
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Asteri-Viskuri



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma
o Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta pedagogisesti käytännössä toteutetaan. 

o Toimintasuunnitelma perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsinki 
Vasuun.

o Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, 
yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Vasu perusteisiin.

”Vanhempien ajatuksia laaja-alaisesta osaamisesta”
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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 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin 
ytimenä

Pukinmäessä sijaitseva päiväkoti Asteri on aloittanut toimintansa vuonna 1988. 
Päiväkoti Viskuri sijaitsee Ylä-Malmilla. Viskuriin ensimmäiset lapset tulivat vuonna 1996.
Lapsia Asterissa on noin 80 ja Viskurissa noin 60.

Meille on tärkeää, että toimintamme pohjautuu sensitiiviseen vuorovaikutukseen.
Kohtaamme lapset, vanhemmat ja työkaverit avoimesti ja välittävästi.

Arvioimme omaa toimintaamme säännöllisesti. Arvioinnin pohjalta kehitämme toimintaamme yhdessä
lasten ja vanhempien kanssa.

Jaamme osaamistamme ja opimme toisiltamme.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

o Toimimme päivän aikana paljon pienryhmissä.

o Annamme lapsille tilaa, aikaa ja rauhaa leikkeihin. Tämä mahdollistuu, kun osa pienryhmistä toimii sisällä ja 
osa ulkona.

o Aikuinen leikkii yhdessä lasten kanssa.

o Kaikkien lasten osallisuus vuorovaikutukseen ja leikkiin mahdollistetaan käyttämällä puhetta tukevia 
kommunikointimenetelmiä (kuvat, viittomat).

o Aikuinen toimii lämpimän ja hyväksyvän vuorovaikutuksen mallina. 
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo
o Mahdollistamme, että jokainen tulee kuulluksi. Apuna käytämme tarvittaessa kuvia ja viittomia. 

Keskusteluissa vanhempien kanssa käytämme tarvittaessa tulkkeja. 

o Lapsien ajatuksia ja ideoita toiminnasta keräämme piirtämällä ja haastattelemalla lapsia.

o Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun varhaiskasvatuskeskusteluissa ja 
erilaisissa vanhempaintilaisuuksissa.

o Leikimme ja toimimme yhdessä. Emme hyväksy kiusaamista, puutumme siihen heti.
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Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus
o Tuemme suomen kielen oppimista käyttämällä apuna kuvia.

o Toimimme pienryhmissä, jolloin jokainen tulee paremmin huomioiduksi ja kuulluksi.

o Harjoittelemme kieltä kaikessa toiminnassa. Samoja käsitteitä toistetaan päivän aikana eri tilanteissa.

o Leikimme lasten kanssa kielitietoisia leikkejä.

o Havainnoimme lapsen kielitaitoa ja teemme hänelle yksilöllisen suunnitelman suomen kielen oppimiseen.

o Eri kielet näkyvät päiväkodissamme. Keskustelemme vanhempien kanssa lapsen äidinkielen tukemisesta.
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa
o Työskentelemme pienryhmissä, jotta lapsilla on mahdollisuus työskennellä rauhassa, keskittyen ja 

kiireettömästi.

o Mietimme yhdessä isompien lasten kanssa, mitä turvallisuussääntöjä tarvitsemme.

o Harjoittelemme lasten kanssa ristiriitojen sovittelua. 

o Teemme ekologisia lupauksia, joita toteutamme yhdessä lasten kanssa. Ensimmäiset lupauksemme ovat: 
Vähennämme turhien valojen käyttöä, käytämme kierrätysmateriaaleja ja kierrätämme paperin.
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Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Ilmaisun monet muodot
Kasvan, liikun, kehityn 
Minä ja meidän yhteisömme
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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
”Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja 
muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, 
jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan 
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.” 

o Annamme lapsille aikaa ihmetellä ja havainnoida ympäristön ilmiöitä ja tapahtumia.

o Tutkimme ja ihmettelemme asioita yhdessä lasten kanssa.

o Dokumentoimme ja arvioimme toimintaa yhdessä lasten kanssa.  
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Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

”Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa 
sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito 
kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. ”

o Erilaiset kulttuurit näkyvät toiminnassamme. Ne näkyvät leikeissä, lauluissa, saduissa, juhlissa ja erilaissa 
tapahtumissa sekä päivittäisissä keskusteluissa ja pohdinnoissa.

o Rohkaisemme ja tuemme lapsia monipuolisiin kaverisuhteisiin ja monipuolisiin leikkeihin.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
”Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä 
ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten 
myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen”

o Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja iloitsemme yhdessä lasten kanssa onnistumisista ja uusien 
taitojen oppimisesta.

o Harjoittelemme lasten kanssa tunnistamaan ja sanoittamaan erilaisia tunteita.
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Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen
” Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä 
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.”

o Opettelemme yhdessä lasten kanssa mediavälineiden monipuolista käyttöä – etsimme tietoa, 
dokumentoimme ja tuotamme lasten kanssa erilaista sisältöä.

o Käytämme lasten kanssa tablettia, tietokonetta ja digikameraa. Meillä on myös käytössä digikehykset 
ja videotykki.

o Opettelemme monilukutaitoa havainnoimalla ympäristössä olevia kuvia, merkkejä ja symboleja.

o Luemme lapsille mahdollisimman paljon ja käymme lasten kanssa kirjastossa.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
”Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle 
tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan 
elämään vaikuttavissa asioissa.”

o Lapset saavat osallistua oman oppimisympäristönsä ja toimintansa suunnitteluun erilaisin tavoin 
riippuen lapsen ikä- ja kehitystasosta.

” Lasten toivomuspuu”
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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 Suunnittelemme ja rakennamme oppimisympäristöä huomioimalla lasten tarpeet, 
kiinnostuksenkohteet ja ideat.

o Oppimisympäristö on selkeä, tarkoituksenmukainen ja turvallinen. 

o Muokkaamme päiväkodin tiloja joustavasti tarpeiden mukaan.

o Oppimisympäristöä ovat myös lähialueen metsät, kirjastot, urheilupuisto ja Malmitalo.
Vierailemme myös Helsingin eri kulttuuri-, luonto- ja liikuntakohteissa.
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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 Lapsille mahdollistetaan joka päivä aikaa leikkiin. Meillä opitaan leikkien.

o Leikkejä ei aina tarvitse korjata pois, vaan niitä voi jatkaa myöhemmin.

o Meillä kaikki tilat ovat lasten käytössä – leikkiä on sisällä, ulkona, lähimetsässä.

o Aikuinen osallistuu leikkiin ohjaten, tukien ja havainnoiden.

o Aikuinen tarttuu lasten ideoihin ja ruokkii lasten mielikuvitusta.

o Meillä ei ole turhia, leikkejä rajoittavia sääntöjä. Leikimme turvallisissa rajoissa monipuolisesti.
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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 Arvioimme toimintaa yhdessä lasten kanssa. Lasten kanssa dokumentoidaan ja tehdään kasvunkansioita.

o Arvioimme toimintaamme säännöllisesti ryhmien omissa sekä päiväkodin ja yksikön yhteisissä palavereissa.

o Vanhempien kanssa arvioimme toimintaa varhaiskasvatuskeskusteluissa ja päivittäisissä kohtaamisissa.

o Kehitämme toimintaamme asiakastyytyväisyyskyselystä nousevan palautteen perusteella.
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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 Kohtaamme vanhemmat päivittäin ja keskustelemme vanhempien kanssa lapsen päivästä ja toiminnasta.

o Tiedotamme ryhmittäin toiminnastamme viikko-ohjelmalla ja/tai kuukausitiedotteella.

o Pidämme vuoden aikana erilaisia vanhempaintilaisuuksia ja ”porttikahveja”.

o Dokumentoimme toimintaa kuvaamalla. Kuvat ovat esillä päiväkodissa kaikkien nähtävänä.

o Päiväkoti Viskuri käyttää viestinnässä myös Facebook-sivuja.
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen

o Sovimme vanhempien kanssa tutustumisjaksosta lapsen aloittaessa päiväkodissa.

o Valmistaudumme lapsen aloitukseen laittamalla valmiiksi lapselle tärkeitä asioita, kuten oma nimikoitu 
paikka.

o Käymme vanhempien kanssa aloituskeskustelun tutustumisjakson aikana.

o Kun lapsi on vaihtamassa ryhmää vuoden aikana tai uuden toimintakauden alussa, tutustumme uuteen 
ryhmään yhdessä lapsen kanssa.
Leikimme ja toimimme yhdessä koko päiväkodin kesken, näin kaikki lapset ja aikuiset ovat keskenään tuttuja.
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Helsingin yhteiset tavoitteet 
vuodelle 2017

o Varhaiskasvatus on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” hankkeessa tiiviissä yhteistyössä 
kaupunginkirjaston kanssa. Jokaisessa päiväkodissa on järjestetty lapsille ja perheille 1-2-
tapahtumaa vuoden 2017 aikana.

- Jokainen lapsiryhmä on vuoden aikana käynyt kirjastossa, osa ryhmistä on suorittanut     
lukudiplomin.

- Lasten ja vanhempien kanssa on järjestetty erilaisia tapahtumia: on loruiltu yhdessä, 
vanhemmat ovat kertoneet omista lapsuuden kirjoistaan, lapset ovat esittäneet vanhemmille 
luetuista saduista tehtyjä näytelmiä, on pidetty kirjanäyttelyä.
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o Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut. Lapset ja perheet saavat mahdollisuuden osallistua 
varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmien tekemiseen kaikissa toimipisteissä, joissa toimintasuunnitelma 
tehdään.

- Kevään ”porttikahveilla” vanhemmat kertoivat heidän ajatuksiaan ja toiveitaan leikistä, ulkona 
tapahtuvasta toiminnasta sekä    vanhempien ja päiväkodin välisestä viestinnästä.

- Syksyn vanhempaintilaisuudessa mietimme yhdessä vanhempien kanssa laaja-alaisen osaamisen 
alueita ja minkälaisia asioita vanhemmat toivovat niiden sisältävän. Ajatuksista on koottu oppimisen 
puu.

- Lapset ovat piirtäneet ja heitä on haastateltu heidän toiveistaan.
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