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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

• Huoltajat ottavat yhteyttä päiväkotiin saatuaan varhaiskasvatuspaikan ja sopivat 

tutustumiskäynnin.

• Yhdessä vanhempien kanssa suunnittelemme aloittamisen päiväkodissa lapsen iän ja 

aikaisemman varhaiskasvatuskokemuksen pohjalta. Jokainen perhe otetaan yksilöllisesti vastaan 

ja vanhemmat voivat olla aluksi lapsensa mukana. Lapsi voi ottaa mukaansa vanhemman 

valokuvan, unilelun tai turvatavaran. Aloituskeskustelu pidetään jokaiselle lapselle ja 

varhaiskasvatuskeskustelu noin 2 kk kuluessa aloituksesta.

• Siirtyminen toiseen ryhmään suunnitellaan pääsääntöisesti alkavaksi toimikauden alusta.

• Lasta autetaan siirtymään kotiryhmästä toiseen etukäteen tutustuen ja tarvittaessa järjestämme 

siirtopalaverin.

• Lapsen aloittaessa henkilöstö ottaa erityisesti huomioon uuden lapsen ja auttaa lasta 

kiinnittymään osaksi ryhmää.
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Oppimisympäristö
• Päiväkodit Impivaara ja Saniainen sijaitsevat 

luonnonläheisessä Tapanilassa hyvien 

kulkuyhteyksien varrella. Molemmissa päiväkodeissa 

on 1-6-vuotiaita lapsia kotiryhmissä ja toimimme 

paljon pienryhmissä. Impivaarassa on 

osapäiväryhmä erillisessä rakennuksessa.

• Luomme yhdessä viihtyisän ja tarkoituksenmukaisen 

oppimisympäristön jossa ei ole liikaa virikkeitä ja joka 

vastaa lasten ikätasoa. Tavoitteena on turvallinen ja 

tukea antava oppimisympäristö.

• Pidämme materiaalit ja välineet esillä.

• Kaikki päiväkodin tilat ovat yhteisessä käytössä.

• Liikumme ja leikimme paljon sekä sisällä että ulkona.

• Lähiympäristömme Tapanilan kyläyhteisössä tarjoaa 

hyvät puitteet pienille retkille. Käytämme myös koko 

kaupunkia oppimisympäristönä. 

• Tapanilalaiset ovat kunnostaneet Impivaaran 

viereistä puistoa lasten käyttöön, sinne tulee mm. 

kasvulaatikoita.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on prosessi, joka alkaa lapsen aloittaessa 

varhaiskasvatuksessa ja päättyy hänen siirtyessään kouluun. Vasun työstämiseen, 

dokumentointiin ja havainnointiin osallistuvat huoltajat, lapsi sekä lapsen kanssa toimiva 

moniammatillinen tiimi.

• Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on laadittu lapsen vasu ja esiopetuksessa 

oleville lapsille leops 30.11.2018 mennessä.

• Valmistautumiseen kuuluu henkilöstön sensitiiviset havainnot lapsesta, lasten haastattelut ja 

lapsen sekä huoltajan näkökulmat.

• Yksilöllisen suunnitelman tavoitteet toiminnalle sovitaan lapsen vahvuuksien ja kiinnostuksen 

kohteiden pohjalta. 

• Suunnitelmaa arvioidaan aiemman vasun pohjalta.

• Tarvittaessa on mukana erityisopettaja, suomi toisena kielenä-opettaja, neuvolapsykologi sekä

puhe- tai toimintaterapeutti.

• Ryhmät tekevät toimintasuunnitelman vasujen pohjalta ottaen huomioon ryhmän erityispiirteet.
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Digitalisaation tavoite varhaiskasvatuksessa

• Yksikön kehittämiskohde on opetella käyttämään digivälineitä (tabletti, kännykkä, kamera) 

monipuolisesti. 

• Digivälineitä käytetään pedagogisesti oppimisen välineenä lapsia monilukutaitoa edistäen.

• Innostamme lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan sisältöä erilaisissa ympäristöissä.

• Jokainen ryhmä tekee sähköisiä tiedotteita sovitusti vanhempien kanssa.

• Alueen kehittämiskohteena on toimintakulttuurin kehittäminen digitalisaation mahdollisuuksia ja 

kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen.

• Otetaan käyttöön sähköinen tiedottaminen koko alueella.

• Jaetaan digitaalista osaamista yksiköissä ja alueella.

• Alueella pidetään yhteinen digiviikko vko 11/2019.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus
• Iloinen ilmapiiri on hyvä pohja arjen työlle, se 

syntyy keskinäisestä luottamuksesta ja 

auttamisesta. Turvallinen kasvatusilmapiiri 

syntyy lapsen ja perheen kunnioituksesta.

• Aikuiset ovat sensitiivisiä lasten kiinnostuksen 

kohteille ja ovat läsnä lapsille niin että he tulevat 

kuulluksi. Lapsia kannustetaan itseilmaisuun ja 

tunnetaitoja harjoitellaan kiusaamisen 

ennaltaehkäisyksi. Käytössä on mm. Kiva 

kaveri, Piki ja Molli-materiaalit.

• Toimintakulttuurissamme näkyy lähiympäristön 

ja kyläyhteisön mukana eläminen. 

• Meillä on pohtiva ja kokeileva työyhteisö. 

Säilytämme hyvät perinteet, mutta olemme 

rohkeita kokeilemaan uutta.

• Saniainen juhlii 40v-päivää Ystävänpäivänä ja 

Impivaara 30v-päiväänsä Kalevalanpäivänä.

• Järjestämme päiviä jolloin isovanhemmat 

pääsevät mukaan lasten toimintaan. 9



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. 

Yksikössämme nostamme kehittämiskohteeksi  itseilmaisun ja 

kaveritaidot. Näitä harjoitellaan yhdessä leikkien, liikkuen, 

ihmetellen ja tutkien.

Ote alle 3-vuotiaiden Hiirosten toimintasuunnitelmasta:

”Opettelen hurjasti uusia taitoja!

Koen kaiken kokonaisvaltaisesti!

Toimin, liikun ja leikin impulsiivisesti ja täysillä!

Osallistun innokkaasti kaikkeen!

Tutkin aktiivisesti maailmaa ympärilläni!

Ilmaisen itseni kuuluvasti!”



Kulttuurinen osaaminen
• Lapsille laaditaan monikielisyyden suunnitelma.

• Leikimme kielitietoisia leikkejä ja kielen oppimisessa käytämme 

tukena mm. kuvakortteja, kirjoja ja lauluja. Pienryhmätoiminta 

tukee lapsen kileen kehitystä.

• Konsultoimme tarvittaessa suomi toisen kielenä-opettajaa

• Keskustelemme perheiden kanssa heidän tavoistaan ja 

toiveistaan oman kulttuurinsa suhteen.

• Tutustumme eri kulttuureihin monipuolisesti

leikkien, laulaen ja taiteillen.Järjestämme yhdessä vanhempien

kanssa näyttelyjä eri kulttuureista ja lapsille on ruokailussa 

teemaviikkoja.



Yhteistyö ja viestintä

• Vanhemmat saavat vaikuttaa yhteisesti 

lapsensa ryhmän asioihin ja toimintatavoista 

tehdään sopimuksia. 

• Molemmissa päiväkodeissa on aktiiviset 

vanhempaintoimikunnat

• Järjestämme yhteisiä toiminnallisia 

tilaisuuksia ja juhlia.

• Ilmoitamme ajankohtaisista asioista siinä 

muodossa kuin vanhemmat ovat toivoneet 

ja vanhempien tilaisuuksissa on sovittu. 

• Saniaisella on käytössä facebook-sivut.
• Teemme yhteistyötä erityisopettajien, suomi 

toisena kielenä opettajan, neuvolan,

koulun, lastensuojelun ja muiden hoitavien

tahojen kanssa. 
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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 ja kehittäminen
• Pedagoginen dokumentointi on keskeinen työmenetelmä varhaiskasvatuksen lapsilähtöisessä 

suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

• Haastattelemme lapsia ja havainnoimme heidän leikkejään.

• Valokuvaamme lasten retkiä ja arjen puuhia. 

• Kuvaamme videoita vanhempaintilaisuuksiin lasten päivän kulusta ja lapsiryhmän projekteista.

• Teemme sadutusta lasten kanssa.

• Lasten töitä on esillä päiväkodissa ja niistä keskustellaan.

• Vanhemmilla on mahdollisuus vastata asiakaskyselyyn. Ryhmissä on myös palautelaatikot esillä.

• Huomioimme lapsilta ja vanhemmilta tulevan palautteen toiminnassamme.
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Arviointi
• Arvioimme toimintaamme vasuihin pohjaten  

pedatiimeissä, tiimipalavereissa, kokouksissa 

ja kehityskeskusteluissa. 

• Vanhemmilla on mahdollisuus vastata 

Helsingin varhaiskasvatuksen 

asiakaskyselyyn sekä ryhmien omiin 

arviointikyselyihin. Meillä on käytössä 

palautelaatikot.

• Vanhempien ja lasten palautteen ja 

itsearvioinnin pohjalta kehitämme 

toimintaamme ja osallistumme täydennys-

koulutuksiin.

• Lasten itsearvioinnin tukena ovat kasvun 

kansiot, joihin kerätään kuvia, piirustuksia ja 

lasten omia tarinoita. 

15


