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Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä 
Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)
Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä pedagogisesti käytännössä 
toteutetaan. 
Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden varhaiskasvatuksen 
painopistealueet ja kehittämiskohteet.

Työtämme ohjaavat arvot

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
• Kun lapsi saa paikan päiväkodista, sovitaan ryhmän kasvattajien kanssa tutustumisjaksosta, jonka pituus määräytyy lapsen ja 

perheen tarpeiden mukaan.      
• Aloituskeskustelussa tärkeä tieto lapsesta siirtyy kotoa päiväkotiin ja vanhemmille kerrotaan päiväkodin toiminnasta. 
• Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen vahvuudet. 

Tämä suunnitelma ohjaa henkilökunnan työtä ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
• Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten turvallisuuden tunne ja mietitään sopiva vertaisryhmä, joka tukee 

lapsen kasvua.
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Oppimisympäristö
• Timoteissa oppimisympäristöä muovataan lasten kanssa heidän tarpeidensa ja 

mielenkiinnonkohteidensa mukaan.
• Päiväkodin tilat ovat luovasti lasten käytössä; ryhmätilat ovat kaikkien käytössä, 

käytävät ja eteistilat on myös hyödynnetty. Tiloja järjestetään sekä aktiivisille, 
että rauhallisille leikeille, kuten pienryhmätoiminnalle.

• Ulkoilemme päiväkodin pihalla ja vierailemme ahkerasti lähimetsissä, puistoissa 
ja kentillä. Bussilla ja junalla pääsemme helposti retkeilemään koko 
pääkaupunkiseudun alueelle.

• Yhdessä rakennettu päivärytmi, säännöt ja sopimukset luovat turvallisen 
ilmapiirin, jossa uskallamme ilmaista itseämme. Opettelemme yhdessä 
toimimista ja erilaisia ratkaisumalleja toistemme kanssa toimeen tulemiseen. 



Timotein toimintakulttuuri

Vuorovaikutus lasten kanssa on läsnä olevaa; jokainen lapsi ja aikuinen hyväksytään omana itsenään kaikkine piirteineen ja 
tunteineen. Jokaisen lapsen tulo aamulla päiväkotiin on iloinen asia.
Timoteissa aikuiset ovat esimerkkinä omalla toiminnallaan. Opettelemme yhdessä tunnistamaan, ilmaisemaan ja hyväksymään 
kaikenlaiset tunteet. Opimme olemaan hyviä kavereita toisille. Päiväkotimme on kaikkien lasten ja aikuisten yhteinen paikka.

Haluamme, että Timoteissa näkyy ja kuuluu kulttuurien moninaisuus. Kielitietoisuus ja erilaisiin kulttuureihin tutustuminen 
laajentavat lasten maailmankuvaa; tehtävämme on antaa mahdollisuus lapsen kielen oppimiselle. Kielet tarttuvat lapseen leikin ja
toiminnan kautta. Timoteissa puhutaan noin 30 kieltä. Käytämme näitä puhuttuja kieliä arjen tilanteissa sekä ohjatussa 
toiminnassa mm. lauluissa, loruissa, laskemisessa, tervehdyksissä. 
Hyödynnämme kieliin tutustumisessa monipuolisesti erilaisia 
mediasisältöjä. 
Vahvistamme perheiden osallisuutta mm. käyttämällä kuvia arjen 
selkeyttämiseksi.
Perheet ovat tervetulleita kertomaan omista kulttuureitaan
ja kotikielistään. Arvioimme toimivuutta säännöllisesti.
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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)

Aikuinen huomioi jokaisen ryhmänsä lapsen 
onnistumisia ja nostaa niitä esiin muiden 

lasten kuullen.
Onnistumiset dokumentoidaan viikoittain ja 
kerrotaan vanhemmille Vasu- ja Leops-yms. 

keskusteluissa.

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



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. 

Kohtelemme toisiamme ystävällisesti. Aikuiset hyödyntävät arkiset oppimisen paikat. Opimme 
mielellämme uutta muista kulttuureista ja olemme avoinna erilaisille ajatuksille; on olemassa 
monia tapoja oppia. Keväällä vietämme ”Kulttuurit kohtaavat”-viikkoa. Tällöin perheillä on 
mahdollisuus tuoda näkyväksi itselle tärkeitä asioita. Haluamme toimiessamme kehittyä 
entistä kielitietoisemmaksi ja löytää uusia keinoja vuorovaikutukseen kaikkien perheiden 
kanssa. 

Oppimisen alueet

Timotein lapsilla on mahdollisuus kuulla monia erilaisia kieliä.
Jokaiselle lapselle on tärkeää saada itseään ilmaistuksi. Vahvistamme lapsen osallisuutta  
kuvin, viittomin, elein ja ilmein ja sanoitamme jatkuvasti toimintaa. 
Suomen kielen kehityksen tukemisen lisäksi haluamme vahvistaa lasten omien kielten käyttöä
sekä kulttuurista identiteettiä.



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)

Ryhmät retkeilevät laajasti ympäri Helsinkiä. 
Retkikohteiden suunnittelussa otetaan 
huomioon kielitietoisuus ja kulttuurien 

moninaisuus. Retket dokumentoidaan ja 
aiheita työstetään lasten kanssa, projektin 

lopullinen aihe valitaan lasten ideoista 
osallisuus huomioiden.

Lopputuloksena kooste 
kevätjuhliin.

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



Yhteistyö ja viestintä

• Keskustelemme päivittäin Timotein lasten huoltajien kanssa. Kerromme toiminnasta ja kuuntelemme mielipiteitä ja toiveita. Saamme
perheiden kanssa toimiessamme käyttää monia eri kieliä. Käytämme myös tulkkipalveluja.

• Huoltajat voivat vaikuttaa toimintaan ja sen suunnitteluun lapsen vasu- ja leops-keskusteluissa sekä vanhempainilloissa.
• Päiväkodissamme järjestetään yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Timoteissa toimii vanhempainryhmä.
• Kerromme toiminnastamme mm. sähköpostitse ja valokuvin. Tutustumme myös digitaalisiin keinoihin yhteistyön ja viestinnän välineinä. 

Päiväkodilla on oma Instagram-tili.
• Teemme yhteistyötä lapseen liittyen mm. neuvolan, terapeuttien ja koulun kanssa.
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Pedagoginen 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

• Kirjaamme havaintoja, valokuvaamme ja videoimme arjen tilanteita, osallistamme myös lapset 
dokumentoimaan esim. valokuvaamalla. Havaintojen ja dokumenttien perusteella muokkaamme 
toimintaamme.

• Varhaiskasvatuskeskusteluissa otetaan puheeksi lasten vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet, 
joiden pohjalta asetetaan tavoitteita ryhmän toiminnalle.

• Arviointia tapahtuu päivittäisissä keskusteluissa lasten ja vanhempien sekä henkilöstön kesken. Arvioimme 
toimintaamme viikoittain tiimipalavereissa. Ryhmien kirjeissä vanhemmille avaamme toimintamme sisältöä ja 
arvioimme sitä.

• Toiminnan arviointia tapahtuu viikoittain vastuutiimeissä, kehittämispäivissä ja työilloissa, kehityskeskusteluissa 
esimiehen kanssa sekä kahvipöytäkeskusteluissa.

• Asiakaskyselystä ja opiskelijoilta saamme palautetta toiminnastamme. Otamme huomioon palautteen toimintaa 
kehittäessämme.
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