
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Aapiskukko - Kotinummi



Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 
toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 
olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 
hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Toimintakulttuuri
o Laadimme yhdessä tiimin ja vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, 

havainnoiden lasta ja ottaen huomioon perheen toiveet yksilöllisesti.
o Pidämme kerran kuukaudessa pedagogisen suunnittelupalaverin, jossa käsittelemme 

ajankohtaisia asioita. Ryhmän tiimipalaverit, henkilöstön suunnitteluillat sekä koulutukset 
vahvistavat osaamistamme. 

o Otamme aamuisin lapsen vastaan vuorovaikutuksellisesti kohtaamalla lapsen sensitiivisesti. 
Olemme aidosti läsnä arjen toiminnoissa, luomme kiireettömän ilmapiirin ja annamme paljon 
aikaa lapsen leikille.

o Toimimme pienryhmissä, joille lapset keksivät itse nimet. 
o Olemme avoimia uusille ideoille ja hyödynnämme kaikkien eri osaamista ja vahvuuksia. 
o Kuvaamme ja videoimme lasten toimintaa, valokuvat ja lasten tekemät työt ovat lasten ja 

vanhempien nähtävillä. Keräämme lapsen kasvunkansioon lapsen tuotoksia, retki- ja 
tapahtumakoosteita sekä valokuvia.

o Eri kielet ja kulttuurit huomioidaan yhteistyössä perheiden kanssa. 
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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. 



Ajattelu ja oppiminen

o Havainnoimme lasten toimintaa, leikkejä ja kiinnostuksen kohteita. 
o Pysähdymme lasten pohdintojen äärelle ja etsimme yhdessä tietoa lapsia kiinnostavista 

asioista ja rakennamme niistä yhdessä lasten kanssa oppimiskokonaisuuksia.
o Rakennamme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa heidän kiinnostuksen ja aikuisen 

tekemien havaintojen pohjalta. 
o Toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä. Lapset osallistuvat toimintaan taitojensa 

mukaan. 
o Rohkaisemme lapsia kokeilemaan uusia asioita ja oppimaan uutta.
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Vuorovaikutus ja ilmaisu

o Huomioimme jokaisen lapsen hänen tullessaan päiväkotiin ja kättelemme lapsen hänen 
lähtiessään. Ohjaamme lasta ikätason huomioiden kertomaan vanhemmille päivästään ja tuemme 
lapsen kerrontaa täydentäen sitä tarvittaessa.

o Käyttäydymme arvostavasti ja kunnioittavasti muita lapsia ja aikuisia kohtaan. 
o Noudatamme hyviä käytöstapoja ja käytämme ystävällistä ja kohteliasta kieltä. Ohjaamme lapsia 

kannustamaan toisiaan ja antamaan positiivista palautetta.
o Rohkaisemme lapsia kertomaan asioista aikuiselle ja lapsille sekä osallistumaan yhteisiin 

keskusteluihin.
o Ohjaamme lapsia sanoittamaan tunteitaan päivän eri tilanteissa. Aikuinen tukee lasta tarvittaessa 

vuorovaikutuspulmissa. Käytämme apuna erilaisia materiaaleja (Askelettain, Piki, tunnekello).
o Harjoitellaan ristiriitojen selvittämistä itsenäisesti ja yhdessä aikuisen kanssa. 
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Itsestään huolehtiminen ja arjen taidot
o Seuraamme ja tuemme lapsen kehitystä. Luomme myönteisen ja lasta kannustavan ilmapiirin ja 

ohjaamme lasta oppimaan arjen taitoja ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.
o Ohjaamme lasta omatoimisuuteen. Harjoittelemme pukemista, riisumista, omasta hygieniasta 

huolehtimista sekä hyviä pöytätapoja.
o Ohjaamme lapsia huolehtimaan omista tavaroistaan.
o Ohjaamme lasta toimimaan turvallisesti päiväkodin sisä - ja ulkotiloissa sekä lähiympäristössä.
o Luomme päiväkodin ja ryhmän toimintaa koskevat säännöt yhdessä lasten kanssa. 
o Teemme yhteistyötä neuvolan, alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan, Suomi toisena 

kielenä lastentarhanopettajan ja lasta tutkivien ja hoitavien tahojen kanssa.

7



Monilukutaito

o Tutustumme  lasten kanssa lasten kulttuurin eri muotoihin 
o Käytämme alueen ja kaupungin kulttuuripalveluita.
o Tutustumme  lasten kanssa erilaisiin viestintävälineisiin.
o Etsimme lasten kanssa tietoa eri tiedonhakuvälineiden avulla.
o Ohjaamme lapsia käyttämään tablettia ja kameraa. Tuotamme omaa materiaalia ja 

keskustelemme lasten kanssa eri viestimiin liittyvistä säännöistä. 
o Tutkimme retkillä erilaisia kaupunkitiloja ja paikkojen nimiä. Kiinnitämme lasten kanssa huomiota 

ympäristössä oleviin symboleihin ja merkkeihin. 
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Kulttuurien osaaminen ja moninaisuus 
o Tutustumme suomalaiseen kulttuuriin. Vietämme vuotuisia juhlia ja tutustumme niihin liittyviin 

perinteisiin. 
o Suhtaudumme muihin kulttuureihin ennakkoluulottomasti ja toimintaa rikastuttavana tekijänä. 

Arvostamme lapsen kieltä ja kulttuuria ja teemme sitä näkyväksi viettämällä päiväkodissa 
monikulttuurisuuspäivää sekä teemaviikkoja. 

o Tutustumme lasten äidinkieliin erilaisten projektien kautta.
o Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa ja ideoimme toimintaa yhdessä heidän kanssaan.  

Vanhemmilla on mahdollisuus tulla kertomaan päiväkotiin omasta kulttuuristaan.
o Teemme yhteistyötä seurakunnan kanssa.
o Teemme lähialue- ja kaupunki- ja museoretkiä.
o Käytämme säännöllisesti alueen kirjasto- ja kulttuuripalveluita.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 
kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 
tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 
vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö
o Hyödynnämme toiminnassamme kaikkia päiväkodin tiloja, myös käytäviä ja ruokalaa.
o Käytämme oppimiseen lisäksi lähiympäristöä kuten kirjastoa, lähimetsiä ja Malmitaloa. 
o Lapset osallistuvat oppimisympäristön suunnitteluun ja toteutuksen ikätason mukaan.
o Ryhmissä lasten tavarat ovat lasten saatavilla ikätason huomioiden. Jaamme ryhmätilaa 

leikkien mahdollistamiseksi.
o Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet ja tarpeet muokkaavat 

oppimisympäristöä. Oppimisympäristön arviointi on jatkuvaa.
o Huomioimme ikätason ja lasten kiinnostuksen kohteet sekä otamme lapset mukaan 

esimerkiksi oppimisympäristön suunnitteluun. 
o Kasvattajilla on yhteiset toimintatavat ja huolehdimme, että oppimisympäristö on turvallinen
o Henkilökunta on aidosti kiinnostunut lapsista. Lapsi huomioidaan yksilöllisesti kiinnittäen 

huomiota lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin.
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 
tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia 
tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 
oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on 
mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 



Leikki ja sen merkitys
o Tiedostamme varhaiskasvattajina leikin merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja 

oppimiselle ja annamme sille mahdollisimman paljon aikaa. 
o Varhaiskasvattajina olemme läsnä lasten leikeissä, heittäydymme niihin mukaan, toimimme 

mallina ja autamme aina tarvittaessa. 
o Havainnoimme ja dokumentoimme lasten leikkiä ja kehitämme päiväkodin leikkimahdollisuuksia 

niiden kautta. Muutamme leikkiympäristöä lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja vaihtelemme 
leluja ryhmien välillä. 

o Huomioimme lasten ikä- ja kehitystason sekä osaamisen leikkien suunnittelussa, ohjaamisessa ja 
leikkiryhmien muodostamisessa. 

o Tarvittaessa muokkaamme päiväjärjestystämme mahdollistaaksemme mielekkäiden leikkien 
pitkäkestoisuuden. 

o Huolehdimme leikkivälineiden saatavuudesta ja laadusta. Lapset saavat myös tuoda omia lelua 
kotoa päiväkotiin. Kerromme vanhemmille lasten leikeistä, kaverisuhteista ja niiden tärkeydestä. 

o Käytämme leikkitauluja, joista lapsi voi itse valita mieluisen leikin. 
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Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 
varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 
oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arvioinnin on 
oltava systemaattista ja säännöllistä, ja sitä pitää tehdä niin 
toimipiste- kuin ryhmätasollakin. Arvioinnin tulee perustua 
dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee tehdä suhteessa 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen 
toimintasuunnitelmaan. 



Toiminnan arviointi ja kehittäminen

o Haastattelemme lapsia ja havainnoimme heidän toimintaansa. Lasten toiveet, ideat ja 
kiinnostuksen kohteet ovat toiminnan suunnittelun pohjana. Muokkaamme lasten 
toimintaympäristöä lasten toiveiden mukaiseksi.

o Kannustamme lapsia pohtimaan asioita, emmekä anna valmiita vastauksia. Arvioimme toimintaa 
säännöllisesti yhdessä lasten kanssa.

o Arvioimme tiimin viikkopalaverissa ryhmän toimintaa ja rakennetta.
o Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteille.
o Arvioimme ja dokumentoimme toimintaa säännöllisesti. Lapset arvioivat päivittäin omaa 

toimintaansa  ja kertovat siitä hakutilanteessa vanhemmalle. Arvioimme toimintaa pienryhmissä 
vähintään kerran viikossa. Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkeihin. Leikeistä saamme 
tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutussuhteista, sekä heidän kiinnostuksen kohteistaan. Tämä 
antaa myös mahdollisuuden rakentaa ryhmien toimintasuunnitelmaa. 
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Yhteistyö ja viestintä 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 
järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 
opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 
suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 
järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 
toteutetaan monialaisesti. 



Yhteistyö ja viestintä
o Vuosittain käymme varhaiskasvatuskeskustelun, joissa vanhemmat voivat tuoda esiin esimerkiksi 

toiveita. 
o Vanhemmat vastaavat toimintakauden aikana asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kyselyn palautteesta 

työstämme seuraavalle toimintakaudelle kaksi-kolme kehittämishanketta.
o Vanhemmilla ja lapsilla mahdollisuuden osallistua suunnitteluun ja toiminnan järjestämiseen 

palautelaatikon ja syyskyselyn kautta.
o Varhaiskasvatus yksikössämme toimii vanhempaintoimikunta.
o Vaihdamme päivittäin kuulumiset vanhempien kanssa. Yhteistyössä arvostamme avoimuutta ja 

pidämme kiinni sovituista asioista.
o Tiedotamme toiminnasta kasvotusten tulo- ja hakutilanteissa sekä tiimien ilmoitustaulla paperisilla 

tiedotteilla.
o Osallistumme mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden järjestämiin projekteihin ja hankkeisiin. 

Syksyllä 2017 olimme mukana Tanssitaide –projektissa. 
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
o Päivähoidon aloittamista ennen sovitaan vanhempien kanssa tutustumisaika. Henkilökunta 

esittelee päiväkodin tilat ja muun henkilökunnan. 
o Lapsen aloittaessa pidetään aloituskeskustelu yhdessä vanhempien kanssa. Tapaamisessa 

keskustellaan lähemmin lapsesta ja hänen yksilöllisistä tarpeistaan. 
o Vanhemmat voivat tutustua yhdessä päivähoidon arkeen ennen päivähoidon aloittamista omien 

tarpeiden mukaan.
o Lapsen aloittaessa päivähoidossa vanhemmille annetaan päiväkodin yhteystiedot sekä lapsen 

perustieto-, valokuvauslupa- ja aloituskeskustelulomake. Vanhemmille myös kerrotaan näistä 
asioista suullisesti. 

o Silloin kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään tai päiväkotiin niin mahdollistetaan siirtopalaveri. 
Mahdollistetaan tutustuminen uusiin aikuisiin ja lapsiin jo ennen siirtymistä uuteen paikkaan. 
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Helsingin yhteiset tavoitteet vuodelle 2017

o Toimimme yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa lukuvuonna 2017-2018 osallistumalla 
Lukuseikkailuun, joka on osa Suomi 100 -juhlavuotta. Järjestimme kirjastossa lasten töistä 
taidenäyttelyn.

o Järjestämme juhlia yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmilla ja lapsilla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan. Meillä on käytössä palautelaatikko, johon 
voi laittaa palautetta ja toiveita myös nimettömänä. 

o Toimintakauden alkaessa kysymme vanhemmilta toiveita tulevan kauden toiminnalle. 
Keräämme toiveet syksyn vanhempaintilaisuudessa.
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