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Toimintakulttuuri ja
laaja-alainen osaaminen
Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimintayksikössä toteutetaan. Suunnitelma 
perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsinki Vasuun.

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 
vuorovaikutuksessa. Päiväkoti Immola on 56 paikkainen, pieni päiväkoti vuodelta 1999.
Tilhi on rakennettu 1977 ja peruskorjattu 2015. Lapsipaikkoja on 150.

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

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. 



Oppiva yhteisö ja oppimisympäristö  
toimintakulttuurin ytimenä sekä ajattelu ja 
oppiminen
• Kannustamme toisiamme oppimaan uutta ja tarkastelemaan rohkeasti toimintatapojamme uuden 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaisiksi. 
• Pohdimme päivittäin arjen toteutusta: pienryhmätoimintaa, oikeaa sijoittumista toteutettavissa 

tehtävissä, sitoutumista yhdessä luotuihin sääntöihin, tiedonkulkua ja -jakamista sekä jatkuvaa 
arviointia. 

• Tarjoamme lapsille säännöllisen päivärytmin, kasvatukselliset rajat, pedagogisesti mietityn ja 
johdonmukaisen struktuurin sekä tutun aikuisen. 

• Toimintaympäristönä meillä toimivat sisä- ja ulkotilat sekä lähiympäristö, jonne teemme retkiä
• Haluamme olla sensitiivisiä aikuisia, jotka antavat lapselle aikaa, kuuntelemme, 

osallistamme, luotamme ja kannustamme
• Tuomme lapsille mahdollisuuden mallioppimiseen ryhmien välisen yhteistyön kautta. 
• Eri-ikäiset lapset oppivat toinen toisiltaan
• Teemme yhteistyötä lähikoulujen kanssa nivelvaiheissa
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Tarjoamme vanhemmille erilaisia tilaisuuksia osallistua toimintaamme,

esimerkiksi vanhempaintilaisuudet, asiakastyytyväisyyskahvila, Isän- ja  
äitenpäivänaamut ja erilaiset juhlat

• Perheiltä saatujen palautteiden pohjalta teemme vuosittaiset asiakaslupaukset, 
jotka ovat nähtävillä ryhmien ilmoitustauluilla

• Olemme kasvattajina aktiivisessa roolissa leikkien havainnoitsijoina,mahdollistajina
ja eteenpäinviejinä. 

• Kasvattaja sanoittaa esimerkkilausein erilaisia vuorovaikutustilanteita. 
• Emme suvaitse minkäänlaista kiusaamista.
• Tarjoamme lapsille yhdenvertaisen mahdollisuuden eri leikkeihin ilman

sukupuolisidonnaisuutta
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Olemme mukana leikissä havainnoiden, mallintaen, mahdollistaen, osallistaen ja 
opettaen lasta. 

• Käytämme apuna leikillisiä teemaviikkoja ja leikimme erilaisissa tiloissa niin 
sisällä kuin ulkonakin.

• Ideoimme vanhempia mukaan leikkiin ja kerromme heille leikin kautta opittavista 
asioista – leikki oppimisen välineenä

• Lapsen rikas kielitaito kehittyy leikkiessä ja opetellessa uusia sanoja aikuisen 
kanssa. Esimerkiksi perushoitotilanteet mahdollistavat kahdenkeskisen 
vuorovaikutuksen

• Mietimme arjen aikataulutusta ja struktuuria, jotta mahdollistamme pitkäkestoisen 
leikin
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Kulttuurinen moninaisuus, osaaminen, 
vuorovaikutus ja kielitietoisuus
• Tarjoamme perheille avoimen, tasavertaisen ja hyväksyvän ilmapiirin.
• Käytämme tarvittaessa tulkkia keskusteluissa
• Kysymme perheeltä eri keskusteluissa heidän kulttuuritaustastaan ja siitä kuinka 

he toivovat lapsensa tulevan kohdatuksi ja haluavatko he jakaa päiväkodissa 
tietoa omasta kulttuuristaan ja uskomuksistaan

• Tuomme lapsen oman kulttuuritaustan näkyväksi päiväkodissa esimerkiksi 
kalenterivuoden tapahtumin, lipuin, sanoin ja toivotuksin

• Vaalimme tapahtumissa suomalaista kulttuuriperimää esimerkiksi Isovanhempien 
päivä, Isän- ja äitienpäivä, pääsiäinen ja joulu, joihin kutsumme vanhemmat 
mukaan

• Muistamme kielenkehitystä tukevat apuvälineet: kuvat, valokuvat ja esineet
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Hyvinvointi, itsestä huolehtiminen, arjen taidot, 
turvallisuus ja kestävä elämäntapa
• Meillä tervehditään aina jokainen päiväkotiin tuleva lapsi ja aikuinen. Kotiin 

lähtiessä kunkin lapsen päivästä kerrotaan vanhemmalle tietoja, mitä lapsi on 
päivän aikana tehnyt ja kokenut

• Päivän toiminta on suunniteltua, rytmitettyä ja vanhempia on informoitu 
tapahtumista viikko- tai kuukausiohjelmalla

• Kehumme lasta onnistumisista. Me aikuiset annamme tehtäviä lapsen ikätaso 
huomioiden – mahdollistamme onnistumisen!

• Olemme mukana kaupungin uudessa Neuvola päiväkodissa – toimintamallissa 
sekä Ekotuki mallissa

• Liikunta on meillä osana arkea eri tavoin
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Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen
• Harjoittelemme rohkeasti ja aktiivisesti, pienin askelin, teknologian käyttöä 

yhteisössämme. Autamme ja ohjaamme toinen toisiamme. 
• Yksikössämme on: datatykki, tabletit, tietokoneet, digikamerat ja 

digikehykset. Näiden avulla dokumentoimme arkea ja tuomme sen 
aktiivisesti vanhemmille näkyväksi

• Muistamme, että monilukutaidon opettelu sopii kaikille, ikätasoisten 
tehtävien kautta

• Tiedostamme, että erilaiset symbolit ja kuvat ovat ensiaskel monilukutaitoon
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Toiminnan arviointi koko 
yhteisössä sekä ryhmässä 
ja toiminnan 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

• Arvioimme toimintaamme avoimesti eri tasoilla.
• Rohkaisemme toisiamme työntekijöinä arviointiin, joka kohdistuu toteutettuun 

toimintaan.
• Otamme lapset mukaan toiminnan arviointiin esimerkiksi hymynaama kuvin, 

peukku merkein ja haastatteluin
• Arvioinnin kautta teemme rohkeasti muutoksia toimintatapoihimme
• Vanhemmilla on mahdollisuus arvioida toimintaamme matalalla kynnyksellä haku-

ja tuontitilanteissa, varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluissa, 
vanhempaintilaisuuksissa ja asiakas tyytyväisyyskyselyissä
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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

• Panostamme kasvokkaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen. 
• Teemme sopimuksia eri asioista ja pidämme kiinni niistä – sitoudumme yhdessä 

päätettyihin asioihin.
• Vanhempaintilaisuutemme ovat aina vanhempia osallistavia ja heidän äänensä 

tulee kuuluviin.
• Kehitämme työyhteisömme ammatillista osaamista uuden Helsinki VASUn

perusteisiin kehittämispäivillämme sekä erillisissä yksilö- ja ryhmäkoulutuksissa
• Olemme mukana toimialamme yhteisissä hankkeissa; kehittävä palaute ja Suuri 

lukuseikkailu.
• Viestitämme asioista ja tapahtumista perheitä ryhmän ilmoitustaululla, 

jossa on näkyvillä aina ajankohtaisin tieto. 
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Mahdollistamme tutustumisen päiväkotiimme aina perheen niin halutessa. 
Haluamme luoda hyvän ensivaikutelman, joka on tärkeä ja pysyvä.

• Päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen siirtymistä pehmennetään kevään aikana 
käytävin tutustumisin ja mahdollisin siirtokeskusteluin

• Järjestämme kesällä uusille perheille tutustumispäivän.
• Ennakoimme päivähoidon aloitusta, niin että meillä on kaikki tarvittava paperinen 

materiaali valmiina ennen perheen saapumista.
• Sovimme päiväkodissa, kuka henkilökunnasta hoitaa aloituskeskustelun ja on 

paikalla perheen aloittaessa toimikauden alussa, mahdollisuuksien mukaan.
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Helsingin yhteiset tavoitteet vuodelle 2017

• 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 ryhmä on vieraillut kirjastossa 

• Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut. Lapset ja perheet saavat 
mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmien 
tekemiseen kaikissa toimipisteissä, joissa toimintasuunnitelma tehdään.
Olemme pitäneet vuoden aikana kaksi vanhempaintilaisuutta, jossa on 

keskusteltu uuden varhaiskasvatussuunnitelman ajatuksista ja 
toimintamalleista
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