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Toimintasuunnitelman laatiminen 

• Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021.

• Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössä 

pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Yksikön toimintasuunnitelma 

laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden 

varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

• Toimintasuunnitelma rakentuu jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien 

kanssa laaditun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, ryhmien toiminnan 

suunnitelmien, vanhempainiltojen ja edellisen toimintakauden arvioinnin 

sekä asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta.
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Oppimisympäristö

• Oppimisympäristöksi käsitämme päiväkodin, sen 

lähiympäristön ja koko kaupungin. 

• Lasten kiinnostuksen kohteet ja ryhmien toiminnan 

suunnitelmat ovat oppimisympäristön suunnittelun 

perusteena.

• Lapsia osallistetaan oppimisympäristön 

rakentamiseen päiväkodissa havainnoimalla ja 

arvioimalla säännöllisesti leikkien toimivuutta.

• Lapsiryhmissä käytetään leikkitauluja sekä 

kuvatukea leikissä ja arjen toiminnassa.
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus

Vanhemmat osallistuvat keskusteluun tulevasta toimintakaudesta vanhempainillassa ja vasukeskusteluissa, joissa

kerätään tietoa vanhempien sekä lasten odotuksista toimintakaudesta. Lisäksi vanhemmat osallistuvat päiväkodissa 

järjestettäviin juhliin ja tilaisuuksiin. Yhteydenpito tapahtuu pääosin sähköpostin ja instagramin välityksellä sekä

päivittäisissä kohtaamisissa. Lisäksi ryhmien menneestä ja tulevasta toiminnasta viestitään säännöllisesti

kuukausikirjeellä.

Monialainen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä teemme yhteistyötä suomi toisena kielenä varhaiskasvastauksenopettajan (S2-

opettaja), kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveo), neuvolan, terapiapalveluiden sekä lastesuojelun

kanssa. Lisäksi hyödynnämme alueen kulttuuritoimijoita, erityisesti lähialueen kirjastoja, museoita sekä teattereita. 

Rööperissä tehdään yhteistyötä Snellmannin ala-asteen kanssa ja tällä toimintakaudella esi- ja alkuopetuksen

yhteistoimintasuunnitemassa teemana on kestävä elämäntapa. 
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Varhaiskasvatussuunnitelma prosessi
Vy Rööperi-Wilhola
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Ennen lapsen aloittamista päiväkodissa päiväkodinjohtaja ja perhe sopivat käytännön 

järjestelyistä ja aikataulusta noin kahden viikon mittaiseen tutustumisjaksoon.

Tutustumisjaksolla pidetään varhaiskasvatuksen opettajan kanssa aloituskeskustelu ja 

tehdään viikko-ohjelma tutustumisesta.

Lapsiryhmät on muodostettu yksikössä varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen, lasten 

ikärakenteiden ja toimintaympäristön mahdollisuuksien perusteella. Ryhmissä on eri ikäisiä 

lapsia ja niiden heterogeeninen ikärakenne tukee lasten kasvua ja oppimista sekä 

yhteisöllisyyttä.

Lapsen mahdollinen siirtyminen toiseen ryhmään tapahtuu yhdessä vanhempien kanssa 

keskustellen ja lapsen edunmukaisesti huomioiden hänen kaverisuhteensa.  
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Lapsen vasu toiminnan suunnittelussa
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• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään 

jokaisen perheen kanssa alkusyksyllä ja 

varhaiskasvatussuunnitelmat arvioidaan 

keväällä yhdessä vanhempien kanssa.

• Jokaiselle perheelle jaetaan ennen 

keskustelua täytettäväksi 

keskustelulomake.

• Havaintoja ja kiinnostuksen kohteita 

kartoitetaan käyttämällä ryhmän 

tarpeiden mukaan seuraavia lomakkeita

Huomaa minut 

- havainnointilomake 

Lapsen orastavat taidot ja 

kiinnostuksen kohteet -lomake



Rööperi-Wilholan toimintakulttuuri

Rööperi-Wilholassa keskitytään leikkiin kannustavaan toimintakulttuuriin, 
hyvekasvatukseen ja vertaissovitteluun.
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MiniVerso

• sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen 

työkalu

• toimintamalli, jonka avulla aikuinen auttaa 

lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa 

• Mini Verso luo edellytykset lasten 

osallisuudelle, jossa lasta kunnioitetaan ja 

kuunnellaan. Riitojen ratkaisu sovitellen ei 

leimaa lapsia pahoiksi ja hyviksi.

http://www.ssf-

ffm.com/vertaissovittelu/index.php?id=MINIVERS

O

Hyvekasvatus

• pohjautuu hyveet elämässä -työkaluun. 

Toimintakausittain valitaan hyveet, joihin 

lapset yhdessä kasvatetaan niin 

päiväkodissa kuin kotona.

• ”Kerran hyveen toteuttamisesta kiinni jäänyt 

haluaa tehdä asioita sen eteen, että jäisi siitä 

kiinni uudelleen mahdollisimman pian, ja niin 

hyveestä tulee nopeasti tapa.”  (Antti 

Kylliäinen) 

http://www.hyveetelamassa.fi/

http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/index.php?id=MINIVERSO
http://www.hyveetelamassa.fi/


Toimintakauden painopisteenä ovat

Ilo kasvaa liikkuen 
• Toiminnan suunnittelussa käytetään koko kaupunkia

toimintaympäristönä

• Ilmoittaudutaan ohjelmaan mukaan ja valitaan kehittämiskohteet

• Toimenpiteet liikunnan lisäämiseksi ovat

Lapsiryhmässä on viikoittain suunniteltua liikuntaa 

niin ulkona kuin sisällä

Leikkitauluille laitetaan liikunta-/leikkivälineet 

vaihtoehdoiksi lapsille valittavaksi leikkiaikana

Kaveritaidot
• Kiusaamisen ehkäisy -suunnitelma

• Roihusten arjessa -materiaalin käyttäminen

• Erilaisten tunnemateriaalien käyttäminen
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Sitovat tavoitteet 2020

1. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen 
ja työnteon ympäristönä. 

2. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla
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Koko yksikön yhteisenä ilmiönä ÄÄNI 

Ilmiöpohjaiseen oppimiseen perehdytään tammikuussa ja lapset osallistetaan kokonaisuuden suunnitteluun.

Kokonaisuus toteutetaan yhtäaikaisesti helmikuussa jokaisessa ryhmässä. Yksiköllä on yhteinen aloitus ja lopetus kokotalon 

lauluhetkellä, jossa esitellään pedagogisesti toteutetut ja dokumentoidut kokonaisuudet.

Mielenlukutaitoa -oppaan käyttö turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen 

Varhaiskasvattajan itsearviointien tekeminen ja dokumentointi tiimeissä sekä kehityskeskustelussa

Huomaa minut! -havainnointilomakkeen käyttö



Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja 
kehittäminen

• Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen 

keskeinen työmenetelmä. 

• Yksikössämme dokumentoidaan kuukausisuunnitelmiin, oppimisympäristöihin, lasten vasuihin sekä 

instagramiin. Jokaisella ryhmällä on oma tabletti ja älypuhelin niin lasten kuin aikuisten käyttöön.

• Jokaisella ryhmällä on oma toiminnansuunnitelma, mikä on tehty hyödyntäen Varhaiskasvatuksen laadun 

arvioinnin perusteita ja suosituksia. https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_2418.pdf

• Toiminnan arviointia tehdään yksikössä säännöllisesti niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin.

• Arvioimme vasun toteutumista säännöllisesti eri oppimisen alueiden mukaan. 

• Lisäksi arvioimme toimintaa lasten ja vanhempien kanssa pedagogista dokumentointia hyödyntäen.
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https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_2418.pdf

