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• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten 

varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä 

pedagogisesti käytännössä toteutetaan. 

Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 

varhaiskasvatustoiminnan kuvaus

• Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen 

varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun 

tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.

• Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan 

toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden 

varhaiskasvatuksen painopistealueet ja 

kehittämiskohteet.

Toimintasuunnitelma



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

• Yhteistyö ja viestintä

• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
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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

Lapsiryhmät Kissankellossa ja Pehtoorissa muodostuvat pääsääntöisesti ikärakeenteellisesti pienien

ja isojen lasten ryhmiin. Pehtoorissa toimii myös esiopetusryhmä.

Lapsen aloittaessa päivähoidon hänen tulee saada tarvittava tuki hyvälle aloitukselle. Henkilöstö sopii

missä vuorossa oleva työntekijä ottaa päävastuun uuden lapsen ohjauksesta päivän aikana.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa hän tutustuu päiväkotiin yhdessä huoltajien tai läheisten

kanssa 1-2 viikon ajan. Vanhemmat voivat tutustua yhdessä lapsensa kanssa päiväkodin arjen

käytäntöihin. Aloituskeskustelu pidetään kahden viikon sisällä lapsen päivähoidon aloituksesta. Lapsi

voi ottaa mukaan esim. perheenjäsenten valokuvia tai turvalelun helpottamaan sopeutumista uuteen

ryhmään. Jos lapsella on jo sisaruksia päiväkodissa niin hän voi vierailla sisaruksen ryhmässä.

Tuleville esiopetusikäisille lapsille järjestetään tutustumisiltapäivä kesäkuussa. Tutustumispäivässä

vanhemmille kerrotaan päiväkodin käytännöistä sekä siitä, mitä esiopetus on.

Vanhemmat voivat aina olla yhteydessä päiväkotiin tiedustellakseen miten lapsen päivä on sujunut.
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Siirtyminen

Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään keskustellaan siirrosta ennakkoon vanhempien ja henkilöstön

välillä. Siirtymisetä uuteen ryhmään pyritään tekemään mahdollisimman luonteva, ottaen huomioon

lapsen erityistarpeet.

Siirryttäessä uuteen päiväkotiin pidetään myös siirtokeskustelu perheen kanssa tai heidän luvalla.

Lapsen vaihtaessa ryhmää talon sisällä, lapsi tutustuu uuteen ryhmään vierailemalla ryhmässä

porrastetusti, pikkuhiljaa. Lapsen vanhemmat saavat myös käydä tutustumassa uuteen ryhmään

yhdessä lapsen kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus keskustella uuden ryhmän henkilöstön

kanssa,

Vuosittain käydään yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on varhaiskasvatuksen opettajan pitämä keskustelu, jossa

vanhemmat kertovat lapsensa vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista. Vanhempien kanssa sovitaan

yhdessä tavoitteet tulevalle toiminnalle. Siihen valmistaudutaan huolella. Ennen keskustelua

kasvattaja käy läpi tiiminsä jäsenten kanssa yhteiset näkemykset lapsen toiminnasta ja tarpeista

ryhmässä sekä haastattelee lasta. Kevään arviointikeskusteluissa palataan aiemmin kirjattuihin

asioihin.
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Oppimisympäristö

Lasten oppimisympäristö laajenee päiväkodin sisätiloista pihaan ja lähiympäristöön. 

Lasten osallisuus oppimisympäristön muokkaamisessa lähtee heidän kiinnostuksen kohteistaan ja 

se on jatkuva prosessi. Kehitämme päiväkodin oppimisympäristöä lasten tarpeiden mukaisesti ja 

lapset otetaan mukaan suunnitteluun lapsia haastattelemalla, havainnoimalla heidän leikkejä sekä 

pitämällä aiheesta lasten suunnittelukokouksia. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa mm. ryhmien 

leikkinurkkauksiin ja pelien sijoittelun. 

Henkilöstön kanssa olemme  porrastaneet toiminnan kannalta ryhmien ulkoiluaikoja, jotta kaikilla 

lapsilla olisi tilaa touhuta pihalla. Toimintavuoden aikana kiinnitämme erityistä huomiota 

pihapedagogiikkaan. Ulkoilu rakentuu hyvästä pihavalvonnasta ja ohjatusta toiminnasta.  

Retkeilemme Viikin luontoalueella ja käymme säännöllisesti Viikin kirjastossa ja Malmitalolla. 

Pehtoorin ”parkkipaikalla” käy kerran kuukaudessa kirjasto-auto. Kissankellon väki vierailee 

säännöllisesti Latokartanon Asukastalo Kunnon liikuntatilassa.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Leikki kuuluu jokaiseen toimintapäiväämme ja tuottaa meille iloa. Kulmakivenä hyvään 

vuorovaikutukseen kaikkien kesken on lasten ryhmäytyminen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. 

Lasten mielikuvitus ja luovuus kehittyvät leikkiessä. Lasten  itseilmaisu kehittyy ja lasten tunteet tulevat 

leikkiessä esille.

Sovimme: 

• Kasvattaja rikastuttaa lasten leikkiä ja on myös itse osa leikkiä.

• Kasvattaja on  läsnä ja havainnoi lasten leikkejä sekä huomioi, että kaikki lapset pääsevät aidosti, 

tasavertaisesti osallistumaan leikkeihin. 

• Tilat on muokattu yhdessä lasten kanssa ryhmän tarpeisiin sopiviksi. Leikkinurkkaukset 

mahdollistavat pitkäkestoiset leikit tarvittaessa. Lapset osallistuvat tavaroiden paikoilleen 

laittamiseen ja tilojen siivoamiseen kykyjensä mukaan. Leikkipareja tai -ryhmiä vaihdellaan ajoittain, 

jotta kaveruussuhteet monipuolistuvat.

• Kasvattajat dokumentoivat lasten leikkejä monipuolisesti eri välineillä ja kertovat vanhemmille 

päivittäin lasten tekemisistä.

• Vanhempien kanssa keskustellaan leikin merkityksestä lasten kehitykselle vasukeskusteluissa ja 

kysellään vanhempien näkemyksiä oman lapsensa mielenkiinnon kohteista.
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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

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)

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
Vare Jory 19.6.2019



Sensitiivinen vuorovaikutus:
Olemme käyneet henkilöstön kanssa yhteistä keskustelua, mitä 

minulle merkitsee sensitiivisyys.

Lapset, vanhemmat ja henkilökunta ovat tasavertaisia. Vuoropuhelu vanhempien kanssa on 

tärkeää, jotta saamme heidän ajatuksensa ja toiveensa esille liittyen lapsen oppimiseen ja 

kasvatukseen. Kohtaamme jokaisen lapsen sensitiivisesti .

Olemme läsnä arjessa ja annamme lapselle aikaa yhteiselle keskustelulle. Asetumme fyysisesti 

samalle tasolle lapsen kanssa. Kuullaan lasten ajatuksia ja toiveita. Jokaisella lapsella on oikeus 

tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä asioista. Kohtaamme ja huomioimme jokaisen lapsen 

jokaisena toimintapäivänä kun he ovat läsnä päiväkodissa. Lapset voivat luottaa meidän 

kasvattajien apuun ja tukeen erilaisissa tilanteissa. 

Päivittäiset pienet keskusteluhetket huoltajien kanssa luovat luottamusta ja turvallisuutta lasten 

hoitopäiviin.  Käytämme vasukeskusteluissa kysymystä; ”Kerro lapsestasi?”
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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



Laaja-alainen osaaminen, Ilmiömäinen 
oppiminen

• 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. 

• Vy Kissankello-Pehtoorissa toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa 

liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. Kevään aiheeksi 

yksikössämme nousi IHME RUMPU.
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Ihmerumpu
Sovimme yksikkömme pedagogissa illassa kevään 2020 yhteiseksi laaja-alaisen ilmiöpohjaisen 

kokonaisuuden teemaksi ihmerumpu. Toiminnan lähtökohtana on herättää lapsissa ajatuksia ihme 

rummusta.  Aihe nousi esille laulusta- ihmerumpu, jota lapset laulavat ryhmissä. Aloitamme työstämään 

projektia laulun sanojen kautta; mitä ihme rumpu meille kertoo. Heittäydymme rohkeasti lasten 

ajatuksiin ja ideoihin mukaan. Katsomme mihin ilmiömäinen oppiminen meidät kantaa kevään aina 

ilman sovittua tarkkaa suunnitelmaa. Projektia arvioidaan kuukausittain yhdessä koko yksikön ja tiimin 

sisällä ja dokumentoidaan toiminta tiimin instagram -tilille sekä ryhmän omaan Power Point alustalle. 

Teeman kesto on koko kevät kausi, joka huipentuu aihe lähtöiseen kevätjuhlaan. 

Jokaisessa ryhmässä kirjataan teema-kartta, johon kirjataan havainnot ja ideat lapsilta ja aikuisilta. 

Kartta on esillä ryhmän seinällä josta vanhemmat voivat seurata teeman kulkua ja heidän mahdollisuus 

vaikuttaa toimintaan tulee konkreettisesti esille. Yhdessä on sovittu osaamisen jakamisesta talojen 

välillä. Henkilöstö vetää toistensa ryhmille mm. yhteisiä laulu- ja liikuntatuokioita.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. Varhaiskasvatuksen opettajat laativat 

tammikuussa 2020 suunnitelman yhteistyökumppaneista. Keskustelimme alustavasti hakevamme 

yhteistyökumppaneiksi Jazz ja Pop konservatoriota, Helsingin kaupungin orkesteria tai/ja 

kulttuurikeskus Caisaa.  

.
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajat voivat osallistua päiväkodin toimintaan kertomalla toiveitaan syksyllä vanhempain 

tilaisuudessa ja varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamisen yhteydessä. Vanhemmat voivat osallistua 

päiväkodin retkien, juhlien ja tapahtumien suunnitteluun ja toimintaan. Vanhemmilla on myös  

mahdollisuus kokoontua päiväkodin tiloissa vanhempaintoimikuntana ja suunnitella yhdessä 

päiväkodin toimintaa. 

Päiväkodissa järjestetään vuosittain kolme vuotta täyttäville lapsille neuvola päivähoidossa -tilaisuus 

johon lapsi osallistuu yhdessä vanhempansa kanssa. Vuosittain pidetään myös isovanhempien-, isä-

ja äitienpäivä tapahtuma.

Huoltajille viestitetään tiimien toiminnasta sähköpostin välityksellä. Vanhempain tilaisuudessa syksyllä 

sovitaan vanhempien kanssa tiimin tiedottamisen käytännöt. Tiimit huolehtivat ryhmän ilmoitustaulun 

ja instagramin päivittämisestä. 

Keväällä päiväkodin pihalla järjestetään ”porttikahvit” jolloin vanhemmilla on mahdollisuus arvioida 

toimintaa sekä tuoda esille uusia ideoita. Saamme arvokasta tietoa vanhemmilta asiakaskyselyiden 

kautta ja  voimme kehittää myös tätä kautta toimintaamme vanhempien toivomaan suuntaan.
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Pedagoginen dokumentointi

Mitä ja miten arvioimme: 

Arvioimme toimintaamme henkilöstön kanssa jatkuvasti. Työntekijän itsearvio ja hän kehittää omaa 

toimintaa sekä peilaa sitä oman tiiminsä kautta käyttäen apunaan tiimikokouksia (1xvko), 

pedagogissa tiimejä (1xkk) sekä koko yksikön pedagogisia iltoja (2x toimikausi). 

Keväällä koko yksikön varhaiskasvatuksen opettajat kokoontuvat opettajien pedagogisessa 

tapaamisessa pohtimaan, suunnitelmaa ja arvioimaan kevään kehittämiskohdetta. 

Henkilöstö miettii yhteisiä toimintatapoja miten voivat ottaa lapset mukaan toiminnansuunnitteluun 

mm. lastenkokoukset ja -äänestykset. Kirjaamme syksyisin ryhmävarhaiskasvatussuunnitelman jota 

käytämme työvälineenä koko toimintavuoden aikana. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaa 

päivitetään aina tarvittaessa.

Esimies käy vuosittain henkilöstön- ja tiimien kehityskeskustelut. Keskusteluissa arvioidaan tiimien 

toimintaa ja käytäntöjä sekä henkilöstön koulutustarpeita.
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