaisuja ja onnistumisia.
Dokumentoinnilla tuomme esiin lasten osaamisen, vahvuudet ja kehittymisen
hyvinvoinnin ja oppimisen alustana.  
Vanhemmille dokumentoidaan pedagogista toimintaa kausitiedotteilla.

Arvioimme toimintaa säännöllisesti kokoontuvissa ryhmän tiimipalavereissa
ja pedagogisissa tiimeissä.
Huoltajat osallistuvat arviointiin muuan muassa arviointikyselyn avulla tammikuussa.
Syksyisin ja keväisin henkilökunnan kehittämispäivinä suunnitellaan
ja arvioidaan toimintasuunnitelmaa.
Dokumentoinnin toteutumista arvioidaan toimintasuunnitelman arvioinnin yhteydessä. 
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