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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
Perheen saatua tiedon varhaiskasvatuspaikasta, lapsiryhmästä otetaan yhteyttä huoltajiin ja he sopivat 

tutustumiskäynnin. Jokaisen varhaiskasvatuksessa aloittavan lapsen huoltajien kanssa tehdään suunnitelma 

lapsen tutustumisesta. Tutustumiskäynnillä esitetään tilat ja kerrotaan ryhmästä ja toimintatavoista sekä sovitaan 

tutustumisjakson aikataulu. Sopiva tutustumisjakso, missä huoltaja on yhdessä lapsen kanssa tutustumassa, on 

noin 3-5 päivää. Tutustumisjaksolla käydään aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa huoltajat kertovat lapsestaan 

tärkeinä pitämiään asioita sekä saavat tietoa lapsiryhmästä, päiväkodista ja toiminnasta henkilöstöltä. Tärkeät 

tiedotteet ja täytettävät lomakkeet jaetaan tutustumiskäynnin yhteydessä. 

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus sekä siirtyminen toiseen ryhmään suunnitellaan yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Ryhmästä tai päiväkodista toiseen siirtyvän lapsen ja huoltajien kanssa sovitaan tarvittaessa tutustuminen 

ja siirtopalaveri. Lasten ryhmien valintaan ja siirtymisiin vaikuttavat pedagogiset lasta ja lapsiryhmää tukevat 

ratkaisut, jatkuvuus sekä mahdollisuus kaverisuhteisiin. Lapsen aloittaessa henkilöstö ottaa erityisesti huomioon 

uuden lapsen ja rakentaa yhteyttä lapseen sekä auttaa lasta kiinnittymään osaksi ryhmää.

Lapsen vasu/leops-prosessi – yhteisesti sovitut käytännöt
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, ja lapsen esiopetuksen suunnitelma, leops, laaditaan vuosittain aina 

toimintakauden alussa syys-lokakuussa.

• Kesken toimintakautta aloittavan lapsen vasu ja lapsen leops laaditaan noin kahden kk:n kuluttua aloituksesta. 

• Vasu/leops arvioidaan toimintakauden lopussa maalis-toukokuussa ja aina lapsen siirtyessä toiseen paikkaan. 

• Lapsen vasu/leops-keskusteluihin pyydetään mukaan aina tarvittaessa tulkki.
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Oppimisympäristö

Tuorinniemen päiväkoti sijaitsee samassa rakennuksessa leikkipuiston kanssa. Piha-alueemme on jaettu kolmeen 

osaan ja aivan pihan vieressä on urheilukenttä sekä leikkipuiston laaja ulkoalue. Ympärillämme on kaupunkimaista 

ympäristöä, mutta myös ranta, metsä ja kauniita puistoalueita. Päiväkodistamme on hyvät kulkuyhteydet eri puolille 

Helsinkiä. Bussia ja metroa käyttämällä pääsee nopeasti niin keskustan kuin itäisen Helsingin kulttuuripalvelujen luo. 

Oppimista tapahtuu kaikissa ympäristöissä ja lapsiryhmän oppimisympäristö laajenee lasten kasvaessa. 

Oppimisympäristönä on koko Helsinki.

Sisätiloista, jotka sijaitsevat kahdessa kerroksessa, ovat yhteisessä käytössä vesileikkihuone, hiekkaleikki, 

liikuntasali, ateljee ja parveke. Järjestyksessä oleva oppimisympäristö auttaa lapsia valitsemaan mieluisia pelejä ja 

leikkejä. Lasten kanssa käytävän keskustelun kautta he voivat vaikuttaa ryhmissä oleviin materiaaleihin ja niiden 

saatavuuteen ja käyttöön. Kannustamme lapsia keräämään leikkitavarat leikkien loputtua sekä pitämään huolta 

välineistä. Tavoitteenamme on käyttää yhteistä aula- ja käytävätilaa niin, että tilat tukevat lapsen keskittymistä 

leikkiin ja näin mahdollistavat pitkäkestoisen ja rauhallisen leikin.

Ryhmät ulkoilevat porrastetusti, jotta lapsilla olisi enemmän tilaa liikkua ja toimia sekä sisällä että ulkona. 

Monipuolinen liikkuminen innostaa lapsia kokemaan liikunnan iloa sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina, ohjatusti 

ja omaehtoisesti. Turvallisuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi esiopetusikäiset ulkoilevat iltapäivisin leikkipuiston 

ja urheilukentän puolella.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden 
keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde
Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia uusia asioita. Yksi toimintakauden kehittämiskohteista 

Tuorinniemessä on leikin kannattelu ja rikastaminen. 

Oppimisympäristö on rakennuttu niin, että eri-ikäisten lasten monipuolinen leikki mahdollistuu päivittäin. Tiloja 

käytetään vuorotellen, jotta rauhalliselle leikille jäisi tarpeeksi tilaa ja aikaa. Leikkiympäristöä muokataan lasten 

tarpeiden mukaan. Lelut, pelit  ja askarteluvälineet ovat helposti lasten saatavilla. Leikkivälineitä vaihdetaan 

ryhmien kesken ja näin mahdollistetaan monipuolinen leikki. Henkilöstö ymmärtää leikin merkityksen ja antaa 

sille aikaa ja tilaa. Henkilöstö ohjaa lapsia erilaisiin leikkeihin ja on itse mukana leikissä mahdollistaakseen 

pitkäkestoisen leikin. Ryhmissä tuetaan ja mahdollistetaan lapsen osallisuutta leikissä ja sen valinnassa. 

Sukupuolisensitiivisyys otetaan huomioon leikeissä ja päiväkodin arjessa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 

säännöllisesti tiimipalavereissa, talon kokouksissa ja opettajien palavereissa.

Positiivinen ja kannustava kasvatusilmapiiri mahdollistaa lapselle turvallisen olon kasvaa ja kehittyä. Kasvattaja 

luo rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin omalla käytöksellään ja toimii samalla mallina lapsille. Lasta 

kannustetaan ja rohkaistaan yrittämään ja kokeilemaan uusia asioita. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen 

yksilöllisten tarpeiden, kiinnostuksenkohteiden, toiveiden ja tuentarpeen huomioimisen. Päiväkodin toiminnoissa 

näkyy yhteenkuuluvuus ja me-henki. Meille on tärkeää, että jokaisella lapsella on kaveri tai kavereita.
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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 on laatinut  

osallisuutta tukevan 

huoneentaulun, joka 

on huoltajille 

nähtävillä 

lapsiryhmän seinällä.

Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista eri 

tilanteissa (vapaan leikin 

tilanteet, siirtymät, 

keskustelut, äänestykset)

Henkilöstö 

kohtaa lapsen 

leikissä 

päivittäin 

hetkeen 

pysähtyen ja 

lasta kuunnellen

Tiimeissä arvioidaan aikuisen 

sensitiivistä työotetta erilaisia 

menetelmiä hyödyntäen 

(digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Työyhteisön kokouksessa 

sensitiivisyyden ja osallisuuden 

toteutumista arvioidaan 

säännöllisesti yhden kerran 

kuussa.

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Henkilöstöllä on 

herkkyyttä lasten aloitteille 

ja niiden kuulemiselle. 

Henkilöstö tiedostaa 

hyvän vuorovaikutuksen ja 

tasa-arvoisen 

kohtaamisen merkityksen.

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. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet (tarkemmin Vasussa)

• Ajattelu ja oppiminen

• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

• Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tuorinniemessä kaudella 2019 - 2020 laaja-alaisen osaamisen alueista painottuvat: 

Osallistuminen ja vaikuttaminen sekä Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.



Osallistuminen ja vaikuttaminen
Tuorinniemen päiväkodissa on sovittu yhteisesti hyvän käytöksen ja kohtaamisen pelisäännöt (tiimien 

tiimisopimukset, lasten kokousten sopimukset). Kaikkien ihmisten huomioiminen kohteliaasti, toisten 

ajatusten kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen, oli lapsella puhuttua kieltä tai ei, vahvistavat lasten 

osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä halua osallistua yhteisen toiminnan suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin.

Vuorovaikutusilmapiirillä on merkitystä osallistumisen ja vaikuttamisen aktiivisuuteen. Turvallisessa ja 

sallivassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa kokeilla, ottaa osaa, sanoa mielipiteensä ja toimia rohkeasti. 

Tällaisen vuorovaikutusilmapiirin me haluamme Tuorinniemeen luoda.

Vanhempia kannustetaan osallistumaan päiväkodin ja esim. vanhempaintoimikunnan toimintaan. 

Perheille järjestetään tapahtumia ja juhlia, joihin koko perhe voi osallistua. Perheille kerrotaan 

toiminnasta viikko- ja kuukausikirjeillä tai ilmoitustauluilla. Lisäksi toimintakauden aikana otetaan 

käyttöön kaikissa ryhmissä yksikön yhteinen Instagram –tili. Ryhmien toiminnasta voidaan kertoa myös 

yhdessä lasten kanssa tehdyillä viesteillä.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Tuorinniemen lapsista noin 46 prosentilla on monikulttuurinen tausta. Perheissä puhutaan yli kolmeakymmentä 

eri kieltä. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus huomioidaan päiväkodin arjessa. Kulttuureihin kuuluvista 

juhlista ja perinteistä keskustellaan lasten ja perheiden kanssa. Lapsia opetetaan ymmärtämään ja 

arvostamaan erilaisuutta. Ryhmiin ja käytäville laitetaan esille kuvia ja tervehdyksiä eri maista sekä leikitään ja 

lauletaan eri kielillä. Lapsiryhmän toiminnassa ja yhteisissä tapahtumissa hyödynnetään huoltajien 

asiantuntijuutta oman kulttuurinsa edustajana.

Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin 

kielenkäytön tilanteisiin. Lasten suomenkielen kehitystä tuetaan mm. kuvien, laulujen, lorujen ja leikkien avulla. 

Kasvattajat sanoittavat ja mallintavat kaikissa tilanteissa toimintaa. Sosiaalisten taitojen opettelu erilaisten 

kirjojen, kuvien ja menetelmien avulla vahvistaa lapsen kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Ryhmissä käytetään 

tunnekuvia ja –kirjoja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Esikoululaiset osallistuvat Askeleittain-tuokioille 

kerran viikossa. Muissa ryhmissä on käytössä Pienten Askeleet.
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TAE 2020 sitova tavoite 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan keväällä 2020 laaja-alainen vesi -teemainen ilmiöpohjainen 

kokonaisuus, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja 

työnteon ympäristönä (vähintään 2vk kestävä teema)

Jokainen ryhmä tekee omanlaisen 

vesi –teemaisen kokonaisuuden, joka 

lähtee liikkeelle lapsista ja lasten 

omista ideoista ja kiinnostuksen 

kohteista

Henkilöstö rikastaa ja kehittelee 

kokonaisuutta lasten ikä ja 

kehitystaso ja lasten toiveet 

huomioiden. 

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Toimintaa dokumentoidaan 

mm. hyödyntämällä 

Instagram-tiliä ja yhteisellä 

tapahtumalla perheille.

Vare Jory 19.6.2019



Oppimisen alueet

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. 

Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Oppimisen alueiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten 

mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti. 

Oppimisen alueet

• Kielten rikas maailma: kielelliset taidot ja valmiudet, kielelliset identiteetit

• Ilmaisun monet muodot: Kehollinen, sanallinen, kuvallinen, musiikillinen

• Minä ja meidän yhteisömme: eettinen ajattelu, katsomuskasvatus, mediakasvatus, lähiyhteisön 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, mediakasvatus

• Tutkin ja toimin ympäristössäni: teknologiakasvatus, ympäristökasvatus, matemaattinen ajattelu

• Kasvan, liikun ja kehityn: liikkuminen, ruokakasvatus, terveys ja turvallisuus

Tuorinniemessä painopisteeksi toimintakaudella 2019 - 2020 on valittu Tutkin ja toimin ympäristössäni



Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tuorinniemessä lapsia kannustetaan ihmettelemään, kokeilemaan, kyselemään ja tekemään. Tutkiminen on 

lapsen tapa ottaa maailmaa haltuun ja kasvattajan tehtävä on liittyä tukimaan ja ihmettelemään, antaa 

välineitä sekä dokumentoida tutkimusta. Tuorinniemestä tehdään paljon retkiä lähiympäristöön. 

Toimintakaudella 2019 – 2020 yhtenä kehittämiskohteena on kierrätyksen lisääminen päiväkodissa ja 

kestävien kulutustottumusten opettelu. Päiväkodissa on alkanut ekotukitoiminta keväällä 2019, jonka 

tavoitteena on pienin konkreettisin teoin edistää kestävään elämäntapaan kasvamista. Ryhmät ovat 

hankkineet lajitteluastiat erilaisille jätteille ja ruokahävikkiin kiinnitetään lasten kanssa huomiota. 

Ympäristöstä huolehtimisen ja kestävän kehityksen teemaa käsitellään ryhmissä toimintakauden aikana 

mm. kirjojen, keskusteluiden, erilaisten teemaviikkojen ja nukketeatterin keinoin. 

Tuorinniemi on mukana toimintakauden aikana InnoPlay –hankkeessa, joka liittyy käsityö- ja 

teknologiaoppimiseen (STEAM) esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää pedagogisia 

menetelmiä, joissa integroidaan käsityön, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen 

oppimisalueita leikin, tutkimisen ja ilmaisun avulla.
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus 

Päivittäiset kohtaamiset ovat vuorovaikutteisia: henkilökunta, lapsi ja huoltajat vaihtavat kuulumisia lapsesta ja toiminnasta. Aloitus-, lapsen 

vasu- ja lapsen leops- sekä HYVE4-keskusteluissa huoltajat ja lapsi tulevat kuulluksi. Erilaiset vanhempien ja lasten tapahtumat, isän- ja 

äitienpäiväkahvit sekä joulu- ja kevätjuhlat ovat tärkeä osa yhteisöllisyyttä luovaa toimintaa. Tuorinniemessä toimii aktiivisesti 

vanhempaintoimikunta, joka järjestää toiminnallisia tapahtumia yhdessä henkilökunnan kanssa lapsille ja huoltajille. 

Tiedotamme huoltajia puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostitse, myös paperiset tiedotteet ovat käytössä huoltajien toivomuksesta. Myös 

erilaiset sosiaalisen median kanavat toimivat tiedonlähteinä, mm. Instagram. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua toimintaan ja tehdä 

ehdotuksia toiminnan sisällöstä. Ideoita ja ajatuksia vaihdetaan puolin ja toisin. Otamme myös mielellämme vastaan palautetta

toimintamme kehittämiseksi. 

Monialainen yhteistyö

Jokaisella lapsella on kehityksessä vaiheita, jolloin he tarvitsevat enemmän tukea kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Tuen tarve 

vaihtelee lapsesta riippuen. Yhdessä vanhempien kanssa mietitään, miten lasta voidaan auttaa päiväkodin arjessa. Henkilöstö muokkaa 

oppimisympäristöä lapset tarpeet huomioiden. Tarvittaessa lasta ohjataan tutkimuksiin ja terapiaan. Kasvattajat tekevät tiivistä monialaista 

yhteistyötä päiväkotien, leikkipuistojen, neuvolan, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen S2-opettajan, 

varhaiskasvatuksen pd-opettajan, puhe- ja toimintaterapeuttien, Herttoniemenrannan ala-asteen, lastensuojelun, tutkivien tahojen ja 

ammatillisten oppilaitosten (opiskelijat) kanssa. 

Päiväkoti Tuorinniemi on mukana Minua kuullaan –hankkeessa. Hanke toteutetaan voimauttavan valokuvauksen Minun valokuvani –

kerhona syksyllä 2019. Osallistujina on tukea tarvitsevia lapsia ja heidän perheensä.
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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 on keskeinen työmenetelmä varhaiskasvatuksen lapsilähtöisessä suunnittelussa, 

toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Dokumentointia voidaan tehdä hyvin monella tavalla ja monenlaisilla menetelmillä. Keskeisiä dokumentointimenetelmiä ovat 

kirjatut ja muuten tallennetut havainnot ja keskustelut, haastattelut, toiminnan ja leikkien kuvaaminen ja sanoittaminen, 

portfoliot ja kasvunkansiot, kuvat, äänitallenteet, videot, itse tehdyt lehdet, mediaesitykset ja projektiesittelyt.

Dokumentointi on tärkeä työkalu toiminnan ja tavoitteiden arvioinnissa. Lukuvuoden lopussa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetussuunnitelmaan laadittuja tavoitteita arvioidaan pedagogisen dokumentoinnin 

pohjalta. Myös talonkokousten, opettajien kokousten ja tiimipalaverien kokousmuistiot ovat tärkeä osa pedagogista 

dokumentointia. 

Pedagogiseen dokumentointiin kuuluvat myös työntekijöiden itsearviointi sekä tiimien toiminnan arviointi; työtapojen, 

oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuva muokkaaminen.

Huomioimme lapsilta ja vanhemmilta tulevan päivittäisen palautteen toiminnastamme. Toimintakauden aikana jokainen 

lapsiryhmä ottaa käyttöön yksikön yhteisen Instagram –tilin. Tavoitteena on toiminnan tekeminen läpinäkyväksi, 

vaikuttavuuden lisääminen, perheiden osallistaminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja toiminnan kehittäminen.
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