
Yksikön toimintasuunnitelma
hyväksytty 22.11.2019 Raila Tiainen-Ala-Maunus, aluepäällikkö

Varhaiskasvatusyksikkö Apila-Lemmikki

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.



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

11.12.2019 2



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


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Tutustuminen

• Suosittelemme viikon tutustumista varhaiskasvatukseen yhdessä lapsen kanssa. 

• Tutustumisjakson aikana lapsi tutustuu yhdessä vanhemman tai jonkun läheisen kanssa kaikkiin arjen tilanteisiin 

(ruokailu, lepohetki, siisteyskasvatus, ulkoilu) sekä toimintaan, pikkuhiljaa päiviä pidentämällä.

• Tutustumisjakson aikana lapsen ja perheen kanssa yhteistyötä tekee pääsääntöisesti sama henkilö ryhmästä. 

• Pidämme aloituskeskustelun ennen tutustumisjaksoa tai viimeistään sen aikana. Tarjoamme vanhemmille 

mahdollisuutta keskustelun pitämiseen kotona.

• Käytämme aloituskeskustelussa sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskustelussa (lapsen vasu) tarvittaessa 

tulkkia.
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Ryhmän muodostaminen ja siirtyminen toiseen ryhmään

• Muodostamme lapsiryhmät niin, että ne tukevat lapsen kasvua ja oppimista.

• Siirtymiset ryhmästä toiseen tehdään pääsääntöisesti toimikauden alussa ja vuodenvaihteessa.

• Harjoittelemme siirtymistä uuteen ryhmään lapsen kanssa. Lapsella on mahdollisuus mennä leikkimään ja osallistua 

uuden ryhmän toimintaan. 

• Siirtymisestä pidämme ns. siirtoneuvottelun missä kasvattajat käyvät keskustelua lapsesta. Informoimme tästä 

perhettä ja vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua siihen.   

Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

• Laadimme jokaiselle lapselle varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman (vasu ja leops) yhdessä vanhempien 

kanssa. Suunnitelma arvioidaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. 

• Keskustelut pidetään syys-lokakuun aikana. 

• Annamme vanhemmille ennen keskustelua lomakkeen minkä avulla vanhemmat voivat valmistautua keskusteluun.

• Tiimin kanssa yhdessä kootun tiedon pohjalta varhaiskasvatuksen opettaja käy keskustelun ja kirjaa suunnitelmaan 

pedagogiselle toiminnalle sovitut tavoitteet ja toimenpiteet. 

• Lapsen vasuihin ja leopseihin kirjatut pedagogiset tavoitteet toimivat ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana ja niitä 

dokumentoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. 5



Oppimisympäristö
• Rakennamme oppimisympäristön yhdessä lasten kanssa. Se elää toimintakauden aikana lasten 

mielenkiinnon kohteiden, eri projektien sekä juhlien mukaan. 

• Oppimisympäristössä on lapsille esillä kuvitettu päiväjärjestys.

• Lelu- ja toimintavälineillä on omat kuvitetut paikkansa ja ne ovat lasten saatavilla. Harjoittelemme yhdessä 

niistä huolehtimista ja niiden paikoilleen viemistä.

• Käytämme leikkikarttaa apuna leikin valinnassa.

• Luomme kiireettömän ja turvallisen ilmapiirin toimimalla ennakoidusti, sovittuihin käytäntöihin sitoutuen ja 

pienryhmissä toimien. Meillä tunteiden näyttäminen on sallittua ja meillä rohkaistaan esittämään kysymyksiä 

ja niihin myös vastataan. 

• Päiväkodin sisä- ja ulkotilat ovat kaikkien ryhmien käytössä ja käytämme niitä porrastaen.

• Koko Helsinki nähdään oppimisympäristönä. 

• Liikumme säännöllisesti alueen lähimetsissä ja leikkipuistoissa sekä hyödynnämme kulttuuri- ja 

liikuntapalveluja toiminnassamme.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimikauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

• Käytämme positiivista pedagogiikkaa toiminnassamme ja työyhteisössä. 

• Toimintamme lähtökohtana on lasten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden vahvistaminen.

• Kannustamme lapsia ja annamme positiivista palautetta.

• Koemme toimintakulttuurissamme tärkeänä kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden näkymisen

- Hyödynnämme vanhempien asiantuntijuutta oman kulttuurin ja kielen osalta.

- Tutustumme ryhmän lasten edustamiin kulttuureihin, kuten juhliin ja huomioimme ne toiminnassa.

- Ryhmissä on esillä lasten sekä työntekijöiden eri kulttuuritaustat esim. nimien, lippujen, karttojen ja laulujen 

muodossa.    

- Perinteiset suomalaiset kalenterijuhlat ovat osa toimintaamme.

- Henkilökunta toimii lapsille kielellisenä mallina ja kiinnittää huomiota omaan kielen käyttöönsä. Käytämme kuvia 

puhutun kielen tukena. 

- Tavoitteemme on tänä toimintavuonna vahvistaa kasvattajan sensitiivistä kohtaamista lapsen ja vanhempien 

kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota lapsen päivän hyvään aloitukseen. Jokainen lapsi huomioidaan päiväkotiin 

tullessa sensitiivisesti omana itsenään iloineen ja suruineen. Arvioimme toimintaamme yhdessä lasten kanssa sekä 

tekemällä kysely vanhemmille toimikauden aikana. 7



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. 



• Painotamme yksikössä lapsen kulttuurista osaamista sekä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittymistä.

• Lapset ja perheet huomioidaan kunnioittavasti ja arvostavasti turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä. 

• Henkilöstö toimii mallina erilaisten ihmisten, kielten ja kulttuurien myönteisessä kohtaamisessa.  

• Ohjaamme lapsia ottamaan toiset huomioon sekä toimimaan ystävällisesti muita kohtaan. Käymme läpi 

ristiriitatilanteita ja mietimme yhdessä miten tilanteen olisi voinut ratkaista toisella tavalla.
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TAE 2020 sitova tavoite 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.

11.12.2019 Etunimi Sukunimi 10



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 kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen 

toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Oppimisen alueet 

eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia 

kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja 

sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen 

mukaan. Oppimisen alueet ovat; kielten rikas maailma, 

ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja 

toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn.



• Tänä toimikautena kiinnitämme erityisesti huomiota, kielten rikkaaseen maailmaan, joka on määritelty yhdeksi 

oppimisen osa-alueeksi.

• Lapsen kokemukset kuulluksi tulemisesta ovat tärkeitä vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Lapsen sensitiivinen 

kohtaaminen antaa kaikille lapsille mahdollisuuden ilmaista itseään kielitaidosta tai iästä huolimatta.

• Sanallistamme toimintaamme johdonmukaisesti, käyttäen rikasta ja kuvailevaa kieltä.

• Käytämme kuvia puheen tukena esimerkiksi ruokailussa, pukemisessa sekä toiminnassa.

• Käymme keskusteluja päivän aikana. Hyviä tilanteita tällaisille keskusteluille ovat esim. ruokailu, aamupiirit ja 

pukemistilanteet.

• Sadut, lorut ja laulut ovat osa toimintaamme.

• Käytämme alueen kirjastopalveluja säännöllisesti.
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus

• Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa toimintaan päivittäin käytävien keskustelujen kautta, lapsen 

vasukeskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Kannustamme heitä kyselemään ja osallistumaan arviointiin ja kehittämiseen.

• Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua myös lapsensa varhaiskasvatuspäivään erilaisten toiminnallisten tilaisuuksien 

lisäksi (juhlat, isän- ja äitienpäivätilaisuudet, retket). 

• Tiedotamme sähköisesti ja ryhmissä olevan infotaulun kautta.

• Lähetämme ryhmäkohtaisesti joko viikoittain tai kuukausittain kirjeen, missä toimintaa on avattu tarkemmin ja missä 

informoidaan tulevista tapahtumista. 

• Kerromme toiminnasta vanhemmille päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Kannustamme myös

lapsia itse kertomaan päivän toiminnasta. 
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Monialainen yhteistyö
• Teemme yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa (kirjasto, neuvola, koulu, leikkipuisto ja alueen toiset päiväkodit) 

• Teemme yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä suomi toisena kielenä opettajan kanssa.
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 

varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 

oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arvioinnin on 

oltava systemaattista ja säännöllistä, ja sitä pitää tehdä niin 

toimipiste- kuin ryhmätasollakin. Arvioinnin tulee perustua 

dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee tehdä suhteessa 

varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen 

toimintasuunnitelmaan. 



Pedagoginen dokumentointi
• Dokumentoimme toimintaa havainnoimalla, valokuvaamalla, videoimalla, piirtämällä ja haastattelemalla lapsia

sekä vanhempia.

• Havainnoimme toimintaa ja lasten leikkiä päivittäin sekä keskustelemme näistä havainnoista lasten ja aikuisten 

kanssa. Näiden perusteella arvioimme ja muutamme toimintaamme tarvittaessa vastaamaan enemmän lasten 

kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. 

• Omaa pedagogista toimintaa arvioimme säännöllisesti omissa tiimipalavereissa ja yksikön kokouksissa. Johtaja 

osallistuu tiimikeskusteluihin muutaman kerran toimikaudessa. Näissä kokouksissa mietimme yhteisiä 

kehittämiskohteita.

• Johtajan kanssa käydyt henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat mahdollisuus oman työn arviointiin,  

kehitystarpeiden havaitsemiseen ja oman ammattiosaamisen kehittymisen suunnittelemiseen.
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