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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

Karvikka-Longinojan arvot:
• Myönteinen vuorovaikutus
• Turvallisuus
• Kiireettömyys
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) toiminnan suunnittelussa:

• Aloituskeskustelussa ja tutustumisen aikana vanhemmat ja lapset saavat mahdollisuuden ilmaista
näkemyksensä. Hyvän varhaiskasvatuksen alku on perusta vasukeskustelulle.

• Vasukeskustelussa lähdemme lapsen kiinnostuksen kohteista ja hänen vahvuuksistaan liikkeelle.
• Asetamme yhdessä vanhempien kanssa toiminnalle tavoitteita, jotka palvelevat lapsen senhetkistä tarvetta.
• Lasten vasuista muodostuu ryhmän toiminnan sisältö ja tavoitteet.
• Viikkokirjeessä kerromme lasten vanhemmille miten ryhmän yhteisissä tavoitteissa olemme edistyneet, mitä

opettelemme ja mikä kiinnostaa ryhmän lapsia juuri nyt.
• Henkilöstö ja vanhemmat havainnoivat aktiivisesti lapsen kehitystä: opitut taidot ja uudet tavoitteet kirjataan

vasuun.
• Lapset arvioivat oman iän ja kehitystason mukaisesti yhdessä opettajan ja vanhempien kanssa tavoitteisiin

pääsemistä kevään arviointikeskustelussa. Tarvittaessa arviointikeskusteluja pidetään useampi vuoden aikana.
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Oppimisympäristö

Päiväkoti ja piha oppimisympäristönä
• Kiinnitämme huomiota miten hyödynnämme yhteisiä tiloja mahdollisimman tehokkaasti.
• Olemme sopineet jokaiselle ryhmälle ulkoiluajat, joita noudatamme.
• Ryhmät toimivat pienryhmissä,  siirtymä-, leikki ja erilaisissa toimintatilanteissa.
• Eri-ikäisille lapsille on omaan ikätasoon sopiva ulkoiluympäristö.
• Päivittäisissä ulkoiluissamme huomioimme eri vuodenaikojen tuomat mahdollisuudet rikastuttaa toimintaa.
• Aikuisen aktiivisella toiminnalla ja mukanaololla kehitämme pihaliikuntaa.

Kaupunki ja lähialue oppimisympäristönä
• Jokainen ryhmä retkeilee kerran viikossa tutkien lähialueen erilaisuutta ja nauttien sen monipuolisuudesta:

metsät, kirjasto, leikkipuistot, urheilukentät ja jäähalli.
• Retkillä hyödynnämme Helsingin moninaisuutta ja monipuolista kulttuuritarjontaa kohteina: museot, konsertit,

kulttuurikeskukset sekä liikuntapaikat.

Psyykkinen oppimisympäristö
• Luomme turvallisen ympäristön huolehtimalla sopivista leikkiryhmistä ja leikkipaikoista.
• Aikuisen läsnäololla ja kannustamisella turvaamme leikkirauhan.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

• Kannustamme lapsia leikkiin aloittamalla leikin ja olemalla aktiivisesti mukana leikeissä.
• Kysymme lapsilta, mitä he tarvitsevat leikin onnistumiseksi.
• Leikkitaulut teemme niin, että niissä on monipuolisesti erilaisia leikkejä ja leikit vaihtuvat ryhmän

kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.
• Viemme sisäleikkivälineitä ulos ja tuomme ulkoa materiaalia rikastuttamaan toimintaa sisällä.
• Projektit, kirjat, lorut ja laulut näkyvät leikkiympäristössä ja leikeissä.
• Ulkoilussa on myös ohjattua leikkiä.
• Lapsella on mahdollisuus liikkumiseen niin sisä- kuin ulkoleikeissä.
• Retket ovat osana liikunta- ja leikkiympäristöämme.
• Tiimipalavereissa arvioimme leikkiä viikoittain ja pedagogissa palavereissa kaksi kertaa syksyllä ja

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

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)

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoite ja menetelmät on kirjattu
jokaisen yksikön

toimintasuunnitelmaan
(31.10.2019)

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
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.



Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus ja ilmaisu
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• Vahvistamme lasten kielellisiä taitoja sanoittamalla toimintaamme, laulamalla, loruilemalla ja
lukemalla.

• Käytössämme on kuvat.
• Tutustumme päiväkodissamme olevien lasten kulttuuritaustoihin ja ne näkyvät

oppimisympäristössämme. Päiväkodin kaikki kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat esillä
päiväkodin seinillä.

• Oppimisympäristössä ja toiminnan suunnittelussa tuomme näkyväksi yksikkömme
moninaisuutta suomalaista kulttuuria unohtamatta.

• Tutustumme perheille tärkeisiin juhliin ja vietämme niitä yhdessä lasten kanssa.
Päiväkodissamme on esillä kulttuurien juhlakalenteri.

• Lapsen vasu-keskusteluissa huomioimme lapsen kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen
taustan. Olemme kiinnostuneita ja kyselemme eri kulttuureihin liittyvistä tavoista. Tutustumme
eri kulttuureihin viettämällä päiväkodissa monikulttuurisuuspäivää sekä teemaviikkoja.



Osallisuus ja vaikuttaminen
• Havainnoimme ja haastattelemme lapsia.
• Keräämme lapsilta tulleet ideat ja tiedotamme niistä viikkokirjeissä vanhempia. Kerromme vanhemmille, mitkä ideat

milloinkin olemme päättäneet yhdessä lasten kanssa toteuttaa. Viikkokirjeen - mitä viikolla tapahtui osuudessa –
kerromme, miten ideoita on toteutettu ja mitä kaikkea lapset ovat niiden kautta harjoitelleet.

• Lähestymme haasteita positiivisuuden kautta kiinnittämällä huomion onnistumisiin.
• Tärkeintä on tekeminen ja kokeileminen – itse matka ja siitä oppimamme asiat.
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönäKäytämme 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)

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



Laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus

• Toteutamme ilmiöpohjaisen 2 viikkoa kestävän oppimiskokonaisuuden maaliskuussa 2020 viikoilla 12 ja 13.
• Kokonaisuus keskittyy Karvikassa ystävyyden ja empatian ympärille.
• Longinojassa yhteisenä ajatuksena on oma ympäristöni.
• Molemmat kokonaisuudet lähtevät lasten aloitteista ja rakentuvat ja tarkentuvat viikkojen aikana.
• Teemoilla on selkeä aloitus ja lopetus.

• Kokonaisuudessa hyödynnetään koko kaupunkia oppimisympäristönä.
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Oppimisen alueet

Kehittämiskohteinamme:
• Ilmaisun monet muodot
• Lasten mielipiteet ohjaavat toimintaamme



Liikunta tapana ilmaista ja oppia
• Kiinnitämme huomiota lasten mahdollisuuteen liikkua ja oppia liikunnan kautta.
• Yhdistämme liikuntaa muuhun ilmaisuun.
• Tavoitteenamme on saada vähän liikkuvat lapset liikkumaan enemmän.
• Syksyllä panostamme ulkoliikuntaan ja keväällä kiinnitämme

huomion sisäliikuntaan.
• Kyselemme lapsilta mieluisia liikuntavinkkejä ja toteutamme ne.

Lasten mielipiteet ohjaavat  toimintaamme
• Jokainen ryhmä toteuttaa lasten ehdotuksista lähteneen kahden viikon oppimiskokonaisuuden.
• Leikkiympäristössä otamme lasten aloitteet huomioon.
• Käytämme lasten mielikuvitusta apuna leikkiympäristön toteutuksessa. Lapset tekevät itse

leikkiympäristöönsä tarvittavia asioita.
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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
Mitä ja miten arvioimme:

• Työntekijät arvioivat omaa toimintaansa kehityskeskusteluissa.
• Tiimit arvioivat toimintaansa tiimisuunnitelmansa avulla tiimipalavereissa laatimamme arvioinnin pohjalta.
• Etsimme toiminnallemme aina pedagogisen perustelun.
• Toimintaa arvioimme sen mukaan, miten hyvin se on uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista (vuorovaikutus

lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt)
• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen
• Kasvattajayhteisön toiminta
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