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Toimintasuunnitelman rakenne

• Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
• Työtämme ohjaavat arvot
• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Oppimisympäristö
• Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:

• Lapsen Vasut toiminnan suunnittelussa
• Digitalisaatioon liittyvä tavoite

• Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde
• Laaja-alainen osaaminen
• Oppimisen alueet
• Yhteistyö ja viestintä
• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Järjestämme syksyllä aloittaville perheille infoillan kesän alussa. Tarkoituksena on, että perheet 
näkevät päiväkodin sisätilat, tutustuvat henkilökuntaan ja voivat sopia tutustumisjaksosta (1-2 
viikkoa vanhemman kanssa) ennen varsinaisen hoidon alkua.
Kesken toimintavuotta aloittavien kanssa sovimme tapaamisesta erikseen. 

Lapsen aloittaessa päiväkodissa käymme huoltajien kanssa aina aloituskeskustelun joko ennen 
hoidon aloittamista tai viimeistään 2 viikon kuluessa aloituksesta. Tarjoamme mahdollisuuden käydä 
keskustelun myös perheen kotona. Aloituskeskustelussa huoltajat kertovat lapsestaan meille ja 
toisaalta saavat myös tietoa ryhmän ja päiväkodin toiminnasta.
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Oppimisympäristö

Pedagoginen oppimisympäristömme ei rajoitu päiväkodin sisälle
• Siihen kuuluvat kaikki päiväkodin sisä- ja ulkotilat sekä päiväkodin lähiympäristö (sisäpihat, rakennukset, 

leikkipuistot, Mustikkamaa, Korkeasaari ja Suvilahti) 
• Koko Helsingin kaupunki (julkiset liikennevälineet, museot, kirjastot sekä muut vierailtavat kohteet)
Kehitämme oppimisympäristöjä lasten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti
• Tiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti ryhmien ja lasten tarpeiden mukaan.
• Toimimme pienryhmissä.
• Osallistamme lapsia aktivoiden, havainnoiden ja kysellen sekä huomioiden lasten erilaiset tavat ilmaista 

itseään.
• Muokkaamme suunnitelmiamme joustavasti lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.
• Lasten mielenkiinnon kohteet, toiminta ja leikki saavat näkyä ja kuulua oppimisympäristöissämme.
Huomioimme myös psyykkisen oppimisympäristön merkityksen
• Päivämme ovat täynnä kannustavia hetkiä. Näemme pienten positiivisten kohtaamisten arvon suurena ja 

annamme positiivista palautetta sekä huomaamme lapsen vahvuudet.
• Muistamme arjessa kiittää, kehua, kannustaa, auttaa ja arvostaa apua, antaa epäonnistua ja yrittää 

uudelleen. 
• Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
• Suhtaudumme positiivisesti lasten tekemiin aloitteisiin ja tartumme lasten innostuksen hetkiin.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)
• Vasua varten haastattelemme ja havainnoimme lasta, hänen kiinnostuksen kohteitaan, 

kaverisuhteitaan ja toimimistaan ryhmässä. 
• Teemme jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

(vasu) joko syksyllä tai päiväkodissa aloittamisen jälkeen. Vasua tehtäessä asetamme tavoitteita koko 
ryhmän pedagogiselle toiminnalle lapsen tarpeiden perusteella. Keväällä pidämme vanhempien 
kanssa keskustelun, jossa arvioimme yhdessä tavoitteiden toteutumista.

• Keskustelussa lastentarhanopettaja käy vanhempien kanssa läpi henkilökunnan huomioita, lapsen 
haastattelussa esille nousseita asioita sekä vanhempien näkökulmaa. Pääpaino on lapsen 
vahvuuksissa sekä siinä, miten yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet otetaan ryhmän 
toiminnassa pedagogisesti huomioon. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman näemme prosessina, 
joka alkaa varhaiskasvatuksen aloituksesta ja päättyy koulun aloitukseen.

• Lapsille laatimamme vasut ovat ryhmän toiminnan suunnittelun perusta. Toimintavuoden aikana 
dokumentoimme, havainnoimme, arvioimme ja kehitämme toimintaa lasten tarpeiden pohjalta.

• Käytämme tarvittaessa tulkkia vuorovaikutuksen apuna vasu-keskusteluissa ja vanhempainilloissa.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri

• Havainnoimme leikkejä ja leikissä tapahtuvaa vuorovaikutusta.
• Osallistumme lasten leikkiin, tuemme lapsia leikkitaitojen harjoittelussa ja autamme leikkikaverin 

löytymisessä. Otamme huomioon lasten toiveet leikistä.
• Varmistamme, että jokainen lapsi pääsee osalliseksi leikkeihin. Puutumme lasten välisiin 

ristiriitoihin sekä tuemme lapsia niiden ratkaisemisessa.
• Autamme lapsia rakentamaan keinoja toisen lapsen empaattiseen kohtaamiseen

olemalla itse mallina vuorovaikutustilanteissa.
• Olemme laatineet kiusaamisen ehkäisemisen ja siihen puuttumisen –suunnitelman.
• Pienryhmätoiminta on osa toimivaa ja johdonmukaista arkeamme; se on tärkeää päivän 

rakenteen, tilojen käytön, rauhallisuuden ja turvallisuuden tunteen takaamisen kannalta.
• Mahdollistamme toiminnassamme ryhmien välisen leikin ja yhteistyön arjessa yli ryhmärajojen.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kannustamme lapsia kertomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Jokaisen mielipide on yhtä 
arvokas.

• Otamme lasten ideat ja kiinnostuksen kohteet huomioon toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, 
arvioinnissa ja kehittämisessä.
Tällä kaudella lasten toiveita ovat mm. retket, luonnon ja kaupunkiympäristön tutkiminen, 

liikkuminen, musiikki, kuvataiteet sekä monipuolinen leikki.
• Vanhemmat tuovat lastensa ääntä esille sekä toiveita lastensa oppimisesta päivittäisissä 

kohtaamisissa, vasukeskusteluissa, vanhempainilloissa ja asiakastyytyväisyyskyselyissä.
Vanhempien esiin nostamia asioita ovat mm. ryhmätyö- ja kaveritaitojen sekä itsesäätely- ja 

tunnetaitojen harjoittelu, omatoimisuuteen kannustaminen ja siihen ohjaaminen.
Perustelemme arjen ratkaisuja vanhemmille pedagogisesti ja keskustelemme asioista 

avoimesti.
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Ajattelu ja oppiminen

• Ajattelemme oppimisen olevan oivaltavaa ja arvostamme oppimisen iloa.
• Ohjaamme lapsia ajattelemaan itse, kyseenalaistamaan asioita ja pohtimaan tilanteisiin erilaisia 

ratkaisuja.
• Keskitymme ryhmissä lasten tarpeiden pohjalta mm. kielen kehityksen ja tarkkaavaisuuden ja 

keskittymisen tukemiseen sekä oman toiminnan ohjauksen taitojen harjoitteluun.
• Pidämme tärkeänä itsesäätely- ja tunnetaitojen harjoittelua sekä tukemista kaiken ikäisten 

kanssa.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Tavoitteenamme on tehdä lasten edustamat kulttuurit näkyviksi yksikössämme tutustumalla 
päiväkodin lasten edustamiin kulttuureihin lasten maailmasta käsin.

• Puhumme lasten kanssa eri kulttuureista ja katsomuksista avoimesti ja positiivisesti.
• Käsittelemme erilaisuutta ja moninaisuutta arjen eri tilanteissa ja osana yhteistä toimintaa. 

Etsimme tietoa lasten kulttuuriin liittyvistä asioista kuten leikistä, saduista, musiikista ja tavoista. 
• Teemme lasten perheiden kulttuureja ja kieliä päiväkodissa näkyviksi esimerkiksi erikielisin 

tervetulotoivotuksin, lauluin, kuvin ja muilla vanhempien kanssa yhdessä mietityillä keinoilla.
• Harjoittelemme ryhmissä lasten tarpeiden mukaan ryhmässä toimimisen taitoja ja kaveri- ja 

leikkitaitoja kaikkien kanssa.
• Käytämme lasten kanssa ilmaisun monia muotoja esimerkiksi musiikkia, draamaa ja liikettä.
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa 

• Alueen yhteiset tavoitteet:
Tablettien käyttökoulutusten järjestäminen alueen työpajoissa.
Alueen digiosaajien kartoittaminen digiverkostoa varten. Digiverkoston tarkoitus on antaa 

neuvoja tarvittaessa.
• Yksikkömme oma kehittämiskohde 2018-2019 on digitaalisten välineiden hyödyntäminen entistä 

enemmän tiedon hankinnassa lasten kanssa ikätaso huomioiden.
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Yhteistyö ja viestintä

• Vanhemmat ovat päiväkotimme tärkeimmät yhteistyökumppanit ja viestimme heidän kanssaan 
päivittäin arjen kohtaamisissa, viikoittain sähköisen viikkotiedotteen muodossa sekä vuosittain 
vasukeskusteluissa ja vanhempainilloissa. 

• Päiväkotimme vanhempaintoimikunta on meille tärkeä yhteistyötaho mm. erilaisten yhteisten 
tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

• Osa päiväkotimme ryhmistä käyttää Instagram-sovellusta ja tekee toimintaamme näkyväksi 
vanhemmille sen kautta. Tarkoituksenamme on, että Instagramin käytöstä tulee arkipäivää 
kaikissa ryhmissämme.

• Päiväkodissamme toimii Neuvola päiväkodissa-palvelu 3-vuotiaiden vanhemmille. 
• Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja ja Suomi 

toisena kielenä-lastentarhanopettaja
• Teemme moniammatillista yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa, joita ovat mm. neuvola, 

lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu, perheneuvola, lasten puheterapeutit ja 
toimintaterapeutit.
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• Samassa korttelitalossa päiväkotimme kanssa toimii peruskoulu, jonka kanssa teemme 
yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja kummiluokkatoiminnan muodossa.

• Senioritalo Kotisataman kanssa olemme aloittaneet yhteistyön syksyllä 2018. Olemme esimerkiksi 
käyneet vierailuilla molemmin puolin, saaneet päiväkotiin unisatujen lukijoita ja leiponeet yhdessä 
Kotisataman keittiössä.
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Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

• Toiminnan pedagogisella dokumentoinnilla mahdollistamme toiminnan jatkuvan arvioinnin ja 
kehittämisen.
Pedagogisen dokumentoinnin toteutumisessa on tärkeää yhdessä lasten kanssa mm. 

kuvallisesti ja kirjallisesti kerätä lasten ja ryhmien ajatuksia toiminnasta.
Dokumentointiin kuuluvat esimerkiksi myös sähköiset viikkotiedotteet ja valokuvat 

toiminnasta.
• Suunnittelemme toimintaa lasten toiveiden ja kiinnostusten pohjalta ja reflektoimalla mennyttä 

toimintaa yhdessä lasten kanssa keskustellen.
• Arvioimme toimintaamme havainnoimalla lapsia ohjatun toiminnan ja leikkien aikana.
• Vanhemmat osallistuvat arviointiin päivittäisissä kohtaamisissa, vuosittaisissa 

kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa ja asiakastyytyväisyyskyselyissä.
• Kehitämme pedagogiikkaa kasvattajien itsearvioinnin, viikoittaisten tiimipalaverien, talon 

kokousten, opettajien pedagogisten kokousten, yksikön pedagogisten iltojen ja kehittämispäivien 
pohjalta sekä kuunnellen lapsia ja vanhempia.
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