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Toimintaamme ohjaavat  vasuperusteissa määritellyt arvot:

Lapsuuden itseisarvo
Ihmisenä kasvaminen

Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Perheiden monimuotoisuus
Terveellinen ja kestävä elämäntapa



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Varhaiskavatusyksikkö Ratikka-Topeliuksen toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta Ratikka-Topeliuksessa pedagogisesti 
käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan 
kuvaus.

Yksikön toimintasuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2019-2020 ja siihen on kirjattu 
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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Toimintasuunnitelman rakenne
• Työtämme ohjaavat arvot
• Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
• 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
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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• Päiväkodissa lapsella on oikeus: 
• Hoitoon, huolenpitoon ja tukeen

-Vasu-keskusteluissa vanhempien kanssa etsimme yhteisen ja johdonmukaisen tavan kasvattaa ja tukea lasta. 
-Meille on tärkeää, että lapsi saa tarpeeksi liikuntaa, ravintoa ja lepoa. 

• Osallistua tavoitteelliseen toimintaan 
-Toiminta pohjautuu havaintoihin lapsesta ja lapsiryhmästä.

• Ilmaista itseään eri tavoin 
-Meillä saa itkeä, nauraa, huutaa ja raivota, leikkiä, laulaa ja tanssia turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä. Kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja ne saa 
näyttää aikuisen ottaessa ne vastaan. 

• Tasavertaiseen kohteluun
-Jokainen lapsi ja perhe on arvokas ja heidät kohdataan omana itsenään. Jokaisessa lapsessa nähdään hyvä ja vahvuuksia hyödynnetään päivittäisessä 
arjessa.

• Oppia leikkien ja iloita oppimastaan
-Haluamme turvata mahdollisuuden päivittäiseen leikkiin ja leikeissä yhteistyötaitojen harjoittelemiseen pienestä pitäen.

• Osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
-Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun, esim. lastenkokoukset, leikkipiirit ja päivittäiset keskustelut.  

• Kuulua ryhmään ja saada kavereita
-Syksystä alkaen lapsiryhmässä tuetaan kaverisuhteiden muodostamista

• Tulla kuulluksi ja ymmärretyksi
- Lasten tarpeet huomioiden, havainnoimalla ja keskustelemalla

• Saada hyvä perusta kasvuun ja oppimisen polulle 
- Lapsuuden itseisarvo, yksilöllisyys huomioiden

• Harjoitella uusia taitoja ja oppia uusia asioita
- Kokonaisvaltaista oppimista kasvattajien tuella



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Kun lapsi on saanut paikan päiväkodista, alkaa yhteistyö ryhmän kasvattajien ja vanhempien välillä. 

 Yhdessä sovitaan aika tutustumiseen ja aloituskeskusteluun. Aloituskeskustelussa päiväkodin kasvattajat saavat arvokasta tietoa 
lapsesta ja vanhemmat päiväkodin arjesta mm. päivärytmi. 

 Varhaiskasvatuksen aloitusprosessi aloituskeskusteluineen on tärkeä vanhempien osallisuuden kannalta. 
 Mahdollistamme kahden viikon ”pehmeän laskun” varhaiskasvatuksen aloitukseen, jolloin harjoitellaan päiväkodissa oloa ja 

käytäntöjä. Lapsi käy päiväkodissa ensin vanhemman kanssa, esim. aamupäivällä ulkona leikkimässä. Tämän jälkeen harjoitellaan
päiväkodissa oloa ilman vanhempaa. Päivät ovat aluksi lyhyitä ja pikkuhiljaa päiväkodissa vietetty aika pitenee.

 Avoimen keskustelun kautta rakennetaan yhteistyötä, jossa vahvistetaan luottamusta molemmin puolin. 
 Puhutaan avoimesti ja rakentavasti niin lapsen hyvistä päivistä kuin harminkin hetkistä. Vanhempien kanssa keskustellaan lasten 
erilaisista tunteista varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyen.

 Huolehdimme, että päiväkodissa aloittava lapsi saa tuen ja turvan kasvattajilta: pidämme sylissä, lohdutamme ikävässä ja olemme 
läsnä. Kaikkien ryhmien kasvattajat tutustuvat kaikkiin päiväkodin lapsiin toimintakauden aikana luoden turvallista kasvuympäristöä.

 Lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään sovitaan aina vanhempien kanssa. Lapsi käy tutustumassa uuteen ryhmään yhdessä oman 
työntekijän kanssa ja käy siellä leikkimässä. 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) ja LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA (LEOPS)

 Varhaiskasvatuksen aloittamisesta noin kolmen kuukauden kuluttua pidetään varhaiskasvatussuunnitelman keskustelu tai lapsen 
esiopetussuunnitelman keskustelu

 Kasvattajat tutustuvat lapseen leikin ja havainnoinnin kautta. Isompien lasten kohdalla tutustumista syvennetään haastattelun ja
keskustelun avulla. 

 Varhaiskasvatussuunnitelman keskustelu pidetään kerran vuodessa. Mikäli tarvetta keskustelulle ilmenee useammin, voivat joko 
vanhemmat tai kasvattajat pyytää uutta keskustelua ja päivitystä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen 
esiopetussuunnitelman keskustelut pidetään syksyllä ja arvioidaan keväisin. 5



Oppimisympäristö

• Mitä tiloja on käytössä? 
Käytössämme on kaikki päiväkodin sisätilat ja niihin voidaan jakautua pienryhmissä. Oppimisympäristöömme kuuluu vahvasti 
Taka-Töölön lähialueet: puistot, kentät, kirjasto ja merenranta.

• Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? 
Oppimisympäristöä arvioidaan jatkuvasti ja muokataan lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan, jotta se tukee leikkiä, liikkumista ja
oppimista. Mielenkiintoa pidetään yllä vaihtamalla tilojen käyttötarkoitusta. Käytämme kuvia ja tekstiä toiminnan tukena. Kaikilla
tavaroilla on omat paikkansa ja ne ovat sieltä helposti lasten saatavilla. Panostamme meluhaitan minimoimiseen käyttämällä
esim. hiljaisuuspeukkua ja ruokakelloa. Parannamme akustiikkaa pedagogisilla ratkaisulla esimerkiksi jakamalla lapsia eri tiloihin
ja leikkiryhmiin. Estetiikkaa lisäämme laittamalla lasten töitä ja valokuvia kauniisti esille. Ympäristöviihtyvyys ja tilojen siistinä
pitäminen on kaikkien yhteinen asia. Tähän osallistetaan päivittäin myös lapsia. Oppimisympäristöön kuuluu olennaisena osana
myös psyykkinen oppimisympäristö eli lapsen sensitiivinen kohtaaminen ja aikuisten välinen vuorovaikutus, jotka luovat
turvallisuuden tunnetta lapselle. Päiväkodissamme saa yrittää ja toimia virheitä pelkäämättä.

• Miten lasten osallisuus huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja 
arvioinnissa? 

Pitämällä yllä turvallista ja keskustelevaa ilmapiiriä, esimerkiksi aamun rauhallinen aloitus, kohtaamiset ja toiminta, porrastettu 
toiminta sisällä sekä ulkona. Lapset ovat mukana suunnittelussa ja leikkejä on mahdollisuus jatkaa aikarajojen ulkopuolellakin. 
Tilojen toimivuutta arvioidaan ja muokataan tarvittaessa. Lasten ääntä kuullaan lastenkokouksien, leikkipiirien ja päivittäisten
keskusteluiden ja aikuisen havainnoinnin kautta.
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Oppimisympäristö jatkuu..

• Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä? 
Kaikki päiväkodin arjen tilanteet ovat monipuolisia oppimistilanteita. Esimerkiksi pukemistilanteessa harjoitellaan kaikkea muutakin kuin 
vaan pukemista: ongelmanratkaisutaitoja – mitä tällä ilmalla laitan päälle? Mitä puen ensin päälle? Matematiikkaa – kuinka monta nappia, 
montako lasta on tänään pukemassa, onko se parillinen vai pariton määrä?

• Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?
Yhdessä tutkimme ja ihmettelemme, retkeilemme, liikumme kävellen ja eri liikennevälineitä käyttäen. Lisäksi käytämme paljon 
kaupungin tarjoamia palveluita ja lähiympäristömme monimuotoisuutta (kirjasto, museot, liikennekaupunki, koulut, musiikkitalo,
meri, metsä). Laajennamme lapsen oppimisympäristöä päiväkodin ulkopuolelle ikätaso huomioiden: pienemmät aloittavat kävelyillä 
lähiympäristöön, puistoihin ja kirjastoon ja isommat lapset käyvät jo pidemmillä retkillä ja hyödyntävät koko kaupunkia 
oppimisympäristönä. 
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

Leikille annetaan paljon aikaa päivittäin, lasten leikkialoitteisiin vastataan ja leikistä kumpuavia asioita otetaan 
käsittelyyn. Oppimista tapahtuu leikin kautta.

• Kasvattajat havainnoivat leikkejä, saaden tietoa lapsen mielenkiinnon kohteista ja kehitysvaiheista.

• Leikin toteutumista, havainnointia ja ohjausta arvioidaan säännöllisesti tiimipalavereissa sekä 
pedapalavereissa.

• Kasvattajat tukevat leikkiä ja ystävyyssuhteiden syntymistä muodostamalla vaihtuvia leikkiryhmiä ja 
olemalla itse mukana leikissä.

• Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan leikin maailman kautta. Harjoittelemme ratkomaan luonnollisia ristiriitoja 
yhdessä ja opetellaan keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi. Aikuinen omalla esimerkillään ja tilanteiden 
sanoittamisella auttaa ymmärtämään ristiriitatilanteita.

• Kaikki ryhmätilamme ovat kaikkien lasten käytössä, tilojen monipuolinen käyttö lisää luovuutta. Leikkitaulut 
antavat ideoita leikkiin ja mahdollistavat lapsen oma-aloitteisen leikin valinnan
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla
Tavoitteet:
• Lapsi saa vaikuttaa arkeensa päiväkodissa
• Lapsi kokee olevansa osa ryhmää

Keinot:
• Kuunnellaan ja toteutetaan lasten ja perheiden toiveita 
• Lapsen kiinnostuksenkohteita havainnoidaan ja käytetään toiminnassa
• Kasvattajat ovat mukana leikkitilanteissa eri rooleissa
• Päätöksiä tehdään yhteisesti, esim. säännöt 
• Leikkitaulun käyttö

Arviointi: 
Arvioidaan lasten palavereissa, tiimipalavereissa, opettajien palavereissa, pedapalaveriessa esim. 
Osallisuusmittarin avulla. Kullakin ryhmällä oma sensitiivisyystavoite kaudelle. 
Asiakastyytyväisyyskysely.
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen 
ja työnteon ympäristönä
• Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus keväällä 2020, jossa 

liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisympäristönä; säännölliset retket 
ja kirjastokäynnit

• Havainnoidaan lasten mielenkiinnonkohteita ja harjoitellaan turvallista 
liikkumista kaupunkiympäristössä

• Musiikin, laulamisen, loruttelun ja draaman avulla, liikenneteemainen 
kirjallisuus, digipelien käyttö, eskarit suorittavat polkuautokortin 

• Teemaa toteutetaan askarteluissa ja kädentaitotöissä
• Ryhmät kuvailevat projektien kulkua ja eri vaiheita huoltajille sopimillaan 

tavoilla.
• Projektin onnistumista arvioidaan yhdessä lasten kanssa, sekä 

tiimipalavereissa ja keväällä kehittämispäivässä
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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. 

• Ajattelu ja oppiminen
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• Osallistuminen ja vaikuttaminen

Yksikön kehittämiskohteena on kaudella 2019-2020 osallistuminen ja vaikuttaminen
• Kasvattajan sensitiivinen ja myönteinen vuorovaikutus edesauttaa lapsen osallisuuden tunnetta.
• Osallisuus on yhteisössä olemista, me kasvattajat huolehdimme, että jokainen lapsi pääsee osaksi päiväkotiyhteisöä ja ryhmäänsä.

Osallisuus huomioidaan myös havainnoimalla lasta sekä kuulemalla lapsen ja perheen toiveita.
• Otamme vanhemmat osaksi yhteisöä avoimella vuorovaikutuksella ja toiveiden huomioimisella (päivittäiset kuulumisten vaihdot -

Vanhempainillat - Juhlat - VASU- ja LEOPS-keskustelu)
• Aikuinen vaalii ja ruokkii tietoisesti keskustelevaa kulttuuria, päiväpiireissä, lastenkokouksissa, haastatteluissa ja arjen aikana syntyvissä 

pohdinnoissa. Kasvattajat vastaavat lasten esittämiin kysymyksiin ja kannustavat pohdintaan ja ongelmanratkaisuun.



Oppimisen alueet

• Kasvan, liikun ja kehityn
• Ilmaisun monet muodot
• Tutkin ja toimin ympäristössäni
• Kielten rikas maailma

Tällä kaudella nostamme esiin ilmiöpohjaisen oppimisen. Erikseen on kirjattu ilmiöpohjaisuuten perustuvan 2 viikkoisen projektin kuvaus. 

Ilmiöpohjainen pedagogiikka on lapsille luontainen tapa toimia, tutkia ja harjoitella. Toimintaa suunnitellaan lasten aloitteiden ja aikuisten 
havainnoinnin kautta. Teemat ja ilmiöt elävät ja kehittyvät lasten kiinnostuksen mukaan. Ilmiöt näkyvät myös lasten leikeissä. Esillä olevaa ilmiötä 
lähestytään monesta eri näkökulmasta ja kaikkia aisteja käyttäen taiteen, musiikin, liikunnan, digitaalisuuden, retkien, keskustelun, draaman ja 
leikin keinoja. Yhdessä projektissa käytämme näitä kaikkia. Aikuinen rikastuttaa ilmiötä, mutta sallii ja tukee lasten ideoiden toteutusta. 
Projekteissa määränpää ei ole tärkein vaan yhdessä toteutettu ja koettu matka. 
Esimerkiksi esiopetuksessa syksyn teemat huipentuvat joulukuussa näyttelyn muodossa. Teemoina turvallisuus, liikenne, minä ja ympäristö. 
Pienemillä syksyn teemoiksi on noussut luonto ja lähiympäristö. Näihin teemoihin on integroitu kaikkia oppimisen alueita. Ryhmät kuvailevat 
projektien kulkua ja vaiheita viestinnässä ja päiväkotiympäristössä. 
Liikennekaupungissa eskarit suorittavat polkuautokortin.



Yhteistyö ja viestintä
• Kasvatushenkilöstön ja perheiden välinen yhteistyö

• Päivittäinen kuulumisten vaihto lasten huoltajien kanssa takaa lapsen hyvinvoinnin jatkumon päiväkodista kotiin ja toisin päin.
• Viestinnässä käytämme puhelinta, sähköpostia, tulostettuja tiedotteita ja ilmoitustauluja.
• Ryhmien viikko-/kuukausikirjeissä avataan kulunutta toimintaa ja lapsiryhmän ajankohtaisia ilmiöitä sekä ennakoidaan tulevaa. 

Instagramin avulla pystymme kuvittamaan toimintaamme.
• Yhteiset juhlat, joihin perheenjäsenet ovat tervetulleita, ovat osa yhteistyötämme; isovanhempienpäivät, äitien- ja isienpäivät ja muut 

yhteiset tapahtumat.
• Yksikössämme toimii vanhempaintoimikunta.

• Yhteistyö päiväkodissamme
• Henkilökunta tuntee kaikki päiväkodin lapset, mikä luo turvallisuutta.
• Hyödynnämme kaikkia ryhmätiloja ja teemme leikkivierailuja toisiin ryhmiin joustavasti.
• Säännölliset talon yhteiset tapahtumat, kuten lauluhetket ja liikuntapäivät.

• Yhteistyö
• Yhteistyöverkostoomme kuuluvat Töölön neuvola, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä (S2) opettaja, 

alueen esikoulut ja koulut, sekä lasten puhe- ja toimintaterapeutit, tulkkipalvelut, diabetespoli sekä Kantin palvelukoti (Ratikan 
vieressä).
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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
• Pedagoginen dokumentointi näkyy käytännössä:

• Arvioimme toimintasuunnitelmaa ja kasvattajayhteisön toimintaa pedagogisissa kokouksissa ja 
kehittämispäivillä. Havainnoimme lasten toimintaa arjen tilanteissa ja dokumentoimme sitä, ja sen 
pohjalta suunnittelemme ja toteutamme toimintaa. 

• Lasten kasvun ja kehityksen kansiot.
• Valokuvaus ja haastattelut.
• Lapsihavainnointi (lapsihavainnointivihko, johon aktiivisesti kirjataan havaintoja ylös).
• VASU- keskustelut ja sen pohjalta kirjattava lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet arvioidaan keväisin.
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta jokainen ryhmä kirjaa kausittain oman ryhmänsä 

toimintasuunnitelman.
• Viikkoviestintä osana pedagogista dokumentointia, jossa näkyy ryhmän toiminta ja lapsia 

kiinnostavat aiheet
• Jokainen ryhmä päivittää kuvia toiminnastaan Instagramiin säännöllisesti
• Aikuinen vaalii ja ruokkii tietoisesti keskustelevaa kulttuuria, päiväpiireissä, lastenkokouksissa, 

haastatteluissa ja arjen aikana syntyvissä pohdinnoissa. Kasvattajat vastaavat lasten esittämiin 
kysymyksiin ja kannustavat pohdintaan ja ongelmanratkaisuun.
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