
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Asteri-Viskuri



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 

16.5.2017)

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
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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.



Oppimisympäristö
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o Suunnittelemme ja rakennamme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa 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.



Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 

o Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa 30.11. mennessä.

o Ennen vasukeskustelua ryhmän kasvattajat havainnoivat lasta ja keskustelevat havainnoista yhdessä,

myös vanhemmat valmistautuvat keskusteluun arvioiden lapsen vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja

tarpeita. Lapsen kiinnostuksen kohteita ja hänen toiveitaan kartoitetaan havainnoiden, keskustellen 

ja leikin avulla.

o Vasukeskustelussa vanhemmat ja ryhmän lastentarhanopettaja sopivat, miten lapsen kasvua, kehitystä ja 

oppimista tuetaan. Keskustelut ovat tarvittaessa moniammatillisia.

o Ryhmän toimintasuunnitelma rakentuu ryhmän lasten kiinnostuksen kohteista ja vanhempien kanssa 

sovituista tavoitteista ja pedagogisesta toiminnasta.

o Ryhmät dokumentoivat ja arvioivat toimintaa säännöllisesti.
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Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa 

o Tänä vuonna tavoitteenamme Asteri-Viskurissa on käyttää tablettia enemmän mukana kaikessa 

toiminnassa.

• Jokainen ryhmä opettelee yhdessä lasten kanssa jonkin sovelluksen käyttämisen.

o Alueemme tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen digitalisaation mahdollisuuksia ja kokemuksia 

monipuolisesti hyödyntäen. 

• Otamme alueellamme käyttöön sähköistä viestintää

• Jaamme digitaalista osaamista yksiköissä ja alueella

• Pidämme keväällä (viikko 11) alueella yhteisen digiviikon
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

o Aikuinen osallistuu leikkiin ohjaten, tukien ja havainnoiden.

o Aikuinen tarttuu lasten leikki-ideoihin ja kannattelee lasten mielikuvitusta.

o Lapset ovat mukana erilaisten leikkitilojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

o Lasten leikin valintaa ja sitoutumista leikkiin tuetaan leikkivalintataulun avulla.



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

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Osallistuminen ja vaikuttaminen



Painotamme tänä vuonna erityisesti ajattelua ja oppimista.

Kiireettömällä toiminnalla annamme aikaa lasten oivalluksille ja ihmettelylle.

Ryhmät tekevät säännöllisesti retkiä lähimetsään ja –ympäristöön.

Lasten osallistuminen pedagogiseen dokumentointiin opettaa lapsille oman toiminnan ja oppimisen 
arviointia.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat myös tänä vuonna enemmän 
esillä. 

Kaikki ryhmät käyvät säännöllisesti kirjastossa.

Pidämme päiväkodeissa digi- ja mediaviikot. 
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Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Ilmaisun monet muodot

Kasvan, liikun, kehityn 

Minä ja meidän yhteisömme



Tänä vuonna keskitymme erityisesti ilmaisun moniin muotoihin. Asteri-Viskurissa työskentelee 
tammikuuhun asti ammattitaiteilija yhdessä lasten ja aikuisten kanssa. Lasten oman ajattelun ja ryhmien 
teemojen pohjalta lähteneet tuotokset yhdistyvät päiväkotien yhteiseksi projektiksi. 
Työskentelymateriaaleina ovat erityisesti ylijäämä- ja luonnonmateriaalit.

Vuoden aikana ryhmät toteuttavat erilaisia projekteja ja teemoja, joissa yhdistyvät ilmaisun eri muodot.
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Yhteistyö ja viestintä
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o Kohtaamme vanhemmat päivittäin ja keskustelemme vanhempien kanssa lapsen päivästä ja toiminnasta.

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

Tiedotamme toiminnasta myös sähköpostitse.

o Pidämme vuoden aikana erilaisia vanhempaintilaisuuksia.

o Dokumentoimme toimintaa valokuvaamalla ja videoimalla, myös yhdessä lasten kanssa.

o Päiväkoti Viskurin ryhmät käyttävät viestinnässä myös Facebookia ja Instagramia.



Dokumentointi, 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. 



Pedagoginen dokumentointi

o Ryhmät arvioivat säännöllisesti viikkopalavereissa, onko toiminta ollut varhaiskasvatussuunnitelmien 

mukaista ja pedagogisesti perusteltua.

o Pedagogista toimintaa arvioidaan ja kehitetään työyhteisön viikoittaisissa palavereissa.

o Tänä vuonna ryhmät hyödyntävät videointia dokumentoinnissa ja arvioinnissa

sekä osallistuvat pedagogisen dokumentoinnin verkkokurssille. 

Otamme myös lapset enemmän mukaan pedagogiseen dokumentointiin ja arviointiin.

15


