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• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten toimipisteessä 

tai yksikössä käytännössä toteutetaan 

varhaiskasvatusta pedagogisesti. Toimintasuunnitelma 

on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan 

kuvaus.

• Lapsiryhmän toiminnan suunnittelu perustuu lapsen 

vasuista saatuun tietoon, yksikön 

toimintasuunnitelmaan, Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Vasu perusteisiin.

Toimintasuunnitelma
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• Toiminnan lähtökohtana ovat lasten 

aiemmat kokemukset ja mielenkiinnon 

kohteet.

• Toimintaa suunnitellaan laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet ja oppimisen 

alueet huomioiden 

Ryhmien toiminnan 
suunnittelu
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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman yhteiset 

tavoitteet kaudelle 2019 - 2020:

Vasu 2019 ja laadun prosessi indikaattori 4.2.3 (Karvi 24:2018)

• Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta 

ja toimijuutta tukevalla tavalla.

• Kaikille yhtenäinen arviointikehikko.

TAE 2020 valmisteluvaihe

• jokainen varhaiskasvatusyksikkö toteuttaa vähintään yhden ainakin kaksi viikkoa kestävän 

laaja-alaisen ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia 

oppimisen ja työnteon ympäristönä.

• Yksiköt täydentävät oman arviointikehikon yhteiseen tavoitteeseen.

Perhepäivähoito 1.8.2019



Helsingin perhepäivähoidon 
toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatusyksikkö perhepäivähoito Kaakko

Hyväksymispäivämäärä: 31.10.2019

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ritva Lavinto



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

Helsingin perhepäivähoidon toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä Helsingin kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019. 

Perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössä pedagogisesti 

käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan 

kuvaus. 

Toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan 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 

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
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Lapsen varhaiskasvatuksen polku perhepäivähoidossa

Tutustumisen ja aloittamisen käytännöt

• Saatuaan tiedon hoitopaikasta perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa, vanhemmat ottavat yhteyttä 

hoitopaikkaan tai perhepäivähoitaja /ryhmäperhepäivähoitaja perheeseen ja sopivat tutustumiskäynnin. 

• Tutustumiskäynnillä esitellään hoitopaikan tilat ja kerrotaan ryhmästä ja toimintatavoista sekä sovitaan 

tutustumisjakson aikataulu. 

• Tutustumisjakso, missä vanhempi on joko kokonaan tai osittain mukana hoitopaikassa lapsen kanssa, on noin 

viikon mittainen. Tutustumisjaksolla käydään aloituskeskustelu.

Lapsen vasuprosessi – perhepäivähoidon yhteisesti sovitut käytännöt

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, laaditaan vuosittain aina toimintakauden alussa syys-lokakuussa.

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

• Vasu arvioidaan toukokuussa ja aina lapsen siirtyessä toiseen hoitopaikkaan. 

• Lapsen vasukeskusteluihin ja vanhempaintilaisuuksiin otetaan aina tarvittaessa tulkki.

Toiseen varhaiskasvatusyksikköön siirtymisen yhteiset käytännöt Helsingissä

• Lapsen siirtyessä hoitopaikasta toiseen  pidetään tarvittaessa siirtoneuvottelu uuden hoitopaikan henkilökunnan 

ja vanhempien kanssa. Lapsen vasu siirtyy uuteen varhaiskasvatuspaikkaan..
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Oppimisympäristö

Perhepäivähoito Kaakossa on 5 ryhmäperhepäiväkotia, joissa jokaisessa on 8 lasta. Omassa kodissaan 

työskenteleviä perhepäivähoitajia on 7. Muokkaamme oppimisympäristöjämme yhdessä lasten kanssa heidän 

tarpeisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa sopiviksi. Arvioimme niitä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa 

säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

Perhepäivähoidolle luonteenomaista toimintaa on retkeily ja koko kaupunki toimii lasten oppimisympäristönä. Retkiä 

teemme niin lähelle kuin kauemmaskin vähintään kerran viikossa ja lasten toiveet ja tarpeet huomioidaan retkiä 

suunniteltaessa. Retket ovat pedagogista toimintaa, jossa yhdistyvät arjen taitojen harjoittelu, liikkumisen ilo, 

kielelliset taidot ja valmiudet, yhdessä toimiminen ja ryhmäytyminen sekä erikseen retkikohtaisesti suunniteltavat 

pedagogiset sisällöt. Lapset oppivat kaikkialla, kaiken aikaa ja haluamme tarjota tähän retkien avulla vaihtuvan ja 

monipuolisen, pedagogisesti rikkaan oppimisympäristön.

• https://vimeo.com/35186301 (Oppimisen kaikkiallisuus, Lasse Lipponen)
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Perhepäivähoidon toimintakulttuurin keskeiset periaatteet ja 
kehittämiskohde

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri: Leikin lumo, vuorovaikutuksen voima ja perushoidon 

pedagogiikka

Tavoitteet

• Jokainen lapsi pääsee päivittäin osallistumaan leikkiin yhdessä ryhmän toisten lasten sekä hoitajan 

kanssa 

• Hoitaja on aktiivinen osallistuja leikissä ja luo leikin kautta lapselle tilaisuuden ilmaista itseään, omia 

tunteitaan ja oppia uutta yhdessä toisten kanssa

Toimenpiteet

Leikin rooli perhepäivähoidon arjessa on kantava voima. Leikkiä voi kaikkialla ja tartumme aktiivisesti ja 

sensitiivisesti lasten leikkialoitteisiin päivittäin eri ympäristöissä. Huolehdimme leikkiin itse osallistumalla, että 

jokainen lapsi pääsee mukaan leikkiin ja jokaisella on kavereita. Osallistumme, ohjaamme, rikastamme ja 

kannustamme lapsia itseilmaisuun leikin kautta päivittäin. Dokumentoimme leikkiä eri tavoilla viikoittain.

Arviointi: Tavoitteen toteutumista arvioidaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa päivittäisessä 

kanssakäymisessä sekä lapsen vasun yhteydessä.

Työyhteisöt seuraavat säännöllisesti tavoitteen toteutumisen edistymistä. 
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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: oppimisympäristö on suunniteltu niin, että 

lapset pääsevät toimimaan itsenäisesti. Lasten mielenkiinnon 

kohteet näkyvät oppimisympäristössä, ja arvioimme sitä lasten 

kanssa kuukausittain. Lapset ovat toimijoina mukana kaikissa 

arjen toiminnoissa.

Huomioimme erityisesti aamuisen 

sensitiivisen lapsen 

vastaanottamisen, muokkaamme 

oppimisympäristöä yhdessä lasten 

kanssa, valokuvaamme esim retkiä, 

ja laitamme kuvat huoltajien 

nähtäville, näin lapsi voi kertoa 

kuvien pohjalta toiminnasta. 

Varmistamme, että lapsen 

kädenjälki näkyy 

oppimisympäristössä moninaisesti.

Keskustelemme lasten kanssa 

säännöllisesti toteutuneesta toiminnasta ja 

arvioimme osallisuuden toteutumista: 

havainnoimalla, keskustelemalla aamu- ja 

lounaspiireissä, ruokailuhetkillä, 

siirtymätilanteissa. Kannustamme ja 

tuemme lapsia toiminnan ideoimiseen ja 

arviointiin, käytämme sadutusta, ja 

haastatteluja. Pienten kohdalla 

hyödynnämme huoltajien lastensa 

tuntemusta

Kohtaamme lapsen 

leikissä päivittäin 

osallistumalla vähintään 

yhteen leikkiin joka päivä 

ja tukemalla leikin 

ohjauksella kaikkia lapsia 

leikkiin pääsyssä.

Tiimeissä arvioimme 

sensitiivistä työotetta 

tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen: 

tiimikokouksissa viikoittain,  

sekä toimintaa videoimalla 

vähintään 2x toimikaudessa

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoite ja menetelmät on kirjattu 

jokaisen yksikön 

toimintasuunnitelmaan 

(31.10.2019)

Henkilöstön sensitiivisen läsnäolon ja vuorovaikutuksen 

mahdollistaa pedagogisesti suunniteltu arki. Tätä tukevat 

kiireettömyys, pienryhmät, ohjattu toiminta, pysähtyminen, 

kuunteleminen, henkilökunnan tiimipalaverit ja yhteiset säännöt.

Sensitiivisyys: Olemme aidosti 

läsnä,  vuorovaikutuksemme on 

positiivista ja lämmintä, 

kohtaamme lapsen 

yksilöllisesti, havainnoiden ja 

lapsen tuntien. Luomme 

lapselle kokemuksen siitä, että 

hän on arvokas ja ilahduttaa 

olemassaolollaan aikuista. 

Olemme fyysisesti lähellä, 

samalla tasolla. 

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi
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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.  

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



TAE 2020 sitova tavoite

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.
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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)

Retket ja toiminnan suunnittelemme koko yksikön 

tasolla lapsia kiinnostavan ilmiön ympärille, joka 

on metsä ja kaupungin muut luontoympäristöt. 

Jokainen aluetiimi/toimipiste suunnittelee yhdessä 

lasten kanssa toteuttamistavat ja sisällöt lasten 

toiveista, ideoista ja tarpeista käsin.

Kokonaisuuteen liitämme osaksi lasten 

liikkumisen ja sen tukemisen arjessa. Välineenä 

käytämme esimerkiksi Ilo kasvaa liikkuen-

ohjelmaa, yhteisiä tai toimipisteittäin 

toteutettavia viikoittaisia retkiä ja kokoontumisia, 

sekä hyödynnämme lähiluontoa  ja liikkumista 

toimipisteiden arjessa päivittäin. 

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Sitova tavoite 

toteutetaan ja 

dokumentoidaan 

keväällä 2020. 

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi
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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



Yhteistyö ja viestintä 
Huoltajien osallisuus 
• Päivittäiset kohtaamiset ovat vuorovaikutteisia: henkilökunta, lapsi ja huoltajat vaihtavat kuulumisia 

lapsesta ja toiminnasta. 

• Aloitus-, lapsen vasu- ja HYVE4-keskusteluissa huoltajat ja lapsi tulevat kuulluksi. 

• Järjestämme vanhempainiltoja ja –tapaamisia, yhteisiä tapahtumia sekä juhlia.

• Tiedotamme huoltajia puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostitse, myös paperiset tiedotteet ovat 

käytössä huoltajien toivomuksesta. Myös erilaiset sosiaalisen median kanavat toimivat 

tiedonlähteinä, mm. Instagram ja Facebook. 

• 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

• Leikkipuistot, päiväkodit, neuvola, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 

varhaiskasvatuksen S2-opettaja, terapeutit, kirjastot, nuorisotalot, liikuntapaikat
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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

• Mitä ja miten arvioimme:

• Henkilöstö, huoltajat ja lapset arvioivat toimintaa yhdessä viikoittain. 

• Arvioimme omaa ja tiimien toimintaa viikoittaisessa tiimikokouksessa vuorovaikutuksen, ryhmässä 

vallitsevan ilmapiirin, pedagogisten työtapojen, toiminnan sisällön ja oppimisympäristöjen näkökulmasta.  

Videoimme ja valokuvaamme toimintaamme ja dokumentoimme sitä kirjallisesti. Lasten omat tuotokset, 

haastattelut ja varhaiskasvatussuunnitelmat ovat keskeinen osa dokumentointia.

• Arviointia teemme lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutumisen näkökulmasta 

viikoittain henkilöstön kesken ja yhdessä lasten kanssa. Myös huoltajat osallistuvat arviointiin erityisesti 

varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa.

• Teemme kuukausittain arviota omasta toiminnastamme suhteessa lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin 

kirjattuihin pedagogiselle toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja muihin toiminnasta kerättyihin 

dokumentteihin.

• Teemme arviota yhdessä myös koko yksikön henkilöstön kesken kuukausittain. 
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