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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

Varhaiskasvatusyksikkö Jollas- Poikkilaakso- Puuskakulmassa lapsella on mahdollisuus pehmeään 
laskuun, jonka aikana lapsi voi huoltajan kanssa tutustua päiväkodin arkeen ja toimintaan. 
Pehmeän laskun aikana vanhemmat saavat tietoa päiväkodin käytännöistä ja toimintatavoista. 
Kuukauden kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisen jälkeen pidetään aloituskeskustelu, 
jossa vanhemmat voivat kertoa lapsestaan, hänen vahvuuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. 
Lapsen siirtyminen päiväkodissa toiseen ryhmään suunnitellaan vanhempien kanssa. Ennen 
siirtymistä lapsi pääsee tutustumaan uuteen ryhmään. Lapsiryhmien muodostamisen lähtökohtana 
on ikä, ystävyyssuhteet ja lasten tarpeet. 

Lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa hänelle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa 
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu). Vasujen pohjalta joka ryhmässä laaditaan 
tiimien toiminnalle pedagogiset tavoitteet. Toimintakauden alussa lapsille tehdään uudet 
varhaiskasvatussuunnitelmat sekä arvioidaan edelliset.
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Oppimisympäristö
Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätilansa, joita käytetään tarvittaessa porrastetusti. Lisäksi 
käytössä on liikuntasali ja pienryhmätiloja, joita hyödynnetään päivittäin. Tilat on 
suunniteltu vastaamaan eri-ikäisten lasten tarpeita. Leikki- ja toimintaympäristöjä 
muokataan tarvittaessa lasten toiveita ja tarpeita kuunnellen.

Oppimisympäristömme laajenee päiväkodista lähiympäristöön ja koko kaupunkiin 
palveluineen. Sijaintimme mahdollistaa retkeilyn niin metsässä kuin rannoillakin. Alueella 
on myös leikkipuistoja joissa vieraillaan. Käytämme myös muita lähialueen palveluja 
kuten kirjastoja ja urheilupuistoja. 

Ryhmissämme jokainen lapsi pääsee retkelle vähintään kerran kuukaudessa, isommat 
lapset retkeilevät useammin ja kauemmas kuin pienet. Retkikohteet valitaan lasten ikä 
huomioon ottaen. Retkille lähdettäessä mietitään niiden pedagogisia tavoitteita.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)

Lapsen varhaiskasvatuksen alussa huoltajan kanssa käydään aloituskeskustelu. 
Varhaiskasvatuksen aikana kasvattajat havainnoivat lasta ja vanhemman kanssa käydään 
vasukeskustelu ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma kirjataan. Samassa yhteydessä arvioidaan 
edellisen toimintakauden vasun tavoitteita ja toteutumista.
Lasten vasukeskustelujen jälkeen suunnitellaan ryhmän vasut: pedagogiset tavoitteet ja toiminnan 
suunnittelu. Ryhmien tiimisopimukset ohjaavat kasvattajien arvoja ja työtapoja. Tiimikokouksissa 
arvioidaan säännöllisesti lasten vasujen ja tiimisopimusten toteutumista. Yksikön pedagogisissa 
kokouksissa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa.
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusyksikössämme lisätään tablettien pedagogista käyttöä 
luontevaksi osaksi oppimisympäristöä. Lapsille annetaan mahdollisuus käyttää 
tabletteja valokuvaamiseen ja oppimispeleihin. Lasten ottamia kuvia tulostetaan 
oppimisympäristöön vanhempien nähtäväksi ja lapset voivat valita valokuvia 
vanhempien nähtäväksi Facebookin kautta. Lasten toimintaa, leikkiä ja juhlia 
videoidaan ja katsotaan yhdessä lasten kanssa.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden 
keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri 

Varhaiskasvatusyksikössämme leikki on läsnä päiväkodin arjessa. Tarjoamme lapsille monipuoliset tilat ja 
välineet yhteisiin leikkeihin. Kannustamme lapsia toimimaan yhdessä ja leikkiympäristöt ovat muunneltavissa 
lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaan.

Yhteinen sopimuksemme on, että ketään ei jätetä leikin ulkopuolelle. Jotta jokainen pääsee mukaan leikkeihin, 
olemme sitoutuneet lapsiryhmiemme aktiiviseen ryhmäyttämiseen varsinkin syksyn alussa ja läpi koko 
toimintakauden. Ryhmäyttäminen tapahtuu esimerkiksi leikkimällä sekä ystävyyttä että empatia- ja 
tunnetaitoja vahvistavia leikkejä koko ryhmän kesken ja pienryhmissä. Aikuiset järjestävät säännöllisesti 
ohjattuja leikkejä pienryhmissä voidakseen havainnoida lasta ja arvioida yhteisen sopimuksen toteutumista.

Kasvattajat ylläpitävät kaikissa arjen tilanteissa kannustavaa ja positiivista ilmapiiriä. Työtapojamme ovat 
huumori, yhdessä tekeminen, leikkimielisyys ja lasten maailmaan heittäytyminen.
Kannustavan ja positiivisen ilmapiirin toteutumista arvioidaan vanhempien kanssa vasukeskusteluissa ja 
asiakaskyselyissä vuosittain.
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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. 

Yksikössämme korostamme vuorovaikutustaitoja 
draaman, vertaissovittelun, pienryhmätoiminnan, 
laulujen ja leikkien avulla sekä yhteisen 
toiminnan kautta. 



Oppimisen alueet
Oppimisen eri osa-alueet ovat kielten rikas maailma, 
ilmaisu, yhteisöllisyys, tutkiva toimintaympäristö, 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Toimintaa 
suunniteltaessa aihepiirejä yhdistetään ja 
sovelletaan lasten mielenkiinnon mukaan. 

Yksikössämme kasvattajat varmistavat 
havainnoimalla, arvioimalla ja dokumentoimalla 
että pedagoginen toiminta edistää eri ikäisten 
lasten kehitystä ja oppimista. 



Yhteistyö ja viestintä
Yksikössämme jokapäiväinen kohtaaminen on ensisijainen ja luonteva tapamme keskustella vanhempien 
kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vanhempainilloissa, 
vasu-keskusteluissa sekä asiakaskyselyjen kautta. Yksikössämme toimivat myös vanhempaintoimikunnat.

Syksyisin vanhempien kanssa yhteistyössä tehtävät lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat 
ohjaavat toimintakauden tavoitteita ja suunnitelmia. Lisäksi viestimme vanhemmille kuukausittain 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yksikössämme on käytössä Facebook-sivut, joihin dokumentoimme 
päiväkodin toiminnasta ja tapahtumista kuvin. Toiminnan sisältöä on nähtävissä myös ryhmätiloissa lasten 
töiden ja kuvien muodossa.

Yksikkömme päiväkodit tekevät myös aktiivista yhteistyötä. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös esimerkiksi 
alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä-lastentarhanopettaja sekä neuvola ja 
kirjasto. Yksikkömme pihaan ajelee kerran kuukaudessa kirjastoauto, jonka palveluja hyödynnämme joka 
kerta. 
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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
Kasvattajat ovat aktiivisia dokumentoimaan arkea ja antavat lapsille mahdollisuuksia kertoa 
kokemuksistaan ja ajatuksistaan sekä esittää kysymyksiä tapahtumista. Dokumentoinnista tulee 
pedagogista kun dokumenttien pohjalta suunnitellaan ja kehitetään varhaiskasvatusta.
Meillä työyhteisössä kannustetaan avoimuuteen ja omien ideoiden ja kykyjen käyttöön. Haluamme 
tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja kykyä ihmetellä ympäröivää maailmaa. Meillä tämä tapahtuu 
niin, että asioita ihmetellään ja selvitellään yhdessä valmiiden vastausten sijaan. Tartumme lasten 
mielenkiinnon kohteisiin sekä ihmetyksen aiheisiin ja otamme ne osaksi jokapäiväistä pedagogista 
toimintaamme. 
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