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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

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.
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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/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Valmistaudumme aloitukseen laittamalla lapselle tärkeät asiat mm. oma nimikoitu naulakkopaikka valmiiksi 

etukäteen. Naulakko- tai kenkäpaikan kuva voi toistua myös leikkitauluissa, ruokapöytäpaikoissa jne.

• Sovimme perheen kanssa etukäteen tutustumisjaksosta: tällä jaksolla vanhempi on mahdollisuuksien mukaan 

lapsen mukana ryhmässä ja lapsi on paikalla ensin lyhyitä päiviä. Tutustumisjakson aikana käymme 

vanhempien kanssa aloituskeskustelun.

• Kun lapsi siirtyy päiväkodissa uuteen ryhmään, tutustumme, leikimme ja toimimme yhdessä lapsen kanssa 

uudessa ryhmässä säännöllisesti ennen siirtymistä, myös perheellä on mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään 

etukäteen yhdessä lapsen kanssa.

• Laadimme jokaiselle lapselle varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. 

Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, sekä asetetaan tavoitteet ryhmän 

pedagogiselle toiminnalle.
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Oppimisympäristö

• Oppimisympäristö on Asteri-Viskurin toimipisteissä selkeä, tarkoituksenmukainen ja turvallinen. Kuvat 

jäsentävät toimintaa ja selkeyttävät ympäristöä: tavaroille ja välineille on merkitty kuvilla omat paikat, leikin 

valintaa helpottaa kuvitettu leikkitaulu, ja esimerkiksi tunnekuvia voidaan käyttää apuna ilojen ja 

erimielisyyksien sanoittamisessa ja käsittelyssä lapsen kanssa.

• Leikki- ja oppimisvälineet on aseteltu lasten saataville ja tiloja hyödynnetään monipuolisesti kaikkien ryhmien 

kesken. Ympäristö houkuttelee ja kutsuu lasta leikkimään. Huomioimme toiminnassa lasten ikätason ja 

tilojen turvallisuuden.

• Lapset osallistuvat toimintaympäristön säännölliseen arviointiin ja kehittämiseen yhdessä aikuisten kanssa. 

Kuulemme lasten ideoita ja ajatuksia esimerkiksi lastenkokousten tai yksilöhaastattelujen ja havainnoinnin 

avulla. Vanhemmille mahdollistamme osallistumisen toimintaympäristön kehittämiseen esimerkiksi viikon 

kysymyksen avulla, johon vanhemmat voivat tuonti- ja hakutilanteissa vastata. 

• Laajennamme oppimisympäristöä aktiivisesti päiväkodin rajojen ulkopuolelle niin metsiin, leikkipuistoihin, 

kirjastoihin kuin esimerkiksi urheiluhalleihin ja museoihin. Huomioimme lasten yksilölliset tarpeet erilaisia 

oppimisympäristöjä suunniteltaessa.

5



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

• Asteri-Viskurissa leikitään joka päivä!

• Aikuinen osallistuu päivittäin aktiivisesti leikkiin havainnoiden, ohjaten ja tukien lasta.

• Tartumme lasten leikkialoitteisiin herkästi: lasten mielikuvitusta kannatellaan ja ruokitaan kaikissa 

leikkitilanteissa. Käytämme leikissä apuna kuvia, jolloin leikki saa mahdollisuuden kehittyä myös ilman 

puhuttua kieltä.

• Pysyvien leikkikokonaisuuksien (mm. kotileikki, kauppaleikki) avulla tuemme pitkäkestoisen leikin 

rakentumista ja kehittymistä.

• Tuemme lasten kielen kehittymistä monipuolisesti lukemalla lapsille päivittäin sekä laulamalla, 

loruttelemalla ja keskustelemalla heidän kanssaan.

• Sensitiivisessä ja kiireettömässä ilmapiirissä kannustamme lasta kyselemään, 

ihmettelemään ja käyttämään kieltä aktiivisesti päivän eri tilanteissa.
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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

Ryhmät ottavat käyttöön 

lastenkokoukset, joissa 

lasten ääni pääsee 

suunnitellusti ja 

säännöllisesti esiin.

Lasten kanssa keskustellaan, 

heitä haastatellaan ja 

havainnoidaan säännöllisesti. 

Lapset saavat vaikuttaa 

toiminnan suunnitteluun ja 

lasten ideoihin tartutaan 

aktiivisesti.

Jokaisessa lapsessa 

huomataan päivittäin 

hyvä.

Aikuinen toimii 

kiireettömässä 

vuorovaikutuksessa 

lapsen kanssa ja kohtaa 

lapsen leikissä joka päivä.

Säännöllistä arviointia toteutetaan sekä ryhmä- että tiimitasolla kuukausittain.

Käytämme arvioinnissa valmiita lomakkeita ja tuotamme uusia arviointimenetelmiä yksikön käyttöön. 

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Arkeen on rakennettu 

vahva struktuuri, jossa 

on tilaa lasten aloitteille.

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi

Toimintaa dokumentoidaan 

valokuvaamalla, videoimalla, 

äänittämällä, havainnoimalla ja 

lasta haastattelemalla.



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu

• Perheiden kieli-, kulttuuri- ja katsomukselliset taustat näkyvät ja kuuluvat päiväkotimme arjessa. 

Tutustumme perheille tärkeisiin juhliin ja vietämme niitä yhdessä lasten kanssa. Monikulttuurinen 

vuosiympyrä on esillä kaikissa ryhmissä. Päiväkodin kaikki kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat esillä ja 

vanhempien tutustuttavissa yhteisellä ”kulttuuriseinällä”.

• Lapsen äidinkieli näkyy ja kuuluu oman ryhmän arjessa päivittäin tervehdyksinä, musiikkina, satuina tai 

esimerkiksi lastenohjelmina.

• Kiireettömässä arjessa meillä on aikaa lasten oivalluksille ja ihmettelylle.

• Käymme aktiivista keskustelua vanhempien kanssa kulttuuri- ja katsomustaustan merkityksestä lasten 

identiteetin kehittymiselle. 



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.

”Mennään metsään!”
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Asteri-Viskurissa toteutamme kaikkien ryhmien yhteisen kokonaisuuden, 

jossa liikumme ja käytämme koko Helsinkiä oppimisen ja työnteon 

ympäristönä: ”Mennään metsään”

Retkeilemme luonnossa lasten ikätaso ja turvallisuus 

huomioiden. Nuorimmat päiväkodin lähimaastossa ja 

vanhimmat erilaisissa luontokohteissa ympäri 

Helsinkiä.

Seuraamme vuodenaikojen vaihtumista. 

Aloitamme syyskaudella tutustumalla erityisesti 

väreihin, kasveihin ja eläimiin. Lapset 

dokumentoivat havaintojaan videoiden ja 

valokuvien avulla ja havaintojen parissa 

työskennellään ryhmän arjessa. Tuotoksista 

kootaan taidenäyttely vanhempien nähtäville.

Vuoden aikana arvioimme toimintaa säännöllisesti kaikissa ryhmissä. Koko yksikön yhteisen arvioinnin 

toteutamme keväällä. Huomioimme arvioinnissa erityisesti lasten osallisuuden.

Toimintaa 

dokumentoidaan läpi 

vuoden.

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi



Kasvan, liikun ja kehityn

• Lapsilla on mahdollisuus sekä omaehtoiseen että aikuisen ohjaamaan leikkiin 

ja liikuntaan joka päivä.

• Huolehdimme, että lapsi saa riittävästi ravintoa ja aikaa levolle ja 

rauhoittumiselle päivittäin.

• Aktivoimme ja kannustamme lapsia liikkumaan yhdessä ja samalla 

vahvistamme lasten välistä liikkumista: kaikki lapset pääsevät mukaan 

liikkumaan itsenäisesti tai kavereiden avustuksella.

• Arjen eri tilanteissa (esim. odotteluhetket) hyödynnämme liikuntaa ja 

toiminnallisia odotteluleikkejä.



Yhteistyö ja viestintä

• Keskustelemme vanhempien kanssa lapsen päivästä ja toiminnasta. Jokainen lapsi saa päivittäin positiivista palautetta. 

• Ryhmät tiedottavat toiminnastaan viikko- tai kuukausitiedotteilla, lähetämme ne perheille myös sähköpostitse.

• Järjestämme vuoden aikana vasu- ja leops-keskustelujen lisäksi erilaisia vanhempaintilaisuuksia, joissa vanhemmat 

pääsevät tutustumaan toimintaan ja ideoimaan tulevaa. 

• Viskuri käyttää tiedottamisessa ja dokumentoinnissa myös Facebookia ja Instagramia.

• Teemme yhteistyötä myös alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä suomi toisena kielenä –opettajan 

kanssa, myös neuvola toimii tiiviissä yhteistyössä Asteri-Viskurin kanssa.

12



Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

• Arvioimme ryhmien toimintaa säännöllisesti viikko- ja pedagogisissa palavereissa 

havaintojen, valokuvien ja videoiden avulla. 

• Viikko- ja kuukausitiedotteiden kautta perheet saavat tietoa toiminnasta. Vanhemmilla on 

mahdollisuus arvioida toimintaa viikon tai kuukauden kysymykseen vastaamalla.

• Lapset osallistuvat arviointiin lastenkokousten, haastattelujen ja havainnoinnin keinoin.

• Kuukausittain valitsemme yhden laajemman arviointikohteen, jota dokumentoimme ja 

kehitämme yhdessä.



Pedagoginen dokumentointi

• Pedagogisen dokumentoinnin avulla keräämme tietoa lasten toiminnasta, ajattelusta, kiinnostuksen kohteista sekä 

mahdollisista haasteista. Kerätyn tiedon avulla tutustumme jokaiseen lapseen ja suunnittelemme ja toteutamme toimintaa 

yksilölliset tarpeet huomioiden jokaisen lapsen kasvun ja kehityksen edistämiseksi ja tukemiseksi.

• Toteutamme pedagogista dokumentointia valokuvien ja videoiden sekä satujen, piirustusten ja lasten haastattelujen avulla.

• Arvioimme säännöllisesti sekä omaa että koko työyhteisömme toimintaa. Tällä toimintakaudella huomioimme arvioinnissa 

erityisesti lasten osallisuuden. Käytämme arvioinnissa arviointilomakkeita ja samalla tuotamme ja tallennamme uusia 

arviointimenetelmiä kaikkien ryhmien käyttöön.

• Pedagogisen dokumentoinnin avulla teemme näkyväksi lasten oppimista. 
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