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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
Päiväkodin johtaja sopii perheen kanssa tutustumisjaksosta ennen päivähoidon aloitusta. Tutustumisjakso on 

yleensä noin viikon mittainen. Tutustumisjakson aikana lapsi käy vanhempiensa kanssa päiväkodin pihassa 

ulkoilemassa ja sisällä leikkimässä ja jakson aikana käydään myös aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa 

vanhemmat voivat kertoa kaikki lapsen hoitoon ja aloituksen onnistumiseen olennaisesti liittyvät asiat. 

Vanhemmat saavat aloituskeskustelussa myös tietoa päiväkodin arjesta ja käytänteistä.

Varsinainen hoito aloitetaan yleensä niin, että aluksi lapsi on vain vähän aikaa hoidossa ilman vanhempia ja 

hoitoaikaa pidennetään ensimmäisen viikon aikana asteittain. Lapsi voi tuoda päiväkotiin mukanaan itselle 

tärkeän lelun ja vaikkapa valokuvan perheestään. Jos lapsi ei vielä ymmärrä  suomen kieltä, vanhempien 

kanssa voidaan sopia joku lohdutussana lapsen kotikielellä. Myös kuvitettu päiväjärjestys ryhmätilassa auttaa 

lasta hahmottamaan päivän tapahtumia. Kuvia käydään lapsen kanssa yhdessä katsomassa. Kun lapsi on ollut 

päiväkodissa noin 1-2 kuukautta, käy ryhmän lastentarhanopettaja vanhempien kanssa keskustelun, jossa 

tehdään lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaa arvioidaan tarpeen mukaan, mutta 

viimeistään kevään lopussa.

Lapsen siirrosta toiseen ryhmään keskustellaan aina vanhempien kanssa. Lapsi käy tutun hoitajan kanssa 

aluksi leikkimässä uudessa ryhmässä ja ryhmän henkilökunta varmistaa, että tieto lapsen hyvinvointiin 

vaikuttavista tekijöistä siirtyy myös uuteen ryhmään. Ryhmien välisellä yhteistoiminnalla varmistetaan, että 

kaikki talon aikuiset tulevat lapsille tutuiksi ja siirtymiset ryhmästä toiseen sujuvat helpommin.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri on kauden tärkein kehittämiskohteemme. Erityisesti kiinnitämme 

huomiota aikuisen rooliin leikeissä. Pienryhmissä toimimalla haluamme taata leikkiin sitoutuneen aikuisen. 

Lapsella on mahdollisuus leikkiä jokaisena päivä päiväkodissa toisten lasten ja ryhmän aikuisten kanssa. 

Päiväkotipäivän rytmitystä mietitään siten, että lapselle jää riittävästi aikaa leikkeihin pukemisten, ruokailujen 

ja päivälevon välillä.

Aikuiset leikkivät lasten kanssa monipuolisesti sääntöleikkejä, ohjattuja leikkejä ja  mielikuvitusleikkejä. Lasten 

leikkialoitteisiin vastataan. Myös pihalla on vähintään yksi aktiivinen aikuinen, joka valvomisen sijaan leikkii 

lasten kanssa.

Koko päiväkodin henkilökunta on vastuussa kaikista lapsista. Jokainen työntekijä on velvollinen auttamaan 

lasta ja antamaan lapselle turvaa ja lohdutusta sekä auttamaan mukaan leikkiin ja osaksi ryhmää.

Ryhmän aikuiset ovat kiinnostuneita lasten leikeistä ja pitävät huolen, että leikkiin mahdollistavia välineitä on 

saatavilla monipuolisesti ja vaihtelevasti. Ryhmän kasvattajat havainnoivat lasten leikkejä ja ovat tietoisia 

heidän mielenkiinnon kohteistaan. Leikkejä ja leikkiympäristöä rikastetaan ja rakennetaan leikkiin 

houkuttelevaa toimintaympäristöä. Leluja vaihdellaan ryhmien kesken ja käytetään koko päiväkodin tiloja esim. 

käytäviä hyväksi mahdollistamaan lasten liikunnallisia leikkejä.

Ryhmän aikuiset varmistavat, että jokainen lapsi pääsee osalliseksi leikkiin. Järjestämme ”leikkitreffejä” yli 

ryhmärajojen.

Henkilökunnan viikkopalavereissa puhutaan leikistä ja jaetaan osaamista. Vanhempien kanssa keskustellaan 

lasten leikistä niin vasukeskusteluissa kuin päivittäisissä kohtaamisissa.

Lasten leikkiä dokumentoidaan ja sitten yhdessä lasten kanssa arvioidaan toimintaa.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Aloituskeskustelussa perheet voivat keskustella päiväkodin henkilöstön kanssa omasta kulttuuristaan ja siitä kuinka se näkyy 

lapsen varhaiskasvatuksessa.  Olemme sopineet tulkkien tilaamisesta vanhempaintapahtumiin ja 

varhaiskasvatuskeskusteluihin, jotta vanhempien osallisuus varmistuisi. Vanhempaintilaisuudet on rakennettu niin, että kaikilla 

vanhemmilla on mahdollisuus keskustella varhaiskasvatuksen sisältöön liittyvistä asioista ja tuoda toiveitaan ja ideoitaan esille.

Varaamme riittävästi aikaa keskusteluille vanhempia askarruttavista asioista, jotta meille syntyy yhteinen ymmärrys 

varhaiskasvatuksesta ja päiväkotimme toiminnasta.

Kaikissa ryhmissä käytetään kuvia puheen tukena lasten kanssa. Vanhempien kanssa otamme myös kuvat tueksi 

kertoessamme lasten päivästä. Laadimme tiedotteemme selkeiksi ja käytämme henkilöstön kielitaitoa apuna erikielisten 

tiedotteiden laatimisessa ja päivittäisessä viestinnässä. 

Pienryhmissä opettelemme leikkien ja taiteillen sekä liikkuen suomenkieltä ja kartutamme sanavarastoa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan konkreettiset toimenpiteet suomenkielen oppimiseksi.

Järjestämme kerran vuodessa kulttuurienillan, jossa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja esitellä omaa kulttuuriaan 

lauluin ja leikein sekä oman kulttuurin ruokien kautta. 

Kannustamme perheitä käyttämään omaa äidinkieltään ja lukemaan lapsille oman äidinkielisiä kirjoja. Osallistumme 

kulttuurikeskus Caisan järjestämiin monikulttuurisiin tapahtumiin ja käytämme kirjaston monikulttuurisia palveluita. Tiedotamme 

lapsiperheiden palveluista erikielisin tiedottein.
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Sensitiivinen työote
Positiivinen pedagogiikka on kaikkien kasvattajien ohjenuora. Annamme lapselle 

positiivista palautetta mahdollisimman paljon. Huomaamme lapsen pienetkin 

onnistumiset ja puhumme niistä yhdessä lapsen ja ryhmän kanssa. Iloitsemme 

yhdessä oppimisesta ja onnistumisista. Toimimme pienissä ryhmissä ja pidämme 

huolta, että jokainen lapsi tulee kuulluksi. 

Ryhmän aikuiset toimivat esimerkkinä lapsille antaessaan positiivista palautetta ja 

kannustusta toisilleen.

Leikillisyys ja ilo näkyvät työssämme. 

Jokainen lapsi toivotetaan hymyillen tervetulleeksi päiväkotiin. Arjen rutiinien kuten 

pukemisten ja ruokailujen lomassa on lupa hullutella ja jutella mukavia.  Aikuinen 

työskentelee konkreettisesti lapsen tasolla ja on herkällä korvalla kuuntelemassa 

lapsen iloja ja suruja.  

Aikuiset auttavat lasta kaveritaitojen oppimisessa olemalla mukana leikeissä. 

Varmistamme, että jokainen lapsi pääsee ryhmän jäseneksi ja osalliseksi yhteiseen 

leikkiin. Varmistamme, että jokainen lapsi pääsee ryhmän jäseneksi. Aikuiset auttavat 

niitä lapsia, jotka eivät pysty ilmaisemaan omia toiveitaan, olemalla mukana leikissä ja 

sanoittamalla leikkiä. Ennakoimalla lasten toimintaa, ehkäisemme ristiriitatilanteita.

Lasten on sallittua osoittaa tunteitaan ja autamme esimerkiksi tunnekellon ja 

tunnekuvien avulla lapsia sanoittamaan tunteitaan ja takaamme jokaiselle lapselle 

ulospääsyn ristiriitatilanteista turvallisen aikuisen avustuksella.
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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. 



Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Päiväkodin aikuiset ovat kiinnostuneita lapsen maailmaan kuuluvista 

asioista, kuten peleistä ja lastenohjelmista. Lasten kanssa 

keskustellaan lasta askarruttavista aiheista. Lapsen kanssa 

pysähdytään pohtimaan, mikä on totta ja mikä on tarua ohjelmissa ja 

peleissä. Lasta autetaan käsittelemään tunteitaan. Vanhempien 

kanssa keskustellaan lapsen ikätasoon sopivista peleistä ja ohjelmista 

Kaikki lasten kanssa työskentelevät lisäävät tietämystään 

mediakasvatuksesta. Jaamme osaamistamme yhteisillä 

kehittämispäivillä ja pedagogisissa kokouksissa.

Liikumme paljon lähiympäristössä ja viritämme lapset havainnoimaan 

merkkejä ja symboleja ympärillään. Tutkimme ympäristöä yhdessä 

lapsen silmin. Osallistamme lapset kuvaamaan ja kuvailemaan 

ympäristöään ja arkeaan digitaalisia välineitä hyväksi käyttäen. 

Dokumentit mahdollistavat yhteisen pohdinnan ja arvioinnin lasten 

kanssa.

Lapsen oppimisen halua ruokitaan ja lasta autetaan etsimään tietoa 

niin sähköisistä kuin perinteisistä painetuista tietolähteistä. Tutkimme 

ja luemme lasten kanssa kirjoja päivittäin.
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Oppimisympäristö
.Jokaisella ryhmällä  on omat kotitilat, mutta kaikki ryhmät voivat käyttää kaikkia päiväkodin tiloja. 

Pikku Stadilan lapset käyttävät viikoittain myös Stadin ammattiopiston liikuntasalia. Stadin ammattiopiston opiskelijat on 

käyvät leikkimässä lasten kanssa. Pikku Stadilan lapset osallistuvat  opiskelijoiden järjestämiin taide- sekä 

liikuntatapahtumiin säännöllisesti.  

Isommat lapset ulkoilevat viikoittain läheisessä Filpuksen leikkipuistossa.  Kaikki ryhmät käyvät kerran viikossa retkillä 

läheisessä Longinojan ympäristössä ja lähimetsässä. Aikuiset suunnittelevat lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti 

retkille sisällön. 

Läheisen Malmitalon kirjastoa käyttävät kaikki ryhmät. 

Saga- Helapuiston palvelutalossa ryhmät käyvät noin kolme kertaa kaudessa vierailulla. Yhdessä palvelutalon 

asukkaiden kanssa lauletaan ja lorutellaan.
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Luontoelämykset ovat viikoittain jokaisen lapsen ulottuvilla. Retkeilemme lähiluonnossa ja suunnittelemme monipuolista 
luonnossa tapahtuvaa toimintaa.
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Oppimisympäristö

Lämmin ja hyväksyvä vuorovaikutus on tärkein alusta oppimiselle. 

Lapsi saa tuntea olonsa turvalliseksi. Hän on hyväksytty omana 

itsenään juuri sellaisena kuin on. Jokaisen lapsen vahvuudet otetaan 

huomioon uuden oppimisessa. Lapset ovat aktiivisia toimijoita 

ympäristössään. Ympäristö mahdollistaa monipuolisen toiminnan 

leikkien, liikkuen, taiteillen ja tutkien lapsen mielenkiinnon kohteista 

lähtien. Toimintaan liittyvät välineet ovat laadukkaita ja lasten 

saatavilla. 
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Koko kaupunki 
oppimisympäristönä
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Maaliskuussa 2020 toteutamme koko 

päiväkodin yhteisen luontoprojektin. Projektissa 

lähdetään lasten ideoista ja projekti tarkentuu 

keväällä. Dokumentoimme projektin käyttäen 

digitaalisia välineitä ja kokoamme maaliskuun 

viimeisellä viikolla projektista näyttelyn saliin, 

jossa vanhemmat lapsineen voivat vierailla ja 

kommentoida projektia sekä arvioida projektia.

• Yhteinen luontoprojekti



Oppimisen alueet

(yksikön nostot/kehittämisen alueet. Oppimisen 

alueet on kuvattu kattavasti Helsingin Vasussa.)



Oppimisen alueet
Kehittämiskohteemme:

Kasvan, liikun, kehityn

Päiväkoti on mukana Ilo Kasvaa liikkuen ohjelmassa, josta saamme uusia 

ideoita ja osaamista. Pohdimme omaa suhdettamme lasten liikkumiseen 

säännöllisesti. Vältämme rajoittamasta lasten luontaista tarvetta liikkua. 

Kannustamme lasta liikkumiseen ja tarjoamme lasta kiinnostavan 

liikkumisympäristön. Käytävätilat mahdollistavat lasten vauhdikkaatkin 

liikkumisleikit vaikkapa muovimopoilla. Liikuntavälineet ovat niin sisällä 

kuin ulkona lasten ulottuvilla esimerkiksi omaehtoiseen temppuratojen 

rakenteluun. Tuomme vasukeskusteluissa esiin lasten liikkumisen 

tarpeita. ”Välipalaliikunta” tekee odottelutilanteistakin lapsille mieluisan 

hetken. Luonnossa liikkuminen ja retkeily on osa kaikkien ryhmien 

viikkorutiinia. Järjestämme kierrätystapahtumia, jolloin perheet voivat 

kierrättää liikuntavälinetä.  Vanhempaintilaisuuksissa perheillä on 

mahdollisuus jakaa tietoa alueen liikuntapaikoista toisilleen. 

Harjoittelemme liikuntaleikeissä perusliikuntataitoja.

Päiväkodin henkilökunnan aktiivinen osallistuminen lasten ulkoleikkeihin 

toimii iloisena esimerkkinä lapsen liikkumiselle.
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Kielen rikas maailma
Kirjat, sadut, tarinat ja lorut kuuluvat lapsen jokaiseen päivään 

päiväkodissa. Kaikki lapset vierailevat vuoden aikana kirjastossa 

joko satutuokioilla tai lainaamassa kirjoja, joita luetaan 

päiväkodissa. Lapset voivat myös tuoda lempikirjojaan päiväkotiin 

ja niitä luetaan yhdessä. Lapsia kannustetaan keksimään omia 

tarinoita, joita aikuinen kirjaa. Näitä tarinoita luetaan yhdessä 

muiden lasten kanssa. Käytämme monipuolisesti kielen oppimiseen 

tarkoitettua materiaalia kuten ”Roihusen perheen arki” 

kokonaisuutta. Ryhmissä leikitään kielitietoisia ja kuvin tuettuja 

leikkejä.

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin

kirjataan kielenoppimissuunnitelma. Suomi 2- kielenä opettaja 

vierailee säännöllisesti päiväkodissa.

Lorut ja laulut kuuluvat jokaiseen päivään ja toistojen sekä rytmin 

kautta suomenkieli tarttuu leikiten.
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Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus 
Lasten huoltajille järjestettiin syksyllä työpaja tyyppinen tilaisuus, jossa kaikilla oli mahdollisuus esittää toiveita ja ajatuksia 

toiminnan kehittämisestä ja yhteistyöstä. Koska päiväkotimme on monikulttuurinen paikalle varattiin tarpeen mukaan tulkkeja 

kaikkien osallisuuden varmistamiseksi. Vanhemmat voivat myös lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa tuoda esille tärkeänä 

pitämiään asioita ryhmän ja päiväkodin toiminnassa. Kaikki ryhmät viestivät sähköisissä viikko-/kuukausikirjeissä perheille 

tulevista tapahtumista sekä kuvailevat ja arvioivat ryhmän toimintaa.

Ryhmien omilla porttikahveilla vanhemmat voivat arvioida ja ideoida oman lapsensa ryhmän toimintaa.

Ryhmien henkilökunta huolehtii, että vanhemmat saavat päivittäin riittävästi tietoa lapsen päivän kulusta ja että vanhempien 

tuoma tieto välittyy päiväkodissa.

Päiväkodissa järjestetään perheille yhteisiä tapahtumia, kuten joulupolku, kulttuurienilta sekä isovanhempien päivä.

Monialainen yhteistyö
Yhteistyökumppanimme ovat Saga-Helapuiston palvelutalo, Filpuksen leikkipuisto, Stadin ammattiopisto, Hietakummun 

peruskoulu ja Karviaistien koulu. Toimimme kaveripäiväkotina alueen perhepäivähoitajalle.
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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
Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on aina lasten vahvuudet  ja mielenkiinnonkohteet. Kaikki toiminta on 

pedagogisesti perusteltua. Päiväkodin ja ryhmien toimintaa suunnitellessamme vastaamme kysymykseen; ” Mitä lapsi 

hyötyy suunnittelemastamme toiminnasta?”

Lasten tekemät aloitteet huomioidaan toiminnassa ensisijaisesti. Muokkaamme päiväkodin leikki- ja 

oppimisympäristöä säännöllisesti lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisia leikkejä tukevaksi.

Jokainen työntekijä pohtii ja arvioi omaa työtään ja varsinkin omaa vuorovaikutustaan lapsiin. Tiimeissä arvioimme 

viikoittain toimintaamme ja kirjaamme myös perheille lähteviin viikkotiedotteisiin huomioitamme ryhmän toiminnasta. 

Projektien vaiheita dokumentoimalla teemme myös lapsille näkyväksi oppimisen prosessia.

Toimintaa suunnitellaan yhdessä muiden opettajien kanssa ja jaetaan samalla osaamista ja ideoita sekä innostusta. 

Vähintään kerran kuukaudessa pidetään pedagogisia keskusteluja ennalta valituista aiheista. Dokumentoimme 

toimintaamme pitkäjänteisesti ja järjestämme vanhemmille ja lapsille tilaisuuksia arvioida toimintaamme dokumenttien 

pohjalta.

Viikkopalavereissa arvioimme kehittämiskohteitamme.
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