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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
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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 
ja vasuprosessi
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Varhaiskasvatuksen aloittaminen: 

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, 

tarjoamme mahdollisuuden ”pehmeään 

aloitukseen”/tutustumisjaksoon, jonka 

aikana lapsi voi yhdessä vanhempien 

kanssa tutustua päiväkodin arkeen. 

• Käymme jokaisen perheen kanssa 

aloituskeskustelun, perheen halutessa 

käymme sen kotona. Tämän avulla 

haluamme mahdollistaa turvallisen 

varhaiskasvatuksen aloituksen.  

• Siirtokeskustelut käydään tarvittaessa, kun 

lapsi siirtyy päiväkodin sisällä ryhmästä 

toiseen tai kun lapsi siirtyy toiseen 

päiväkotiin. 

Vasuprosessi:

(lapsen varhaiskasvatussuunnitelma)

• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma 

syksyllä moniammatillisesti lapsen ryhmän kasvattajien 

kanssa. Keskustelun käy ja kirjaa ryhmän 

varhaiskasvatuksen opettaja. Ryhmän toiminta 

suunnitellaan vasujen pohjalta. Kaikki vasut arvioidaan 

viimeistään keväällä, tarvittaessa muulloinkin toimikauden 

aikana.

• Oppimiskokonaisuudet perustuvat lasten mielenkiinnon 

kohteisiin.

• Lasten vasuista esiin nousseet pedagogiset tavoitteet 

huomioidaan ja niitä käytetään ryhmän toiminnan 

suunnittelun pohjana. Tavoitteet on kirjattuna ryhmän 

työkaluksi näkyville ja ovat mukana jatkuvasti työssä mm. 

ryhmän sähköisessä portfoliossa.

• Valkeassa on syksyisin laadittu ryhmä- ja 

opettajakohtainen vasukalenteri, joka helpottaa vasutyötä 

keskustelujen käymisen ja kirjaamisen kannalta. 

• Vasut on kirjattu syksyllä aloittaneiden lasten osalta 

lokakuun loppuun mennessä. 



Oppimisympäristö
• Jokainen ryhmä käy metsäretkillä vähintään kerran viikossa tai ikätaso 

huomioiden tutustuu päiväkodin lähiympäristöön. Ryhmillä on omia 

metsäpaikkoja. Yksi kokopäiväryhmä toteuttaa Suomen ladun 

Luonnossa kotonaan toimintamallia, eli retkeilevät metsässä vähintään 

3krt viikossa. Osapäiväryhmän toiminta painottuu metsä- ja 

ulkotoimintaan neljänä päivänä viikossa.

• Lisäksi Paloheinän ja Torpparinmäen ympäristö tarjoaa monipuoliset 

leikki- ja liikuntamahdollisuudet. Käytämme hyödyksi leikkipuistoja, 

jäähallia, kirjastoa, paloheinänmäkeä.

• Vuosittain suoritamme lähietsintäharjoituksen sekä yhdessä lasten 

kanssa sisälle- ja ulospoistumisharjoituksen.

• Lasten oppimisympäristön perustana on turvallinen ilmapiiri, jossa 

kiinnitetään huomioita lapsen turvallisuuden tunteen varmistamiseen ja 

ryhmäytymiseen.

• Lapset ovat osallisina leikkipaikkojen rakentamisessa ja 

muokkaamisessa, heidän toiveita kuunnellaan mm. jumpparatojen 

rakentaminen, kahvilaleikki. Leikkivälineet on sijoitettu sinne missä 

lapset viihtyvät. 
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Liikkuminen Valkeassa:

• Säännölliset metsäretket

• Leluton ulkoilu, jolloin mm. ohjattuja 

pihaleikkejä 

• Portit auki- päiviä sekä vierailuja pihojen 

välillä ja yli ryhmärajojen. 

• Sisällä käytävillä hyppimisruutuja, 

seinämuotoja, vessajonotusmerkkejä yms. 

• Sali- ja ulkojumppapäivät

• Eskareilla koulun sali käytössä kerran 

viikossa.

Oppimisympäristötyöryhmä: 

• Kootaan marraskuun aikana työryhmä, joka 

pohtii tilojen monipuolista käyttöä ja 

leikkipaikkojen järjestämistä lasten toiveet 

huomioiden. 

• Tarkoituksena mm. järjestää roolivaatteita, 

kirjahyllyjä, leluvarastoja niin, että ne 

houkuttelevat monipuoliseen käyttöön. 

LUONNOSSA KOTONAAN toiminnassa 

ulkoillaan useita tunteja päivässä, säällä 

kuin säällä ympäri vuoden. Lähiympäristöön 

tutustutaan ja retkeillään vähintään kolme 

kertaa viikossa. 



Toimintakulttuuri
Vuorovaikutuksen tasot: 

AIKUINEN-AIKUINEN

Henkilökunta

• Aamutervehdys

• Tiimipalaverit, pedafoorumit ja talon kokoukset

• Kulttuurinen tietoisuus, S2-verkosto

• Esimiestyö

• Kehittämispäivät

• Yhteistyökumppanit

Vanhemmat ja henkilökunta

• Vasut

• Vanhempaintapaamiset, juhlat, retket, 

teemapäivät ja tempaukset

AIKUINEN-LAPSI

• Yksiköllinen huomiointi tulo ja lähtötilanteissa 

 ”heipat”

• Herkkyys huomioida lapsi yksilönä ryhmässä

• Ohjaamme lasta sanoittamalla ja kuvittamalla 

arkea

LAPSI-LAPSI

• Leikki

• Vertaisoppiminen ja toisen auttaminen

• Aikuinen tukee lasten välistä vuorovaikutusta 

esim. ristiriitatilanteissa tai leikkikaverin 

löytämisessä myös eri ryhmien välillä 
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Leikkiin kannustava 

toimintakulttuuri -

Osallisuus, 

yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo

• Toimintakulttuurimme 

pohjautuu yhteiseen 

arvoperustaan sekä hyveisiin 

(kannustavuus, ystävällisyys 

ja reiluus). 

• Keskeisinä arvoina pidämme 

työyhteisön positiivista 

ilmapiiriä, hyvää 

vuorovaikutusta ja hetkeen 

tarttumista. Toimintaa 

suunnitellaan ja kehitetään 

lasten tarpeet huomioiden. 

• Pidämme tärkeänä 

oppimisen iloa sekä 

kehittymistä työntekijöinä ja 

kasvattajina.
Yhteiset leikkipaikat ja 

niiden käyttösopimukset, 

tilojen porrastaminen

TILAA LEIKILLE

Vuorovaikutus ja tunnetaidot 

leikkitaitojen vahvistajana

• Pienin askelin ja 

askeleittain tunnetaito-

ohjelmat käytössä lähes 

kaikissa ryhmissä.

Turvallisuus ja 

välittämisen 

kulttuuri

 Sekoitamme 

leikkijöitä yli 

ryhmärajojen

Ulkotoiminta

• Ulkoiluaikojen porrastaminen

• METSÄ: mielikuvituksen 

rikastuttaminen, motorinen 

kehitys, tilaa uusille leikeille

RYHMÄKOHTAINEN 

SÄHKÖINEN PORTFOLIO:

• Toimintakauden talon 

tavoite

• Pedagoginen dokumentointi

• Lapsen osallisuus



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)

Jokainen lapsi ja hänen 

ajatuksensa/toiveensa on 

huomioitu ja dokumentoitu 

vähintään 2krt. Toiveen 

toteutuminen tehdään näkyväksi. 

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 

keskustellaan 

yhteinen käsitys 

sensitiivisyydestä

Jory

19.6.201



Laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet

20.11.2019

Sukunimi
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• Sähköinen portfolio

• Tabletit ja puhelimet 

havainnoinnin välineineinä 

mm vasuissa ja tiimeissä 

(vanhemmille 

havainnollistetaan video ja 

kuvamateriaalin avulla 

lapsen päivää)

Lasten ääni kuuluviin: 

• Joka toimikausi ryhmässä 

kirjataan ja allekirjoitetaan 

yhdessä laaditut 

kaverisopimukset

• Jokaisen lapsen 

osallisuutta seurataan 

läsnäololistan avulla

Oppiminen metsässä

• Mielikuvituksen ja ajattelun 

rikastuminen

• Itsestään huolehtiminen; 

mitkä ja millaiset varusteet 

sekä omatoimisuuteen 

ohjaaminen

• Kielenkehitys ja äänenkäyttö 

metsässä

• Kokonaisvaltainen motorinen 

ja kognitiivinen kehitys

• Yhteistyö yli ryhmärajojen

• Yhteiset pelisäännöt ja 

vuorovaikutus

Kieliin ja kulttuureihin 

tutustuminen

• Valkeassa puhutaan 8-9 

eri kieltä, tervehdykset 

näkyville

• Mietimme vuoden aikana 

yhteisiä teemoja kielten 

esiin tuomiseen

• Ranskan kielirikasteinen 

esiopetus kahdessa 

ryhmässä kerran viikossa 

2h. 

• Projektit; lasten 

mielenkiinnon 

pohjalta



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:

- Ideana on ”Kevään herääminen”, tutkien omaa ympäristöä sekä 

istuttaa päiväkodin pihalle oma pieni kasvimaa.

- Tutustua myös kartan avulla omaan alueeseen ja kaupunkiin.

Kriteeri / Miten Kriteeri / Miten

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Sitova tavoite 

toteutetaan ja 

dokumentoidaan 

keväällä 2020. 

Vare Jory 19.6.2019



Yhteistyö ja viestintä
• Valkeassa on paljon aktiivisia vanhempia ja tarjoamme kaikille mahdollisuuden tulla mukaan 

toimintaan (esim. terveystiedon opettajan kasvistuokio, avaruus asiantuntija).

• ”Tähtihenkilöpäivät” lähes kaikissa ryhmissä; lapsi saa tähtihenkilöpäivänään esimerkiksi kutsua 

päiväkotiin itselleen tärkeän henkilön

• Suunnittelemme myös muita teemapäiviä lasten toiveiden ja aikuisten ideoiden pohjalta. 

• Viestimme vanhemmille tärkeät asiat sähköpostin avulla. Ryhmien toiminnasta kerromme 

sähköisen portfolion avulla, jossa jokaisen ryhmän pedagogista toimintaa avataan sanoin ja kuvin. 

• Sähköinen hoidontarpeen kysely (kun tiedustellaan poissaoloa johon ei tarvita vanhempien 

allekirjoitusta). 

Monialainen yhteistyö

• Alueen varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opettaja ja kiertävä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja

• Leikkipuisto Soihtu ja Paloheinän ala-aste; erityisesti esiopetuksen yhteistyö

• Paloheinän kirjasto ja neuvola

• Jäähalli

• Suomen Latu ja luonnossa kotonaan toiminta, lisäksi alueellinen muu luontoon liittyvä yhteistyö.
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

• Digivälineiden käyttö arjessa tukemassa dokumentointia ja havainnointia. 

Esim. leikin kuvaaminen ja arviointi tiimissä. Lisäämme myös tämän 

käyttöä yhteistyössä vanhempien kanssa (vasu- ja päivittäiset 

keskustelut). 

• ”Hyvät teot vaikuttavat aina johonkin” – Lasten itsearvioinnin ja toiminnan 

seurannan välineitä (esim. peukku, mikä oli kivaa?-kyselyt)

 Ystävällisyyden, auttamisen ja pelisääntöjen noudattamisen 

sanallistaminen ja merkitykset

• Lasten jatkuva havainnointi ja siitä keskustelu. Vastuutamme myös 

vanhempia avoimuuteen ja jatkuvaan keskusteluun. Lapsille kootaan 

kasvun kansiota. 

• Oppimisympäristöjen muokkaaminen toiveiden ja kiinnostuksen mukaan. 

• Yksilö- (itsearviointi) ja ryhmäkehityskeskustelut kerran toimikaudessa. 

Ryhmien toiminnan arvioinnille asetetaan tavoitteet ryhmäkohtaisesti. 

• Talon palaverit ja teematyöryhmät – yhteissuunnittelu (opettajien yhteinen 

SAK-aika, tehty erillinen kalenteri). Säännölliset tiimipalaverit ja 

pedagogiset opettajien ja lastenhoitajien-foorumit. 

• Työryhmä kokoontuu tammikuussa 2020 toimintasuunnitelman 

väliarviointiin, tarkastellaan missä mennään kehittämiskohteiden osalta.
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Kehitämme toiminnan 

dokumentointia SÄHKÖISEN 

RYHMÄN PORTFOLION avulla. 

(Tämä tulee korvaamaan 

aiemmat viikkokirjeet.) Portfolion 

tavoitteena on avata ryhmän 

pedagogista toimintaa, ryhmän 

tavoitteita ja peilata niitä Helsinki 

Vasun ja Esiopetuksen 

toimintasuunnitelman 

tavoitteisiin. Portfolion 

tarkoituksena on saada kuvattua 

ryhmän toimintaa vanhemmille ja 

jakaa sitä kautta ryhmän 

tiedotteita. 

Dokumentoinnissa kuvat tukevat 

tekstiä. Kehitämme myös lasten 

osallisuutta portfolioiden 

tekemisessä. 


