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Varhaiskasvatusyksikkö Muksulaakso-Ruskeasuohon kuuluvat päiväkodit
Muksulaakso ja Ruskeasuo. Kumpikin päiväkoti sijaitsee Keskuspuiston yhteydessä.
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• Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten 
varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä 
pedagogisesti käytännössä toteutamme. 

• Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen 
varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun 
tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.

Toimintasuunnitelma



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
Lapsen aloittaessa päiväkodissa vanhempien kanssa sovitaan aika 

aloituskeskusteluun. Aloituskeskustelussa he kertovat lapsestaan, perheestään sekä 
odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen liittyen. Aloituskeskustelussa 

vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisesta ryhmään. 

Tutustumisjakso on yleensä viikon mittainen, mutta tämä sovitaan tilanteen ja 
yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lapsi tutustuu ryhmään yhdessä vanhemman tai muun läheisen aikuisen kanssa.

Ryhmät muodostetaan lasten iän, kehitystason, kaverisuhteiden ja muiden 
tarpeiden perusteella. Toimimme/rakennamme eri tavoin toimivia pienryhmiä, 

jotka perustuvat lasten tarpeisiin, toiveisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja oppimisen 
tukemiseen.

Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, huoltajien on tärkeä käydä asiaa läpi lapsen 
kanssa kotona. Mikäli ryhmän vaihto toteutuu toimintakauden aikana, lapsi pääsee 

tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä ryhmätiloihin leikin kautta. 
Siirtymisestä puhutaan ja sitä käsitellään yhdessä lapsen kanssa.
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Oppimisympäristö
• Oppimista tapahtuu kaikkialla. Huomioimme oppimisympäristöä suunniteltaessa sen sosiaalisen, 

fyysisen sekä psyykkisen puolen: varmistamme lapsen turvallisuuden ja osallisuuden kaikissa 
ympäristöissä. Pienryhmissä toimiminen tukee oppimista sekä luo hyvän ja turvallisen olon lapselle. 

• Päiväkodin sisä- ja ulkotiloja käytetään porrastaen ja joustaen. Aikuinen havainnoi lasten leikkiä ja 
suunnittelee oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa. Toimintavälineitä ja tiloja muunnellaan lasten 
tarpeiden mukaan. 

• Oppimisympäristö laajentuu lapsen kasvaessa. Keskuspuisto ja sen metsät ja kalliot ovat meille 
tärkeitä oppimisen paikkoja. Hyödynnämme myös kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia kuten 
puistoja, kirjastoja, museoita ja erilaisia tapahtumia. Laajennamme oppimisympäristöä lapsen 
ikätason ja kiinnostuksenkohteiden mukaan.

• Harjoittelemme tavaroista- ja oppimisympäristöstä huolehtimista, sekä opettelemme kierrättämään 
materiaaleja.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde
• Toimintamme lähtökohtana on lasten vahvuuksien tunnistaminen, niiden vahvistaminen ja sensitiivinen kohtaaminen. 

Kannustamme lapsia ja annamme positiivista palautetta.  

• Edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lapset saavat kasvaa turvallisessa ympäristössä, kokea 
olevansa osa yhteisöä ja luoda vahvan pohjan omalle identiteetilleen. Kohtaamme jokaisen lapsen, perheen ja 
työntekijän kunnioittaen ja huomioimalla heille tärkeitä asioita; kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana.
juhlia, katsomuksia 

• Monikielisyyttä tehdään näkyväksi arjessa mm. tuomalla esille erilaisia lauluja, leikkejä ja kieliä. Lapsen omaa 
äidinkieltä arvostetaan ja sen käyttöön rohkaistaan.

• Leikki on läsnä kaikessa, mitä teemme. Leikissä lapsi saa mahdollisuuden käsitellä uusia omaksumiaan asioita, tuoda 
esille mielenkiinnon kohteitaan ja tutkia maailmaa? Aikuinen on leikissä mukana ohjaamassa ja tukemassa sekä 
havainnoimassa. Tuemme leikin jatkuvuutta viemällä leikin ideaa tilanteista/ympäristöistä toiseen, esimerkiksi sisältä 
ulos ja retkelle. Pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen.

• Leikki- ja kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin, leikille annetaan aikaa ja tilaa. Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa 
sitä, kuinka liittyä leikkiin, kuinka leikin säännöistä sovitaan ja kuinka ratkoa ristiriitoja. Tuemme lasten 
kaverisuhteiden muodostumista ja luomme tilanteita joissa lapset oppivat leikkimään kaikkien kanssa. 
Ryhmäytyminen ja lapsiryhmän hyvä ilmapiiri ehkäisevät kiusaamista; toimimme pienryhmissä ja hyödynnämme 
myös monia tunnekasvatusmateriaaleja, esimerkiksi MiniVerso, Piki, Askeleittain/Stegvis. 
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Henkilöstö toimii 
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olevansa osa 

ryhmää
Kuuntelu, 

havainnointi, 
läsnäolo, lasten 

haastattelu, 
tehdään yhdessä 

lasten kanssa

Lapsiryhmän 
hyvä ilmapiiri 
mahdollistaa 

lapsen 
osallisuuden

Leikin 
havainnointi ja 

aikuisen 
osallisuus leikissä

Aikuisten 
keskinäinen 
sensitiivinen 

toiminta

Lapset 
osallistuvat 
toiminnan 

suunnitteluun

Toiminta 
pienryhmissä

Toiminnan 
arviointi yhdessä 

lasten kanssa: 
mikä oli kivaa 
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Varhaiskasvatuksen toimintavuoden yhteinen tavoite kaudelle 2019-2020
SENSITIIVISYYS
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Laaja-alainen osaaminen
Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset ja mielenkiinnon kohteet. Toimintaa 
suunnitellaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet huomioiden 

• Lasten kanssa käsiteltävät teemat ja projektit nousevat lasten mielenkiinnon kohteista sekä Varhaiskasvatuksen 
perusteissa olevista tavoitteista. Harjoittelemme yhdessä ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja. Opeteltavia 
asioita harjoitellaan yhdessä, onnistumisen kokemuksista iloitaan ja harjoitellaan itsesäätelytaitoja. 
Opettelemme kannustamaan sekä auttamaan toinen toisiamme. Iloitsemme toisten lasten onnistumisista. 
Pohdimme lasten kanssa, mitä juuri opimme ja miten se tapahtui ja kuinka mahdollinen ongelma ratkaistiin. 
Teemme lapsen oppimispolkua näkyväksi dokumentoimalla lapsen tekemiä töitä esimerkiksi kasvunkansioon.

• Omatoimisuus lisääntyy lapsen kasvaessa. Kannustamme ja opetamme lasta huomaamaan omat taitonsa ja 
vahvuutensa, jolloin hän oppii luottamaan omiin taitoihinsa.

• Monilukutaito on tärkeä osa laaja-alaista oppimista ja se tarkoittaa muun muassa kykyä tuottaa ja tulkita 
erilaisia viestejä. Jotta lapsi voi ymmärtää niiden tarkoituksen ja kontekstin, hänen tulee tutustua myös siihen, 
miten ne on tehty. Kasvatamme lapsia mediakriittisiksi. Harjoittelemme esimerkiksi kameran ja tabletin käyttöä 
ja hyödynnämme niitä teemojen ja projektien käsittelyssä. Tuemme monilukutaidon kehittymistä mm. myös 
hyödyntämällä kirjastojen palveluita. 
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Varhaiskasvatuksen toimintavuoden yhteinen tavoite kaudelle 2019 - 2020
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon ympäristönä

Yksikön laaja- alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus:
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LÄHILUONTO

TAVOITTEENA lisätä lasten 
monipuolista luonnossa 

liikkumista. Lasten 
luontosuhteen 

vahvistaminen. Luonnon 
kunnioittaminen

TOTEUTETAAN 
draamallinen 

mediakasvatuspr
ojekti 

lähimetsässä

Jokainen ryhmä 
suunnittelee ja 

toteuttaa 
toiminnallisen 

projektin lähimetsään 

Hyödynnetään 
erilaisia 

digitaalisia 
välineitä 
teeman 

käsittelyssä

Yhdessä lasten 
kanssa arvioidaan 

projektin 
toteutumista ja 

yhdessä opittuja 
asioita

Projektin päätteeksi 
toteutetaan yhteinen 

päätösjuhla, jossa lapset 
saavat esitellä projektin 

lopputuotoksen 
vanhemmille



Oppimisen alueet

•

Metsäretki

Kielten  rikas maailma

• Vuorovaikutustaidot
• Käsitteet ja 

sanavarasto 
 esim. aamupiiri 
metsässä

Ilmaisun monet muodot

• Kuvallinen
• Sanallinen
• Kehollinen
• Musikaalinen
 askartelu luonnon 
materiaaleista, keppiorkesteri

Minä ja meidän yhteisömme

• Mediakasvatus
• Eettinen ajattelu
• Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys  

ja tulevaisuus
 esim. lasten leikkien kuvaaminen, 
lapset harjoittelevat kuvaamista, 
keskustelut oikeasta ja väärästä, 
lähiympäristöön tutustuminen metsään 
kävellessä, tiedon  etsiminen netistä

Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Ympäristökasvatus
• Matemaattinen ajattelu
 esim. opetellaan luontoa 
kunnioittava ja arvostava 
käyttäytyminen, lajitellaan & 
vertaillaan 

Kasvan, liikun ja kehityn

• Liikkuminen
• Terveys ja turvallisuus
 esim. puuhippa, kiipeily, 
liikennekäyttäytyminen, 
tutkitaan kasveja 



Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa vanhemmat osallistuvat toiminnan suunnitteluun.

• Vanhemmat pääsevät mukaan toimintaan erilaisten yhteisten tapahtumien ja juhlien kautta. 

• Vanhempainilloissa keskustellaan ryhmälle ajankohtaisista asioista. Vanhemmat pääsevät osallistumaan 
ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

• Ryhmien toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse viikko- tai kuukausikirjeessä. Niissä tuodaan esille 
tärkeitä käytännön asioita, tulevia tapahtumia ja avataan myös ryhmien pedagogista toimintaa.

• Päiväkodeilla toimivat aktiiviset vanhempaintoimikunnat, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia yhdessä 
päiväkodin kanssa.

Monialainen yhteistyö

• Teemme yhteistyötä neuvolan, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, suomi toisena kielenä -
opettajan, alueen fysioterapeutin, lastensuojelun, lähipäiväkotien ja- koulujen kanssa.
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Dokumentoinnin ja  arvioinnin välineenä toimivat mm. lasten kasvunkansiot, valokuvat ja 
viikko/kuukausikirjeet. Avaamme ryhmiemme toimintaa viikko- tai kuukausikirjeissä, jossa kuvataan 
pedagogista toimintaa. 

Ryhmän toiminnan toteutumista arvioidaan säännöllisesti viikoittaisissa tiimikokouksissa. Yksikön 
toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan pedagogisissa kokouksissa ja kehittämispäivissä. Ohjaamme 
myös lasta arvioimaan omaa toimintaansa ja yhteisen toiminnan kiinnostavuutta mm. kyselemällä ja 
haastattelemalla. 

Arvioimme toimintaamme päivittäin arjen eri tilanteissa ja yhteisissä keskusteluissa vanhempien kanssa.  
Osallistumalla lasten leikkeihin saamme tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja  kiinnostuksen 
kohteista, joka toimii ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana. 

Keväällä arvioidaan vanhempien kanssa miten lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut ryhmäkohtaiset 
prosessitavoitteet ovat toteutuneet.
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