
Varhaiskasvatusyksikkö Kaunokki-

Metsätähti

Toimintasuunnitelma

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. 

Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden 

varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.



Työtämme ohjaavat yhteiset arvot ja 
toimintakulttuuri
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä Helsingin 
kaupungin strategiaan 2017-2021. Tämä toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan kuvaa Kaunokki-
Metsätähden toimintakulttuuria ja tämän vuoden toimintamme kannalta olennaisia nostoja.

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Kaunokki-Metsätähdessä kehitetään toimintakaudella 2018-2019 erityisesti aikuisen aktiivisuutta lasten 
leikeissä sekä kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden näkyväksi tekemistä toiminnassa.

Kaunokki-
Metsätähden 

lapset 

Lasten ja 
aikuisten 

nauru 
kaikuu 

käytävillä

Erilaisuus 
on 

voimavara, 
joka näkyy 

arjessa!

Toiminta 
perustuu 

positiivisuu
-teen

Aikuinen on 
esimerkkinä 

ja apuna

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


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Tavoitteena:

• Lapseen ja perheeseen tutustuminen

• Lapsen turvallinen ryhmäytyminen

• Ensisijaisista huoltajista tapahtuvan eron helpottaminen

• Huoltajien epävarmuuden tunteen ja huolen hälventäminen sekä tarvittavan tiedon antaminen 

varhaiskasvatuksesta

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Lapsen saadessa päiväkotipaikan perheeseen ollaan yhteydessä ja yhdessä sovitaan varhaiskasvatukseen 

tutustumisesta. Perhe ja henkilöstö arvioi lapsen tarvitseman ajan tutustumiseen yhdessä.

• Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta pidetään aloituskeskustelu huoltajien kanssa.

• Lapsi tutustuu ryhmäänsä ja eri päivän tilanteisiin esim. päivälepoon aluksi yhdessä huoltajan kanssa.

• Pienten lasten eroa vanhemmista tuetaan perheen valokuvilla. Kuvat ovat lapsen saatavilla ja yhdessä 

aikuisen kanssa niitä katsellaan ja niillä vahvistetaan muistijälkeä vanhemmista. 

• Lapsella on oma ruokailu- sekä naulakkopaikka nimettynä hänen aloittaessaan ryhmässä.
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Siirtyminen toiseen ryhmään
• Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen, hän tutustuu uuteen ryhmään yhdessä tutun kasvattajan kanssa. Uuden 

ryhmän henkilöstö huolehtii siitä, että lapsi kokee olevansa tervetullut ja häntä odotetaan uudeksi kaveriksi. 

• Lapsella on oma ruokailu- sekä naulakkopaikka nimettynä.

• Lapsiryhmät ja niiden muodostaminen arvioidaan aina vuosittain huomioiden lapsiryhmien erilaiset tarpeet

4



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

Tavoitteena:

• Kaikki lapset saavat kokemuksia yhteisleikeistä

• Pitkäkestoinen leikki mahdollistuu aikuisen tuella

• Aikuinen osaa kertoa lasten leikeistä ja niiden sisällöistä

• Henkilöstö tuntee lasten tarpeet sekä vahvuudet ja osaa huomioida ne toiminnassa

• Ulkoleikit monipuolistuvat ja ulkoilun aikana aikuisten ja lasten yhteisleikki lisääntyy

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Aikuiset ovat mukana leikeissä erilaisissa rooleissa (havainnoija, mukana leikkijä, leikin rikastaja…)

• Opettajat ja hoitajat sanoittavat ja kuvittavat lasten välisiä vuorovaikutustilanteita ja puuttuvat näin myös 

ristiriitoihin ja opettavat uusia toimintamalleja arjen tilanteissa

• Aikuinen työskentelee aktiivisesti nähdäkseen lasten pienet aloitteet vuorovaikutuksessa (myös eleet tai 

ilmeet) ja mahdollistaa lapselle kuulluksi tulemisen. Asetumme lapsen tasolle hänelle puhuessamme. 

• Jokainen ryhmä käyttää ennalta suunniteltuja havainnointivälineitä. Näin arvioimme minkälaista tukea lapset 

kaipaavat leikeissä ja miten aikuiset voivat rikastaa leikkejä ja muuttaa omaa toimintaansa. Aikuisten ja 

lasten vuorovaikutusta leikeissä arvioidaan myös hyödyntäen valokuvia, videokuvaa ja yhteisiä 

arviointipalavereja.

• Ulkoilussa osa aikuisista osallistuu suunnitellusti lasten leikkeihin pitkäkestoisesti ja järjestää ohjattuja pelejä 

ja leikkejä. 
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Tavoitteena:

• Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja huomioimme sen yhteistyössä lasten, huoltajien ja työntekijöiden 

kesken

• Eri kulttuurien juhlapyhät ja moninaiset perheet näkyvät päiväkodin arjessa

• Lasten minäkuva ja kulttuurinen identiteetti vahvistuvat

• Lapsi ymmärtää oman kielen ja kulttuurin merkityksen / arvostaa omaa äidinkieltään ja ymmärtää, että myös

päiväkodissa omaa äidinkieltä saa käyttää ja se on suotavaa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Emme aseta samanlaisia odotuksia jokaiselle lapselle tai aikuiselle. Samat tavoitteet voi saavuttaa monin eri 

tavoin, kunhan erilainen tapa ei loukkaa toisia eikä vähennä toisen kunnioitusta.

• Ollaan kiinnostuneita lapsen kielestä, kysellen, jutellen, tutustuen lapsen kieleen

• Nimetään esineitä/asioita eri kielillä ja tehdään kielet näkyväksi arjessa.

• Tervehdykset eri kielillä seinälle

• Erikielisten laulujen, satutuntien ja vierailujen hyödyntäminen
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Oppimisympäristö
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Tavoitteena:

• Huomioimme toiminnassamme sekä fyysisen, sosiaalisen että psyykkisen oppimisympäristön 

suunnitelmallisesti

• Lapsiryhmän oppimisilmapiirin vahvistaminen on aikuisten tehtävä. Jokaisen lapsen kokemus 

yhteisöön kuulumisesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta vahvistaa ryhmänyhteenkuuluvuuden 

tunnetta

• Fyysinen oppimisympäristö tukee lapsen oppimista monipuolisesti ja muutokset tehdään lasten 

tarpeiden mukaan

• Hyödynnämme lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liikkua luonnossa. Voimme liikkua metsässä 

tai nousta Malminkartanon täyttömäen huipulle, mistä avautuvat upeat maisemat Helsinkiin, 

Espooseen ja Vantaalle. Emme ole myöskään ilman vesistöä! Mätäjoki kiemurtelee läpi 

Malminkartanon



Oppimisympäristö
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Lapsia kannustetaan yrittämään, erehtymään ja taas yrittämään. 

• Ei-toivotun käytöksen ehkäisemiseen ja positiivisen oppimisympäristön ylläpitoon käytetään positiivista 

vahvistamista; merkkinä esimerkiksi kuva, viittoma tai sanallinen kehu

• Aikuisen läsnäolo, aktiivinen havainnointi, erilaiset keskustelumahdollisuudet ja struktuurien rakentaminen 

ryhmään auttavat tunnistamaan lasten tarpeita ryhmässä

• Lapsille sanoitetaan jo pienestä pitäen kestävään elämäntapaan liittyviä asioita (ruokahävikki, kulutus, 

uusiokäyttö…)

• Aikuinen vastaa siitä, että jokaisella lapsella on tilaa ja aikaa omien tarpeidensa mukaan sekä yhdessä- että 

yksinoloon

• Tilat ovat monipuolisesti käytössä ja helposti muunneltavissa, lapsilla on virikkeitä oman kehitystasonsa ja 

kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Aikuiset ja lapset hyödyntävät muun muassa taiteilua, keskustelua ja 

teknologiaa arvioidessaan ja muokatessaan fyysistä oppimisympäristöä.

• Fyysinen oppimisympäristö on hyvässä järjestyksessä, tavarat houkuttelevasti esillä ja lasten saatavilla
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Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut 
käytännöt 

• Havainnoidaan lasten 
mielenkiinnon kohteita ja 
ryhmän tarpeita

• Käydään keskustelut 
huoltajien kanssa 
(selvitetään lapsen mielipide 
haastattelemalla, 
havainnoimalla tai leikeissä)

• Asetetaan ryhmän 
toiminnalle tavoitteet ja 
toimenpiteet

Varhaiskasvatussuunnitelman 
päivitys (ryhmän 

lastentarhanopettaja kirjaa 
tarkennetut tavoitteet)

• Erilaisten projektien ja 
arjen dokumentointi 
yhdessä lasten kanssa

• Lapset suunnittelevat 
yhdessä aikuisten 
kanssa toimintaa kuvia ja 
leikkejä hyödyntäen

Varhaiskasvatussuunnitelman 
päivitys (ryhmän 

lastentarhanopettaja kirjaa 
tarkennetut tavoitteet)

• Arvioidaan toimintaa 
havaintojen pohjalta ja 
erilaisia dokumentteja 
apuna käyttäen

• Lyhyt keskustelu 
huoltajien kanssa

Varhaiskasvatussuunnitelman 
päivitys (ryhmän 

lastentarhanopettaja kirjaa 
tarkennetut tavoitteet)
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Aloituskeskustelu (ryhmän 

lastenhoitaja tai 

lastentarhanopettaja + 

huoltajat)

Mahdolliset siirtoneuvottelut, siirtymien 

suunnittelu ja tukitoimista sopiminen

HENKILÖSTÖN YHTEISET KESKUSTELUTVUOROPUHELU PERHEIDEN KANSSA

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja yksikön toimintasuunnitelma 

ohjaavat yksilön ja ryhmän varhaiskasvatukselle asetettavia tavoitteita ja 

toimenpiteitä.



Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Tavoitteena:

• Pedagogisen työmme lähtökohtana on henkilöstön työn arviointi. Sen kautta kehitämme vanhoja ja luomme 

uusia toimintamalleja. Käytämme työntekijän, tiimin sekä työyhteisön itsearviointia.

• Tänä vuonna yksikkömme kehittämiskohteena on lisätä lasten kanssa yhdessä toteutettavan 

dokumentoinnin ja arvioinnin määrää. Lasten kanssa kerättyjen dokumenttien ja arviointien (esim. valokuvat 

ja videot) kautta kehitämme toimintamalleja ryhmissä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Työntekijän itsearviointi, tiimien toiminnan arviointi (apuna esim. MLL:n ja IECE:n materiaali)

• Toiminnan suunnittelua kirjataan ja dokumentoidaan ja kirjauksiin palataan kokouksissa. Samalla käydään 

läpi muita dokumentteja ja sovitaan reflektoivan keskustelun kautta uusia toimenpiteitä.

• Leikkien havainnot (keskeistä leikeissä on aikuisen mukanaolo. Hän mahdollistaa leikin rikastuttamisen 

tarjoamalla materiaalia, elementtejä ja uusia ideoita)

• Lasten kanssa kerättyjä dokumentteja näkyy päiväkodissa ja aikuinen tukee vuorovaikutusta käymällä 

keskustelua lasten kanssa

• Toimintavuonna 2018-2019 henkilöstö harjoittelee yhdessä lasten kanssa uusien digivälineiden käyttöä ja 

käy pedagogisen dokumentoinnin verkkokurssin.
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Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa
Tavoitteena:

• Henkilöstön digiosaamisen lisääminen

• Digivälineiden käytön lisääminen arjessa niin, että se tukee lasten kehitystä ja oppimista sekä motivaatiota 

oppimiseen

• Lasten ja aikuisten yhteisen dokumentoinnin ja arvioinnin lisääminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Jaetaan tietotaitoa yksikön sisällä henkilökunnan kokouksissa ja mahdollistetaan koulutuksissa käynti

• Pidetään teknologia kaikkien saatavilla

• Käytetään teknologiaa monipuolisesti eri tilanteissa 

• Kannustetaan lapsia käyttämään teknologiaa apuna arjen eri tilanteissa ja oman toiminnan 

dokumentoinnissa
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus

• Lapset tulevat päiväkotiin erilaisista perheistä. Huoltajilta saamamme tieto lapsen elämästä ja tavoista on 

arjen sujumisen kannalta arvokasta tietoa. 

• Päivittäiset perheiden kohtaamiset haku- ja tuontitilanteissa 

• Lapsi ja saattaja huomioidaan aamuisin yksilöllisesti, toivottaen hyvää huomenta nimeltä mainiten. 

Aikuisen syliin lapsi voi tulla niin halutessaan.

• Jos lapsi jonakin aamuna jää surullisena päiväkotiin, voivat vanhemmat soittaa tai lähettää viestin ja 

kysyä, miten lapsen päivä on jatkunut

• Aloitus-, varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskusteluissa vanhempien ajatukset ja kysymykset 

varhaiskasvatuksesta auttavat yhteisen tavan löytämisessä. 

• Asiakastyytyväisyyskysely, vasu-keskustelut sekä vanhempien havainnot lapsestaan ohjaavat myös 

työtämme. 

• Monipuoliset viestintätavat mahdollistavat osallisuuden. Tarvittaessa pyydämme tulkkeja vanhempainiltoihin 

ja keskusteluihin. Päiväkodin johtajan tiedotteet tehdään suomeksi ja englanniksi.

• Toimintavuonna 2018-2019 keskitymme aiempaa selkeämmin avaamaan arjen tilanteita huoltajille. Apuna 

voidaan käyttää lasten kanssa yhdessä tehtyjä kuva- ja videomateriaaleja
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Viestintä

Kaunokki-Metsätähdessä on käytössä seuraavia viestintäkeinoja:

• Ryhmien omat ilmoitustaulut

• Viikko- ja kuukausikirjeet sähköpostilla

• Lasten kädentyöt

• Valokuvat seinillä ja digitaalisessa muodossa

• Puhelut ja tekstiviestit

• Henkilökunnan välistä viestintää kehitetään muun muassa hyödyntämällä uutta teknologiaa

Toimintakauden 2018-2019 aikana arvioimme erityisesti uusien viestintäkeinojen käyttöönottoa sekä sitä, 

ovatko erilaiset viestintäkeinot lisääntyneet toiminnassamme.

Huoltajat ovat arvioineet yhteistyön ja viestinnän riittävyyttä ja laatua vanhempainilloissa syksyllä 2018. 

Sähköposti- ja tekstiviestiviestintä arvioitiin toimivimmaksi muodoksi. Päivittäisissä kohtaamisissa ja 

sähköpostitiedotteissa huoltajat toivovat kuulevansa lapsensa varhaiskasvatuksen sisällöistä, erityisesti siitä 

miten sosiaalisia suhteita tuetaan ja miten ristiriidoista on selvitty.
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