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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

- Suomalaiselle varhaiskasvatukselle ominainen leikkipedagoginen osaaminen on arkemme peruspilari.  
Leikkipedagogiikan tutuksi tekeminen ja lapsuuden itseisarvon avaaminen perheille on yksi työmme ydintehtäviä. 

- Yksikössämme sukupuoli, ikä tai kulttuuri eivät määrittele mitä saa leikkiä tai mitä kuuluu tehdä. Moninaisessa ympäristössämme 
tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisen ymmärryksen rakentaminen asiasta koko yhteisön kesken 
on tärkeä osa arkeamme.

YKSIKÖSSÄMME TOTEUTETTIIN PERHEIDEN KANSSA YHDESSÄ ARVOPUU-TYÖT:
• Inarin perheille on tärkeää läheisyys sekä yhdessäolo. Lapsille kaverit ovat tärkeitä.
• Jousessa korostui perheiden vastauksissa retket sekä hyvät tavat ja kunnioittava käytös toisia ihmisiä kohtaan. Myös suomenkielen 

oppiminen ja oppimisen sisällöt näkyivät vastauksissa. Lapset korostivat leikkejä ja tapahtumia toiveissaan.
• Kuovissa esiin nostettiin kaverit ja ystävät, ulkoleikit sekä turvallisuus. Suomenkielen oppiminen koettiin myös tärkeäksi.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Tähän kuvataan se, millaisia käytäntöjä ja periaatteita varhaiskasvatuksen aloittamiseen yksikössä on. Tähän kuvataan myös lapsiryhmien 
muodostamisen periaatteet.

• Tutustuminen
• Kannustetaan perheitä rauhalliseen tutustumisjaksoon 

• Tämä takaa lapselle turvallisuuden tunteen syntymisen
• Tukee luottamuksen syntymistä kasvattajien ja perheen välille 
• Tuo varhaiskasvatuksen arkea tutuksi perheille

• Siirtyminen toiseen ryhmään 
• Mikäli lapsi vaihtaa ryhmää, ennakoimme muutosta

• Käymme lapsen kanssa tutustumassa tulevaan ryhmään omien tuttujen kasvattajien tai kavereiden kanssa,                        
sekä pidämme siirtoneuvottelun

• Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt 
• Lapsen vasuprosessi noudattaa yksikössämme Helsingin ohjeita

• Uusien perheiden kanssa käymme aloituskeskustelun mielellään jo tutustumisjakson aikana.
• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (Esiopetuksessa lapsen esiopetuksensuunnitelma)

• Ryhmän lastentarhanopettaja pitää vanhempien kanssa keskustelun syksyn aikana tai kolmen kuukauden aikana 
varhaiskasvatuksen alkamisesta

• Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan läpi koko toimintakauden, keväällä käydään arviontikeskustelu perheiden kanssa
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Oppimisympäristö

• Oppimisympäristö on jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin kohde. Lapsia havainnoiden sekä perheitä kuunnellen muokkaamme 
oppimisympäristöä läpi koko toimintakauden, esimerkiksi rakennamme uusia leikkikokonaisuuksia lasten kiinnostuksien 
perusteella sekä heidät siihen mukaan osallistaen.

• Jokainen päivä on leikki- ja lelupäivä. Lasten tarpeista nousevat joustot päivän aikatauluissa mahdollistavat pitkäkestoisen 
leikin sekä leikkirauhan, esimerkiksi upeaa leikkiä voidaan jatkaa vielä sisällä vaikka osa ryhmästä siirtyy jo ulos tai leikki 
siirretään ulos ja jatketaan sitä siellä. Koemme, että aikuinen on leikkijä, jonka on tärkeää olla sitoutuneena lasten leikeissä
tarjoten vuorovaikutuksen mallia. Leikissa mukana ollen pystymme myös tutustumaan lapseen ja hänen kiinnostuksen 
kohteisiinsa paremmin sekä havainnoimaan ja dokumentoimaan leikkiä pedagogisemmin. Ryhmärajojen yli vallitsevia 
ystävyyssuhteita sekä toimintaa tulee arvostaa ja ylläpitää. Yhteistyötä tehdään myös yksikön muiden päiväkotien kanssa 
(Inari-Jousi-Kuovi.)

• Tiloja käytetään monipuolisesti ja oppimisen mikrohetket huomataan kaikkialla, esimerkiksi eteisessä voi jumpata ja 
jonotustilanteissa voi laulaa tai nimetä kehonosia. Arvioimme tilojen käyttöä jokaista toimintavuotta suunnitellessamme ja 
teemme tarvittavat muutokset lasten tarpeita vastaavaksi, esimerkiksi ryhmätilojen vaihtaminen kesän aikana.

• Sitoudumme kasvattajina siihen, että jokainen lapsi saa käydä toimintakauden aikana puistossa, teatteri-, museo-, tai 
taideretkellä, kirjastossa sekä käyttää julkisia kulkuneuvoja ja tutustuu muutoin lähiympäristöönsä Mellunkylä-Myllypuro -
alueella. Lapsen kasvaessa laajennamme oppimisympäristöä myös lähiympäristön ulkopuolelle muualle Helsinkiin. 
Hyödynnämme kaupungin monipuolisia palveluita (esim. musakärry-toiminta, kirjasto) sekä yhteistyötahoja. Yksikkömme 
tekee yhteistyötä mm. Kiasman, Liikuntamyllyn, VSH:n, Helsingin yliopiston, aikamatka hankkeen, alueella toimivien 
yhteisötaiteilijoiden ja monen muun toimijan kanssa. 
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

• Tähän kuvataan uuden Vasun mukainen lapsen Vasun laatimisen prosessi yksikössä. Kuvauksessa ja prosessin 
kehittämisessä hyödynnetään arviointityökalua ja siihen liittyviä indikaattoreita ja kriteereitä.

• Varhaiskasvatus tukee omalta osaltansa perheiden kasvatustehtävää ja neuvoo sekä ohjaa tarvittaessa muiden 
palveluiden pariin.

• Lapsen täysipainoinen osallistuminen varhaiskasvatuksen arkeen sekä oppimisesta ja kokemisesta iloitseminen 
edellyttävät, että lapsen perustarpeet tulevat täytetyiksi (turvallisuus, ravinto, lepo, puhtaus ja esim 
tarkoituksenmukainen vaatetus). Ensisijainen huolehtimisvastuu lapsen kokonaishyvinvoinnista on huoltajilla. 
Varhaiskasvatuksessa ohjataan tarpeen mukaan muiden palveluiden piiriin.

• Jokaisessa yksikkömme päiväkodissa työstetään yhdessä vanhempien kanssa arvopuu. Sen pohjalta painotetaan 
vanhemmille tärkeitä asioita ja kuvataan päiväkodin toimintaa.

• Päiväkodeissa toteutetaan toimintakaudella vähintään yksi projekti, joka tukee lasten lasten vasujen tavoitteiden 
toteutumista.

• Alueellamme korostuu kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Kuvien ja tukiviitomien avulla tuetaan kaikkien 
osallisuutta. Henkilökuntaa kouluttamalla ylläpidetään osaamista mm tukiviittomien osalta.
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Digitalisaation tavoite varhaiskasvatuksessa 

• Mellunkylä-Myllypuro alueen tavoitteena on, että toiminnallinen vinkkiteos ”100 oivallusta mediareppuun” on käytössä 
kaikissa alueemme toimipisteissä. Päiväkodeissamme materiaali on tulostettu jokaiseen ryhmään ja sitä hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa.

• Konkreettisena kehittämiskohteena yksikössämme on huoltajien ja henkilökunnan sähköisen viestinnän määrän 
kasvattaminen vähintään kaksinkertaiseksi nykyisestä. Talojen instagramtilien seuraajien määrä, tuotettujen kuvien määrä 
ja sähköposti käyttöön yleisissä tiedotteissa;

- Instagram käytössä yhtenä tiedottamisen välineenä
- Taloista toimivat nimetyt somevastaavat
- Taloissa on aktiivisessa käytössä omat tabletit sekä alueen yhteiset digikassit. Käytetään tabletteja päivittäin 
tiedonhakuihin, odottelupuuhiin eteisissä. Opetellaan lasten kanssa yhdessä, että ne ovat tiedonhaun välineitä, googletetaan
vastauksia kysymyksiin, etsitään kuvia, kuunnellaan musiikkia. Harjoitellaan yhdessä lasten kanssa hankittavan tiedon 
arviointia (kaikki löytyvä tieto ei välttämättä pidä paikkaansa). Istagrammia markkinoi myös monikielinen ohjaaja.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde (näistä seuraavista 
voidaan valita yksi, josta kirjataan tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi)

• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Varhaiskasvatustoiminta pohjaa Suomalaiseen kulttuuriperinteeseen; vuodenajat, suomalaiset juhlat ja 
suomalainen kasvatuskulttuuri näkyvät ja kuuluvat arjessamme. Joulu, juhannusta ja kalevalanpäivää vietetään 
mm. perinneleikkien kanssa. Käytössä vanhat perinteiset materiaalit. Toimintakulttuurissa iloitaan talon tavoissa 
elävistä vanhoista ja perinteisistä asioista kuten kanajuhlasta pääsiäisen tienoilla ja perinnesaduista. 

• Suomalaisen varhaiskasvatus- ja esiopetusjärjestelmän tuntemusta lisätään ja sen tarkoitusta avataan perheiden 
kanssa toimiessa. Yhteisen keskustelun myötä avataan asioita ja käsitteitä, vastuita ja velvollisuuksia sekä 
rakennetaan yhteistä ymmärrystä sekä fokusta yhteiseen päämäärään  lapsen hyvinvointiin. 

• Yksiköstämme pk:t Jousi ja Kuovi ovat mukana Kotona Helsingissä Monikielisen tuen mallin pilotissa ja 
taloissamme työskentelee sovittuina viikonpäivinä monikielinen ohjaaja 30.06.2020 saakka.

• Yhteisömme on monikielinen ja moninainen kulttuuriltaan, jokaisella on tärkeä oma roolinsa yhteisössä; Erilaisiin 
tapoihin ja tottumuksiin tutustutaan ja jokaisen arvokkuus huomioidaan. Suvaitsevaisuus ja yhteishenki edellyttää 
ymmärrystä ja tämän luomisessa olemme tärkeän asian äärellä alueellamme. Yhteisessä arjessa tuodaan esiin 
kotikielien ja kulttuurien eroja mutta myös samankaltaisuuksia sekä tutustutaan yhteisiin tärkeisiin sanoihin ja 
asioihin jokaisen omasta elämänpiiristä.

• Jokaisen oikeutta osallisuuteen tuetaan. Jokaisen ajatuksia kuullaan ja kunnioitetaan sekä mahdollistetaan 
kaikille kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen kuvin, viittomin, piirtäen. 
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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. 



Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:
• Erilaiset kielet, tavat ja ajatukset saavat näkyä yhteisössämme. Tutustumme toistemme kulttuuriin, kieleen sekä tapoihin kunnioittaen ja 

erilaisuus hyväksyen. Ymmärrys lisää hyväksyntää! Vanhempien osallisuutta tuetaan järjestämällä matalan kynnyksen tapahtumia iltapäivän 
hakuaikaan, toiminnallisia tekemisiä kuten liikuntatapahtumia ja näyttelyitä. Juhlakalenteri on käytössä tutustuttaen kaikkien juhlakulttuuriin. 

• Yhteisen kielen puuttuessa sekä ympäristön moninaisuuden valossa, yhdessä toimimisen taidot: sosiaaliset- sekä tunnetaidot korostuvat 
erityisesti yhteisön hyvinvoinnin tekijöinä.

Osallistuminen ja vaikuttaminen:
• Tärkeätä on tehdä lapsille näkyväksi mielipiteiden ja ideoiden vaikutus arkeen. Sanoittaa se miksi heiltä kysytään, miten kysytään ja 

varmistaa, että jokainen voi ottaa kantaa, sekä sanoittaa mitä tehdään tai muutetaan lasten ajatusten pohjalta ja jos ei niin miksi ei. 
Harjoittelemme perustelemisen taitoa!

• Lasten vaikutus ja kädenjälki näkyy arjessa dokumentoinnin avulla : valokuvat, tekstit, videot ja lasten työt.
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:
• Tuomme digivälineet enemmän lasten käyttöön sekä tuomme lapset aktiivisemmiksi sisällön tuottajiksi.
• Tuomme niin huoltajien kuin lasten tietoon mediasisällön ikärajojen huomioimisen tärkeyden.
• Käytämme lukulumo-ohjelmaa lasten kanssa. (Monikielinen digitaalinen kuvakirjapalvelu)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot:
• Itsestä huolehtiminen, turvallinen olo, sekä arjen taitojen sujuminen ovat pohja jolle kaikki muu oppiminen ja kokeminen rakentuu. 
Ajattelu ja oppiminen:
• Arjessa tartutaan lasten ihmettelyyn ja puhutaan ajatuksia ja ihmetyksiä ääneen. Opettelemme yhdessä miettimään ”Miksi?” ja ”Miten?” 

sekä etsimme yhdessä vastauksia. 
• Vanhempien tietoisuuden lisääminen on myös tehtävämme ja kerromme, ettei oppiminen tapahdu pelkästään pöydän ääressä tehden, vaan 

etenkin toimien, leikkien ja tutkien. Toiminnalliset projektit ja leikki vahvistavat oppimiskokemusta ja aikuisen rooli on tuoda niihin mukaan 
monenlaisia oppimisen kokonaisuuksia ja sisältöjä. 
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Oppimisen alueet

- Oppimisen alueet toteutuvat lapsiryhmien arjessa limittyen toisiinsa, erilaisissa 
yhteisissä sekä lapsiryhmien omissa teemoissa sekä projekteissa. 

- Alueellamme/yksikössämme korostuu kielen- ja vuorovaikutuksen tukeminen, 
(moninaisessa ja monikielisessä yhteisössämme.) Tämä näkyy muun muassa 
pienryhmätoimintana, kaikissa ryhmissä käytössä olevana kuvatukena sekä toiminnan 
monipuolisena eriyttämisenä.

- Koko arjen, mukaan lukien perushoitotilanteiden näkeminen oppimisen tilanteina sekä 
yhdessä toimimisen taidot korostuvat meidän yhteisessä arjessamme. 



Yhteistyö ja viestintä
• Huoltajien osallisuus
• Kuvallinen viestintä korostuu yhteistyössä perheiden kanssa yhteisen kielen puuttuessa. Eri kieliset vanhemmat voivat 

auttaa myös esimerkiksi tapahtumakutsujen kääntämisessä, josta olemme kiitollisia ja iloisia.
• Järjestämme toimintakauden aikana vähintään yhden tapahtuman, missä lapsen tärkeät aikuiset ovat tervetulleita 

esittelemään sekä jakamaan osaamistaan kulttuuriin, työhön tai taitoihin liittyen koko yhteisölle.
• Järjestämme perheille toiminnallisia avoimia tapahtumia, joissa osallisuus on mahdollista kaikille vaikka ei olisi yhteistä 

kieltä, esimerkiksi liikunta- ja leikkitapahtumat.
• Jokaisessa talossa on oma toive- ja arvopuu, johon kerätään perheiltä toiveita ja arvoja, jotka ovat heidän perheilleen 

tärkeitä ja haluavat niiden näkyvän myös päiväkodissa. 

• Monialainen yhteistyö
• Teemme monipuolista ja aktiivista yhteistyötä neuvolan, lasten tutkivien- ja kuntouttavien tahojen, koulun, terapeuttien, 

opiskelijoiden, alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä suomi toisena kielenä lastentarhanopettajan kanssa.
• Osallistumme aktiivisesti erilaisiin yhteistyöprojekteihin esimerkiksi Helsingin yliopiston pitkäkestoisessa tutkimus- ja 

yhteistyöhankkeessa joka käsittelee myötätuntoa ja sen rakentumista sekä ilmenemistä arjessa. Teemme yhteistyötä 
myös liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa mm. Kiasman ja vsh-liikuntaseuran 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
• Pedagogista dokumentointia on lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutumisen havainnointi, dokumentointi kirjaten, 

kuvaten ja esille laittaen, arjen näkyväksi tekeminen sekä suunnittelussa hyödynnettävä jatkuva arviointi. Työyhteisössämme on kehitetty 
erilaisia yhteisiä välineitä tämän tueksi SUKKA-materiaalikansioon.

SUKKA-väline on suunnittelun,  havainnoinnin, arvioinnin ja toiminnan kehittämisen tueksi.  Siinä on valmista materiaalia, osa on käytössä 
jokaisessa ryhmässä ja osaa saa käyttää halutessaan. Yhteisen ja yhdessä tuotetun sekä arvioitavan materiaalin hyödyt ovat monipuoliset ja 
tarjoavat valmiiden välineiden lisäksi myös tukea ryhmien väliseen tasa-arvoon sekä toiminnan ja toimintatapojen samansuuntaisuuteen.

• Kasvattajayhteisön toiminnassa:
• Lapsiryhmissä on käytössä erilaisia yksilön varhaiskasvatus- ja esiopetuspolusta koottuja portfolioita, muistoja tms.
• Toimintamme vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sisältäen monipuolisesti kaikki oppimisen eri osa-alueet.
• Havainnoimme ja arvioimme  osallistumalla lasten leikkeihin josta saamme tietoa lasten välisestä vuorovaikutuksesta, mielenkiinnon 

kohteista, ja elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin.

• Mitä ja miten arvioimme:
• Yhteinen arviointi ja kehittäminen on monitasoista ja toteutuu yhteistyössä kasvattajien, perheiden ja lasten välillä.
• Yksikössä on myös perheet otettu osaksi arviointia. Puuhun laitetaan lehtiä joissa on toiveet, ja mikä on perheelle tärkeää. Keväällä niiden 

toteutuminen arvioidaan yhdessä perheiden kanssa,
• Arviointivälineitä ovat arviointi-kolmio, lapsihavainnointi-lomake sekä erilaiset toimintakellot yms.
• Työntekijän itsearviointi, tiimien toiminnan arviointi
• Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista? (vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva 

ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt)
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