
Varhaiskasvatusyksikkö 
Puotilan 
toimintasuunnitelma
kaudelle  2019-2020



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

2



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 ja siirtymisen käytännöt

Yhteistyö vanhempien ja päiväkodin välillä alkaa hoitopaikan järjestelyn 

yhteydessä. Perheen kanssa keskustellaan hoidon aloitukseen liittyvistä 

käytännöistä, ensimmäisten hoitopäivien kiireettömästä ja turvallisesta 

aloittamisesta sekä vanhempia mahdollisesti askarruttavista kysymyksistä.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen toivomme vanhempien ja lapsen 

yhdessä tutustuvan päiväkotimme tiloihin, aikuisiin ja lapsiin noin viikkoa 

ennen varsinaisen hoitosuhteen alkua. 

Tällöin käymme aloituskeskustelun vanhempien kanssa lapsen tavoista ja 

tottumuksista. Pienetkin tiedot ja kuulumiset lapsesta ovat meille tärkeitä, 

vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita. Vanhemmat 

saavat vastaavasti tietoa lapsiryhmän toiminnoista. Tarvittaessa käytämme 

tulkkia.

Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään: lapsi ja vanhemmat voivat 

halutessaan käydä tutustumassa uudessa ryhmässä ja keskustelemassa 

henkilöstön kanssa. Lapsille järjestetään mahdollisuuksia käydä 

leikkimässä tulevassa ryhmässä ja tutustumassa uusiin kavereihin.

Päiväkodin lapsiryhmät muodostamme keväisin tulevaa toimintakautta 

varten. Esikoululaiset sijoitetaan omiin ryhmiinsä ja muut lapset iän, 

sisarussuhteen tai tuen tarpeen mukaisesti soveltuviin ryhmiin. Ryhmien 

muodostamisessa huomioidaan henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien 

enimmäiskokoon liittyvät säännökset.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin kuuluvat: aloituskeskustelu, 

varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen sekä arviointi.

Päiväkodissa henkilökunta havainnoi lasta lapsiryhmän jäsenenä lapsen 

mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Lisäksi käytetään erilaisia 

haastatteluja, kyselyjä ja äänestyksiä ryhmän toimintojen valintaan. Jokaiselle 

lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa toimintakauden alkaessa uusi 

varhaiskasvatussuunnitelma ja arvioidaan edellinen. Ryhmät laativat 

toiminnalleen pedagogiset suunnitelmat. Ryhmän toiminnan suunnittelussa 

otetaan huomioon lasten vasuihin kirjatut pedagogiset tavoitteet. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan:  

• lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet       

• tavoitteet pedagogiselle toiminnalle 

• vanhempien toiveet ja muut yhdessä sovitut asiat     

• lapsen mahdollinen tuen tarve      

• kieleen ja kulttuuriin liittyvät asiat
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Oppimisympäristö

Käytämme päiväkodin sisätiloja, myös eteisiä ja käytäviä, 

lasten toimintaan ja leikkeihin. Porrastamme ulkoilua 

aamupäivisin, että kaikilla olisi riittävästi tilaa pihalla. 

Retkipäivistä kerrotaan etukäteen, jotta vapaana olevia 

ryhmätiloja voidaan käyttää pienryhmätoimintaan.

Ryhmätiloja muokataan lasten tarpeiden ja toiveiden 

mukaisesti sekä lapsiryhmästä tehtyjen havaintojen 

perusteella. Välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla ja niitä 

vaihdetaan teeman ja toiveiden mukaisesti. Opetamme lapsia 

huolehtimaan leikkikaluista ja välineistä sekä kierrätämme niitä 

lapsiryhmien kesken.

Leikki- ja pienryhmiä vaihdellaan, jotta lapset oppivat 

leikkimään ja tekemään yhteistyötä toistensa kanssa 

myönteisessä ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Hyödynnämme monipuolista lähiympäristöämme retkeilyssä. 

Hyvät julkisen liikenteen yhteydet mahdollistavat koko 

kaupungin oppimisympäristönä ja retkikohteena.

Turvallisuuden huomioiminen on meille tärkeää.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet 
ja kehittämiskohde 
Varhaiskasvatuksessa jokainen hetki on kasvatustilanne. Aikuinen toimii omalla käytöksellään mallina taitojen oppimisessa.

• LAPSEN JA YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN

Näemme lapsen tutkivana, uteliaana, välittömänä ja aitona. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi kokee tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi päivän aikana. 

Toimintamme lapsiryhmissä lähtee lasten kiinnostuksen kohteista. Kannustava ympäristö rohkaisee lapsia tuomaan esille omia ajatuksiaan ja jakamaan 

niitä vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kysymään ja kyseenalaistamaan.

Kaikilla lapsilla on yksilöllinen kehitystahti, jota kunnioitamme ja jonka otamme huomioon toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Suunnittelemme 

toimintaamme välttäen kertakäyttökulttuuria, opetamme lapsia huolehtimaan ympäristöstä ja kunnioittamaan luontoa.

• ERILAISUUDEN ARVOSTAMINEN

Arvostamme erilaisuuden rikkautta, kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja kunnioittaen.

Epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen puututaan heti. Lapset opettelevat selvittelemään omia erimielisyyksiään aikuisen tuella. Selkeät yhteiset 

säännöt sekä aikuisen läsnäolo leikissä ja kaverisuhteiden monipuolistaminen ehkäisevät kiusaamista ja luovat hyvää ryhmähenkeä.

• TURVALLISUUS JA KIIREETTÖMYYS

Hyvä hoiva ja perusturvallisuus muodostavat perustan kaikelle toiminnalle. 

Päivärytmi on selkeä ja pitää sisällään lasten levon, ravinnon ja toiminnan sopivan vaihtelun.

Aikuisen tehtävänä on vastata turvallisesta ja kiireettömästä ilmapiiristä.

Järjestämme lapsille aikaa ajatella ja toimia, kysellä, ihmetellä ja oppia uutta. Kiireettömyys mahdollistuu mm. pienryhmissä toimimalla.

Puotilassa on valittu kehittämiskohteeksi: Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Tavoitteena: Arvostamme jokaisen lapsen ja perheen kieli– ja kulttuuritaustaa. Pidämme yllä ilmapiiriä, jossa jokaisen lapsen on turvallista ja mahdollista 

ilmaista omat mielipiteensä sekä olla oma itsensä.

Toimenpiteet: Perheitä tiedotetaan päiväkodin yhteisestä kehittämiskohteesta. Leops ja vasukeskusteluissa selvitämme perheiden kieli- ja 

kulttuuritaustaa. Jokaisessa ryhmässä tuodaan esille lasten eri kieli- ja kulttuuritaustoja esim. musiikin, kuvien ja kirjojen avulla.

Kasvattaja toimii sensitiivisesti ja kohtaa lapset yhdenvertaisina. Työyhteisössä ja tiimeissä keskustellaan sensitiivisyyden käsitteestä ja sitoudumme 

toimimaan yhteisen käsityksen mukaisesti. Lapsen itseilmaisun tukena käytetään tarvittaessa muita kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia ja 

tukiviittomia.

Arviointi: Pyydämme lapsilta ja vanhemmilta palautetta toteutuneesta toiminnasta esim. lasten tuumaustauoilla, palautelomakkeilla, vasu- tai 

leopskeskusteluissa. Henkilökunta arvioi toimintaa säännöllisesti tiimipalavereissa.

.
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Henkilöstön sensitiivisyys ja lasten osallisuuden edistäminen

• Tavoite: Työyhteisön kaikki kasvattajat sitoutuvat kehittämään omaa työotettaan sensitiivisemmäksi ja edistämään lasten 

osallisuutta arjen toiminnassa

• Mitä: Kasvattajat toimivat mahdollisimman sensitiivisesti lapsiryhmässä ja arvioivat toimintansa sensitiivisyyttä säännöllisesti. 

Lapset pääsevät osallistumaan toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin.

• Miten: Työtiimeissä ja -yhteisössä keskustellaan siitä, mitä sensitiivisyys tarkoittaa ja muodostetaan yhteinen näkemys 

käsitteestä. Yhteinen näkemys kirjataan ja laitetaan esille. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjana toimivat kasvattajien 

havainnot lasten tarpeista, toiveista ja taidoista. Kasvattajat havainnoivat lapsia, ympäristöä ja omaa toimintaansa ja pohtivat eri 

tekijöiden vaikutusta lasten käyttäytymiseen. Päiväkodin arjessa kasvattajat ovat läsnä lapsille, kuuntelevat heitä aidosti ja 

vastaavat lasten tekemiin sanattomiin ja sanallisiin aloitteisiin. Aikuinen tarjoutuu mukaan lasten leikkitilanteisiin ja on niissä 

osallisena. Lapsia kohdellaan kunnioittavasti ja heihin suhtaudutaan empaattisesti ja myönteisesti. Kasvattajat kannustavat, 

kehuvat ja rohkaisevat lapsia heidän toiminnassaan. Ryhmissä ylläpidetään turvallista ja myönteistä ilmapiiriä.

• Dokumentointi: Lasten aloitteet/toiveet/valinnat kerätään ryhmissä ja niiden toteutumista seurataan yhdessä. 

• Arviointi: Kasvattajien toiminnan sensitiivisyyttä arvioidaan kuukausittain työtiimeissä (mm. ajatuskarttojen avulla, itsearvioiden 

ja tiimin toimintatapaa arvioiden) sekä yksikön johtajan kanssa kevään kehityskeskusteluissa. Lasten kanssa arvioidaan 

osallisuuden toteutumista ja vanhemmilta pyydetään palautetta keväällä 2020.
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Henkilöstön sensitiivisyyden arviointi lapsen näkökulmasta
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Minut hyväksytään sellaisena 

kuin olen

Saan kehuja/kannustusta 

päivittäin

Kaikki tunteeni ovat 

sallittuja, aikuinen huomaa 

tunteeni ja auttaa 

käsittelemään niitä

Sanattomat eleeni ja 

aloitteeni huomioidaan

Vanhempienikin on 

mukava tulla päiväkotiin 

ja jutella aikuisten 

kanssa

Minua kohdellaan 

arvostavasti ja 

lämpimästi

Minulla on turvallinen 

olo päiväkodissa ja voin 

luottaa aikuisiin

Minua kuunnellaan, 

mielipiteeni ja ajatukseni 

ovat tärkeitä



Koko kaupunki oppimisen ja työnteon ympäristönä 

Yksikkömme laaja-alainen koko vuoden kestävä ilmiöpohjainen 

teemakokonaisuus on ilmaisu sekä kirjojen ja tarinoiden 

maailma

• Tavoite: Lapset saavat kokemuksia monenlaisten 

ilmaisumuotojen tutkimisesta, kokeilemisesta ja uutta innostusta 

kirjojen sekä tarinoiden maailmasta   

• Mitä: Käytämme erilaisia työtapoja ilmaisun monipuolistamiseksi 

sekä valitsemme lasten kanssa Helsingin luonto- ja 

kulttuuritarjonnasta meille sopivia kohteita.

• Miten: Lasten mielenkiinnon kohteista nousevia teemoja 

käsitellään monipuolisesti: kirjastoretkien, kirjojen lukemisen ja 

katselun, metsäretkien, elokuvien, saduttamisen, tarinoiden 

kertomisen, musiikin, draama/teatteri-ilmaisun, kuvataiteen, 

näyttelyiden, museoretkien ja tanssin avulla. 

• Dokumentointi: Lapset ja aikuiset tuovat toimintaansa ja 

kokemuksiaan näkyväksi erilaisilla tavoilla esim. valokuvilla ja 

lasten tekemillä luomuksilla. Kevään 2020 aikana järjestetään 

teemaan liittyvä näyttely vanhemmille.

• Arviointi: Jatkuvaa arviointia toteutetaan tiimeissä ja koko yksikön 

yhteinen arviointi suoritetaan syksyn kehittämispäivänä. 

Pyydämme lapsilta ja vanhemmilta palautetta toiminnasta.
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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. 

Aikuisten tehtävänä on innostaa ja  herättää lasten uteliaisuus uusia asioita 

ja ilmiöitä kohtaan. Opettelemme tarkastelemaan asioita yhdessä kriittisesti. 

Kannustamme lapsia harjoittelemaan sinnikkyyttä, olemaan lannistumatta 

epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteisiin. Onnistumisista 

iloitaan yhdessä. Lasten osallisuutta tuetaan havainnoimalla lasten 

mielenkiinnonkohteita ja antamalla lasten vaikuttaa toiminnan suunnitteluun 

sekä esim. leikkiympäristöjen kehittämiseen.

Haluamme päiväkoti Puotilasta antaa lapsille elämän eväiksi hyvän 

itsetunnon, jonka avulla he uskaltavat yrittää ja kokeilla erilaisia asioita 

elämässään. Autamme lasta löytämään omat vahvuutensa ja oppimaan 

positiivisen suhtautumisen asioihin. Ryhmässä toimimalla vahvistamme 

lapsen sosiaalisia valmiuksia, kuten erilaisuuden hyväksymistä ja hyvien 

tapojen omaksumista. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen, 

harjoittelemme itsestä ja omista tavaroista huolehtimista.

Monilukutaidon näkökulmasta tiedostamme ympärillämme olevia viestejä ja 

merkkejä sekä harjoittelemme tunnistamaan niitä. Pohdimme yhdessä lasten 

kanssa mitä he ovat ympäristössään huomanneet ja mikä merkitys niillä on. 
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Oppimisen alueet

• Kielen rikas maailma 

• Ilmaisun monet muodot

• Minä ja meidän yhteisömme

• Kasvan, liikun ja kehityn

• Tutkin ja toimin ympäristössäni

Puotilan kehittämiskohteiksi on valittu kielen rikas maailma ja ilmaisun 

monet muodot.

Kiireetön ja rauhallinen ilmapiirin innostaa lasta harjoittelemaan kertomista, 

puheen vuorottelua ja etsimään selityksiä asioille. Aikuinen on läsnä lapselle, 

kuuntelee ja vastaa lapsen tekemiin aloitteisiin. Annamme aikaa lapsen omalle 

ajattelulle ja pohtimiselle. 

Tutustumme moniaistisesti ilmaisun eri muotoihin erilaisia työtapoja ja 

lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen.
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Yhteistyö ja viestintä

Arvostamme ja kuuntelemme lasten ja vanhempien aloitteita, mielipiteitä ja ideoita. 

Varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluissa vanhemmat voivat vaikuttaa ryhmän toimintaan 

ja osallistua valmisteilla olevan toimintasuunnitelman sisältöön. Huomioimme perheitä 

päiväkodissamme järjestämällä lapsille ja vanhemmille tilaisuuksia, joihin osallistutaan 

yhdessä esim. vanhempaininfo ja toiminnallisia tapahtumia syksyllä ja keväällä. Kulttuurien 

moninaisuus huomioidaan päiväkodin arjessa. Olemme kiinnostuneita toistemme 

kulttuureista ja kunnioitamme niitä. Annamme lasten vanhemmille mahdollisuuden toimia 

oman kulttuurinsa asiantuntijana ja otamme mielellämme vastaan vanhemmilta tietoa ja 

materiaalia.

Ryhmät tiedottavat vanhemmille toiminnastaan ja kerromme vanhemmille päivittäin lapsen 

kuulumiset. Isompia lapsia kannustamme itse kertomaan tärkeimmät tapahtumat. 

Lapsiryhmien tiedotteet toimitetaan sähköpostiosoitteen antaneille vanhemmille sähköisenä.

Yhteistyökumppaneina päiväkodilla ovat mm. perhekeskus, kiertävä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja (Kveo), suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettaja (S2-vo) ja lasten 

kasvua ja kehitystä tukevat terapeutit sekä sairaalatahot. Yhteistyötahojen kanssa 

järjestetään tarvittaessa tapaamisia ja neuvotteluita, joihin myös lapsen vanhemmat 

osallistuvat. Esikoululaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa. Esi- ja 

alkuopetukseen on laadittu lähikoulun kanssa yhdessä oppimisen suunnitelma. Käytämme 

retkillämme leikkipuistojen, kirjastojen, liikuntaseurojen ja kulttuurikeskusten palveluita . 

Pidämme päiväkodin yhteisöllisyyttä tärkeänä ja siksi järjestämme vuoden aikana useita 

yhteisiä tapahtumia sekä teemme yhteistyötä ryhmien välillä. 
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Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Teemme pedagogista dokumentointia mm. lasten kasvunkansioihin, 

jonne liitämme valokuvia, piirustuksia yms. muistoja. Seuraamme 

lasten taitojen kehittymistä yhdessä heidän kanssaan. Henkilökunta 

arvioi toiminnan pedagogista toteutumista, sisältöä ja omia 

toimintatapoja oman tiimin palavereissa ja koko työyhteisön kanssa. 

Arvioimme oliko toiminta pedagogisesti suunniteltua, perusteltua, 

yhdenvertaista ja tasa-arvoista. Lisäksi arvioimme toimimmeko 

sensitiivisesti ja olemmeko huomioineet lasten aloitteita. Lasten 

vanhemmat voivat arvioida ryhmän toiminnan onnistumista 

oppimisen eri alueilla palautteessa. Otamme vastaan vanhempien 

palautetta ympäri vuoden.

Digitalisaation tavoite päiväkodissamme on henkilöstön osaamisen 

kehittäminen. Tutustumme 100 oivallusta mediareppuun materiaaliin 

ja sovellamme ideoita omaan käyttöön. Sovimme yksikön sisältä 

toisen tiimin kehittämiskumppaniksi. 

Tavoitteenamme on kehittyä jatkuvasti, vaihdellen ja kokeillen uusia 

toimintatapoja. Lasten ideat sekä vanhemmilta ja lapsilta saatu 

palaute auttaa meitä kehittymisessä. 
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