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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

20.1.2020 4

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Yksikkömme jakaa 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

• Tutustuminen:

• Lapsi voi käydä perheen kanssa tutustumassa päiväkotiin ja ryhmään ennen hoitosuhteen aloitusta.

• Varhaiskasvatuksen alkaessa lapsella on niin sanottu pehmeälasku viikosta kahteen viikkoon, jolloin lapsen viettämä aika 

päiväkodissa ilman vanhempia pitenee päivä kerrallaan.

• Erityisesti pienten lasten aloittaessa vanhempien läsnäolo aluksi on tärkeää.

• Aloitustilanteessa annetaan aloituskeskustelulomake, perustietolomake ja tarvittaessa erityisruokavaliolomake. 

• Aloitusvaiheessa järjestetään aloituskeskustelu, johon tilataan tarvittaessa tulkki.

• Lapsen siirtyminen toiseen ryhmään:

• Lapset siirtyvät ryhmästä toiseen pääasiassa syksyllä, kauden alussa. Muista siirroista keskustelemme vanhempien kanssa 

tapauskohtaisesti.

• Järjestämme lapselle mahdollisuuden tutustua uuteen ryhmään joko vanhempien tai päiväkotipäivän aikana henkilökunnan 

kanssa.

• Järjestämme mahdollisuuden vanhemmille lyhyeen tutustumiskeskusteluun.

• Esiopetusikäisiä tulee monesta eri päiväkodista. Heille pidämme info/tutustumistilaisuuden kesällä.

• Lapsiryhmien muodostamisen periaatteet toimintakauden alussa:

• Ryhmät suunnitellaan pedagogisin periaattein, kaverisuhteet huomioiden ja lapsen parasta ajatellen.

• Ryhmien muodostuksessa otetaan huomioon lasten erityisen tuen tarpeet. 

• Ryhmät muodostetaan pääasiassa ikäryhmittäin: alle 3-vuotiaat, 3-5-vuotiaat ja esiopetusikäiset. 

• Esiopetusikäisten määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja minkä kokoisia muita ryhmiä muodostetaan.
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Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma (VASU)

• Vasu keskustelut käydään noin kaksi kuukautta aloittamisen jälkeen. 

• Ryhmän henkilökunta keskustelee lasta koskevista tärkeistä asioista ennen vanhempien kohtaamista.

• Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa keskustelusta ja kirjaamisesta. 

• Vanhemmat saavat etukäteen keskusteluun valmistavan kaupungin yhteisen lomakkeen, jossa kysytään lapsen 

vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä vanhempien toiveita yhteistyölle.

• Havainnoimme ja haastattelemme lasta ja kuuntelemme hänen toiveitaan ennen suunnitelman laatimista. 

• Käymme arviointikeskustelun keväällä ja tarvittaessa aiemmin. 

• Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 

• Lasten vasujen perusteella tehdään ryhmän toimintasuunnitelma. Vanhempien kanssa yhdessä sovitut tavoitteet 

konkretisoidaan menetelmiksi ja pedagogiseksi toiminnaksi. 
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Oppimisen ympäristöt
Mitä tiloja on käytössä?

• Jokaisella ryhmällä on oma tai naapuriryhmän kanssa jaettu tila.

• Kaksi isompaa ruokailutilaa, joissa myös harjoitellaan kädentaitoja, pelataan lautapelejä jne.

• Yhteisiä tiloja: ateljee, kaksi jumppasalia ja pikkuhuone, käytämme sovitusti.

• Käytävät ja porrastasanteet ovat leikki- ja toimintakäytössä.

• Iso leikkipiha, jossa on monipuolisesti leikkivälineitä ja pienempi asvalttipiha, jossa voi esim. pyöräillä. 

Miten päiväkodin oppimisympäristöt vastaavat ryhmän lasten tarpeisiin? 

Tiloja muokataan lasten ja ryhmän tarpeista lähtien esim. jaettavat ja muunneltavat leikkitilat.

Lelut ja materiaalit on valittu niin, että lapsilla on monipuolista tekemistä ja mahdollisuus erilaisiin leikkeihin päivittäin, kuten liikunta-, rooli, rakentelu- ja 

esineleikkeihin. Oppimisympäristöt on rakennettu niin, että lasten on turvallista toimia kehitystasonsa mukaan.  

Oppisympäristön positiivista ilmapiiriä pidetään yllä aikuisen sensitiivisellä käytöksellä ja ystävällisellä vuorovaikutuksella. Aikuinen tarkkailee ja 

säätelee omaa äänenkäyttöään ja reaktioitaan. Aikuinen toimii kannustavasti ja on avoin lasten ideoille ja aloitteille. 

Miten lasten osallisuus huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?

Lelut ja materiaalit ovat pääosin lasten ulottuvilla. Lisäksi lapsille kerrotaan ja havainnollistetaan kuvin, mitä tavaroita voi pyytää aikuiselta. Leikkejä 

saa yhdistellä ja siirtää lasten niin toivoessa. Hankintoja tehtäessä otetaan lasten toiveet huomioon. Lasten tekemät taiteilut ja dokumentoinnit 

projekteista laitetaan esille. Lapset saavat arvioida arjessa, miten haluaisivat oppimisympäristöä muuttaa. Kasvattajat tekevät havaintoja lasten 

tekemistä valinnoista (esim. mitä leikkejä tai välineitä ja materiaaleja lapsi valitsee tai ei valitse) eri oppimisympäristöissä. 

Miten oppimisen kokonaisvaltaisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Huomioimme siirtymä- ja perushoidontilanteet oppimisen paikkoina. Esimerkiksi pukemis- ja riisumistilanteissa harjoittelemme hienomotorisia taitoja, 

kehonosien ja vaatekappaleiden nimeämistä, toisten auttamista, omista tavaroista ja itsestä huolehtimista ja ryhmässä toimista. Odotellessa voidaan 

lorutella, laulaa, leikkiä liikuntaleikkejä ja lukea kirjoja. Mitä pienempi lapsi on, sitä tärkeämpiä oppimisen tilanteita perushoidon tilanteet ovat. 

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Ryhmät retkeilevät erilaisissa kohteissa kaupungissa. Kohteet valikoituvat lasten kiinnostukset ja toiveet huomioiden. Etukäteen mietitään, mitä 

pedagogisia tavoitteita retkellä on. Oppimisen osa-alueita ja laaja-alaista osaamista syvennetään ja rikastetaan retkillä.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus ja 
toimintakauden keskeiset periaatteet

Toimintakulttuuri:

• Olemme iso yksikkö. Toiminta tapahtuu kolmessa kerroksessa. Lapsiryhmät on sijoitettu kerroksiin ikäryhmittäin. 

Kerros on yhteistoiminta-alue, jonka henkilökunta suunnittelee toimintaa ja kehittää arjen toimintatapoja ja 

käytäntöjä. 

• Tilojen käyttö, ruokailu ja ulkoilu on porrastettu niin, että lapsilla olisi mahdollisimman rauhallinen ja turvallinen arki. 

• Kannustamme henkilökuntaa kouluttautumaan omien kiinnostusten ja yksikön tarpeiden mukaan.

• Keskustelemme yhdessä tiimeissä ja kokouksissa pedagogisista asioista ja toimintaperiaatteista säännöllisesti 

löytääksemme uusia pedagogisia näkökulmia ja ratkaisuja. Keskustelut ovat myös tärkeitä vertaistuen hetkiä.

• Arvioimme henkilöstön toimintaa jatkuvasti. Annamme positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä suullisesti ja 

erityisesti esim. Kehu työkaveria –viikolla ja Palkitse työkaveri – äänestyksellä. Rakentavaa palautetta annamme 

toisillemme sensitiivisesti.

• Varajohtajalla on mahdollisuus toimia ryhmissä pedagogisena tukena sekä havainnoinnin ja arvioinnin 

mahdollistajana. 
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Leikkiin kannustavan toimintakulttuurin kehittäminen

Roolileikkimahdollisuuksien kehittäminen
• Järjestämme roolileikeille kiinnostavia ympäristöjä ja hankimme tarvittavia materiaaleja ekologisuus huomioiden

• Lasten luovuudelle annetaan tilaa

• Opettajat ja hoitajat ovat mukana innostamassa lapsia roolileikkiin

Lisäksi jatkamme edellisen vuoden kehittämistyötä seuraavin tavoittein:

Leikkiympäristön kehittäminen selkeämmäksi ja monipuolisemmaksi
• Rakennamme lasten kanssa ja toiveita kuunnellen leikkiin houkuttelevia ympäristöjä.

• Pidämme lelut järjestyksessä ja ympäristön selkeänä hahmottamisen helpottamiseksi. 

• Arvioimme säännöllisesti, että leikkimateriaalit ovat sopivia lasten kehitystaso ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. 

• Leikkikuvat ja –taulut ovat ryhmissä käytössä. Ylläpidämme digitaalista kuvapankkia, jota kaikki voivat käyttää.

Opettajat yhdessä hoitajien kanssa suunnittelevat säännöllisesti pedagogiset tavoitteet huomioiden leikkejä pienryhmissä ja 

pareittain
• Kasvattajat valitsevat parit, ryhmät ja tavoitteet.

Ryhmän henkilökunta on mukana leikissä uteliaina osallistujina tilanteiden mukaan
• Opettajat ja hoitajat havainnoivat lasten leikkiä ja havaintojen perusteella: ovat mukana leikeissä, rikastuttavat leikkejä, heittäytyvät leikkeihin mukaan, 

varmistavat jokaisen lapsen osallisuuden.

Ulkotoiminnan kehittäminen
• Ulkona ohjattuja leikkejä noin kerran viikossa. Jokainen ryhmä on vuorollaan vastuussa suunnittelusta ja toteutuksesta.

• Uusien ulkoleikkivälineiden hankkiminen. 

Arviointi
• Käymme arviointikeskustelun ryhmittäin keväällä ja tarvittaessa aiemmin. Käytämme dokumentointia apuna arvioinnissa. Arvioinnin perusteella sovimme 

kehittämiskohteet. 

9



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin 
lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla

Keskustelu työyhteisössä ja tiimeissä

• Sensitiivisyyden määritelmästä on keskusteltu kehittämispäivänä, opettajien palaverissa ja tiimeissä.

• Sensitiivisyydellä tarkoitetaan tapaa, jolla lapset kohdataan: lempeästi, ystävällisesti, arvostavasti, kauniisti puhuen ja lapsen kaikenlaiset tunteet huomioiden. 

• Sensitiivisyydestä keskustellaan tiimeissä kerran kuussa tai useammin. Apuna käytetään sensitiivisyyden tasot –mittaria, minkä avulla voidaan miettiä: millaisissa 

tilanteissa sensitiivisyys on toteutunut, missä hetkissä sensitiivisyys on ollut matalaa ja miksi ja miten tällaisia tilanteita voi kehittää parempaan suuntaan.

Menetelmiä lasten osallisuuteen 

• Pienryhmät ja niiden toimivuus suunnitellaan tarkoituksen mukaiseksi. Koko ryhmän hetkillä panostetaan ryhmäytymiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. 

• Huomioidaan lasten erilaiset tavat oppia ja annetaan kaikille mahdollisuus osallistua erilaisista lähtökohdista huolimatta.

• Korostetaan lasten vahvuuksia.

• Harjoitellaan empatiakykyä. 

• Kannustetaan lapsia ja kannustetaan lapsia kannustamaan toisia.

• Lapset osallistuvat arjen pieniin askareisiin.

• Haastatteluilla ja yhteisissä keskusteluissa kaikki huomioidaan ja harjoitellaan vertaisvuorovaikutusta.

• Lapsi huomioidaan  sanoilla, eleillä ja kosketuksella.

• Lasten osallisuus tuodaan näkyväksi huoltajille viikkokirjeillä ja ryhmien Instagram-tilien kautta.

Lasten ja henkilökunnan kohtaaminen leikissä

• Vapaan leikin lisäksi suunnitellaan leikkejä, joissa aikuinen on läsnä: heittäytyy leikkiin mukaan, auttaa leikkiä eteenpäin ja varmistaa että lapset pääsevät 

osalliseksi leikkiin.

• Kasvattajat ovat kiinnostuneita lasten leikeistä ja lähtevät niihin mukaan lasten pyytäessä ja tilanteissa, joissa aikuista tarvitaan leikin jatkumisen ja sopuisuuden 

säilymisen varmistamiseksi. 

• Opettajat ja hoitajat suunnittelevat yhdessä leikkimisympäristöjä niin, että ne pysyvät kiinnostavana ja tarpeeksi virikkeellisenä lapsen näkökulmasta. Lasten toiveet 

ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon järjestelyssä. Lapset saavat osallistua ympäristön rakentamiseen. 

Arviointi:

• Kerran vuodessa videoimme ryhmän ja aikuisten toimintaa. Video katsotaan tiimissä ja arvioidaan aikuisten sensitiivisyyttä ja lasten osallisuuden toteutumista. 

Toiminnasta tunnistetaan vahvuudet ja kehittämisen kohteet ja sovitaan kehittämistoimenpiteet. 
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Laaja-alainen osaaminen
Kehittämisen kohteena: Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

• Kannustamme lapsia toimimaan aktiivisesti arjen tilanteissa kehitystaso huomioiden.

• Autamme lasta sinnikkäästi yrittämään asioita, joihin hän ei vielä aina pysty.

• Harjoittelemme tunnetaitoja arjessa ja erilaisten oppimismateriaalien avulla.

• Harjoittelemme kehotuntemusta; kunnioittamaan omaa ja toisen kehoa esimerkiksi Tunne- ja 

turvataitoja lapsille –materiaalin avulla.  

• Opettelemme lajittelemaan jätteitä ja toimimaan ympäristössä luontoa arvostavalla tavalla

• Tuemme lasten luontoyhteyden muodostumista retkeilemällä luonnon kohteissa.

• Havainnoimme ja tutkimme kaupunkiympäristöä.

• Lisäämme liikkumista etenkin ulkoiltaessa

• Arvioimme kehittämiskohteiden toteutumista toimintasuunnitelmaa arvioitaessa. 



Kaupungin yhteinen tavoite vuodelle 2020:

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.

Menetelmänä:

Ilmiöviikot 
kaksi viikkoa keväällä 2020 maalis-
huhtikuussa
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Ilmiöviikot 

• Päiväkodin yhteinen teema on kaupunkiympäristö.

• Jokainen ryhmä valitsee teeman sisältä lasten kanssa oman ilmiön lasten kiinnostuksen kohteista 

lähtien.

• Ilmiötä lähdetään tutkimaan lasten kysymysten perusteella sekä havainnoimalla lapsia ja heidän 

kiinnostusten kohteitaan.

• Ilmiöitä käsitellään laaja-alaisesti eri oppimisen alueiden avulla sekä leikkien.

• Kaikki ryhmät tekevät vähintään kaksi retkeä tutkimuskohteen perusteella

• Ilmiöistä tehdään päiväkodin yhteinen tapahtuma, joka on avoinna myös vanhemmille.

• Ilmiöitä dokumentoidaan videoin, kuvin, piirustuksin, kirjoituksin ja askarteluin.

• Dokumentointeja prosessin etenemisestä esitellään päiväkodin yhteisessä tapahtumassa, johon 

myös vanhemmat ovat tervetulleita.

• Lopuksi arvioimme oppimisen prosessia ja tavoitteiden toteutumista. 

• Lapset saavat arvioida toimintaa viikkojen aikana ja lopuksi sanallisesti ja yksinkertaisella 

arviointilomakkeella kehitystaso huomioiden. 

• Vanhemmilta kerätään palautetta tapahtuman ohessa.
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Oppimisen alueet
kehittämisen kohteena:
Kasvan liikun ja kehityn

• Liikkuminen: Liikumme entistä enemmän sisällä ja ulkona. Järjestämme sisätiloihin omaehtoisen liikkumisen paikkoja. Opettajat ja hoitajat 

käyvät tutustumassa Liiku.fi -materiaalisivustoihin kuten Skilli lataamo ja Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa, ja ottavat käyttöön 

materiaaleja tarvittaessa rikastuttamaan liikuntakasvatusta. Olemme mukana Ilo kasvaa liikkuen-verkostossa.

• Ruokakasvatus: Tuemme lasten myönteistä suhtautumista erilaisiin ruokiin luomalla positiivisen tunnelman ruokailuhetkiin. Tutkimme 

päivittäisiä ruokia haistelemalla, katselemalla ja maistelemalla. Olemme mukana Helsingin yliopiston tutkimuksessa, jossa yritetään 

tablettisovelluksen avulla lisätä lasten vihannesten syöntiä. Yritämme vähentää ruokailuista syntyvää biojätettä päivittäin antamalla lapsille 

sopivan kokoiset annokset ja opettelemalla lasten kanssa arvioimaan, miten paljon mitäkin ruokaa lapsi jaksaa/haluaa syödä. Pidämme 

vähintään kaksi hävikkiviikkoa vuoden aikana, jolloin keittiö punnitsee biojätteen ja kannustaa sitä kautta lapsia syömään mahdollisimman hyvin. 

Lapset pääsevät valmistamaan välipalaa tai leipomaan vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. 

• Terveys ja turvallisuus: Edistämme lasten terveyttä liikunnan ja terveellisen ruuan lisäksi riittävällä levolla ja hygienialla. Lapset saavat 

suorittaa käsienpesudiplomin vuoden aikana. Keskustelemme turvallisuudesta ja mietimme tarvittavat toimenpiteet, jotta lapset voivat kokea 

olonsa turvalliseksi ja tapaturmilta vältyttäisiin. 

• Arvioimme kehittämiskohteiden toteutumista toimintasuunnitelmaa arvioitaessa. 



Yhteistyö ja viestintä

Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa, esittää toiveita tai ideoita päiväkodin varhaiskasvatukseen

• Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma -keskusteluissa

• Vanhempainilloissa

• Päivittäisissä kohtaamisissa

Lisäksi on mahdollisuus osallistua

• Päiväkodin tai ryhmän yhteisiin juhliin ja tapahtumiin

• Mahdollisuus pitää työpajoja, esitellä harrastusta, lukea satuja ym.

Viestintä perheille

• Johtaja tiedottaa sähköpostitse tai paperilla koko päiväkotia koskevista asioista.

• Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmää koskevien asioiden tiedottamisesta.

• Haku- ja tuontitilanteissa henkilökunta viestii vanhemmille päivän kulusta ja muista tärkeistä asioista. 

• Viestinnän välineitä ovat viikkokirjeet, tekstiviestit ja Instagram-tilit. 

Monialainen yhteistyö ja yhteistyön rakenteet:

• Kallion perhekeskus: yhteistyö tarvittaessa neuvola- , psykologi- ja terapiapalveluiden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden 

kanssa.

• 3-vuotisneuvola päiväkodissa kaksi kertaa vuodessa: neuvolan terveydenhoitajat ja suuhygienisti.

• Esiopetuksen yhteistyö lähikoulujen kanssa sovitusti. 

• Helsingin yliopisto: opiskelijoita harjoitteluissa, erilaiset opettajaopiskelijoiden opintoihin liittyvät toimintahetket, tutkimuksiin osallistuminen 

noin kerran vuodessa.

• Kallion kirjasto: lähikirjastona kirjastopalvelut, satutunnit ja muut tapahtumat. 
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 

varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 

oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arviointi on 

systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste-

kuin ryhmätasollakin. 

Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia 

tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin 

sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 



Pedagoginen dokumentointi arvioinnin 
työkaluna

• Mitä arvioimme:

• Arvioimme viikoittain tiimipalavereissa tiimien toimintaa: 

• Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista.

• Miten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat toteutuneet.

• Onko kasvattajayhteisön toiminta ollut sensitiivistä ja tarkoituksen mukaista.

• Kehityskeskusteluissa työntekijä arvioi itseään ja kehittämisen kohteita.

• Arvioimme toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista toukokuussa 2020. Väliarvioinnin pidämme tammikuussa 2020. Palaamme 

suunnitelmaan aina tarvittaessa yhteisissä kokouksissa.

• Arvioinnin perusteella kehitämme toimintaa haluamaamme suuntaan ja asetamme uusia tavoitteita. 

• Miten arvioimme:

• Käytämme arvioinnissa apuna pedagogisia dokumentteja, joita ovat esim. yksikön toimintasuunnitelma, ryhmien toiminnan 

suunnitelmat, lasten vasut, viikkosuunnitelmat, viikkokirjeet, kokousmuistiot ja toiminnan/lapsen havainnoinnin muistiinpanot

• Valokuvat ja videot toimivat kirjallisten dokumenttien tukena. 

• Arvioinnin kehittäminen

• Kehittämiskohteena on lasten osallisuuden parantaminen arvioinnissa: mietimme yhdessä, miten eri-ikäiset lapset voisivat osallistua 

toiminnan arviointiin ja toteuttaa itsearviointia. 
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