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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 ja esiopetuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja 
esiopetusikäisille lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

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
Kun lapsi on saanut varhaiskasvatus- tai kerhopaikan päiväkoti Kivilinnassa tai päiväkoti Portissa, 
sovitaan vanhempien kanssa milloin lapsi tulee tutustumaan päiväkotiin ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.

-toiminta ja kasvatuskäytännöt tulevat tutuiksi vanhemmille.
-esitellään päiväkodin tilat, oppimisympäristö ja kerrotaan toimintatavoista
-mitä toiveita ja odotuksia perheellä on päivähoidon aloittamisesta ja jatkumisesta
-kysellään lapsesta ja perheestä (mikä helpottaa lapsen päivähoidon aloittamista)

Aloituskeskustelu käydään ennen varhaiskasvatuksen aloittamista tai kahden viikon sisällä varhaiskasvatuksen aloittamisesta. 
Keskusteluissa käytetään tarvittaessa tulkkia.

Jokaisesta perheestä tehdään perhekuva, jonka vanhemmat tekevät lapsen kanssa päiväkodissa tai kotona. 
Perhekuvaa perheet voivat vuosittain päivittää.
Kuvat ovat esillä koko toimintavuoden. Näin lapselle tärkeät perheenjäsenet kulkevat lapsen mukana päiväkoti päivän aikana.

Päiväkodissamme muodostamme lapsiryhmät vuosittain sisarusryhmäperiaatteella.
Sisarusryhmässä päiväkodin lapset saavat leikkiä ja oppia eri-ikäisten lasten kanssa. 
Isommat oppivat huomioimaan pienempiä ja pienemmät oppivat isommilta. 
Toimintaa toteutetaan pienryhmissä. 
Toimintahetkillä toimimme pääsääntöisesti ikätason vertaisryhmissä tai muodostaen pienryhmiä lapsen kasvua ja kehitystä edistäen.
Sisarusryhmien lisäksi päiväkoti Kivilinnassa toimii vuosittain esiopetusikäisten oma ryhmä.
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Oppimisympäristö
Päiväkodin ja tiimien oppimisympäristöt rakennetaan kuunnellen lapsia ja vanhempia sekä havainnoiden lasta. 
Toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä rakennetaan:
• kasvattajien tapaamiset, kehittämispäivät, tiimipalaverit ja koulutukset
• lastenkokoukset ja päiväpiirit, vanhempien tapaamiset ja keskustelut.

Päiväkodeissamme oppimisympäristö mahdollistaa kiireettömän ja turvallisen arjen toiminnan.

Päiväkodin ja tiimien oppimisympäristö on järjestetty niin että se mahdollistaa monipuolisen leikin. 
Päiväkodin sisä- ja ulkotilat sekä oma asuinalue toimivat lasten leikkiympäristönä monipuolisesti.

Kasvattajat kohtaavat lapset ja vanhemmat sensitiivisesti kaikissa vuorovaikutustilanteissa. 
Pienryhmätoimintamme mahdollistaa lasten ja kasvattajien välisen vuoropuhelun.  
Arvioimme toteutumista tiimipalavereissa, talonkokouksissa, pedagogisessa illassa, kehittämispäivällä.

Päiväkodin ympäristö ja oma asuinalue monine mahdollisuuksineen tutuksi:
Vierailemme asuinalueellamme: 
Kontulan kirjasto, Kivikon metsä, Kivikon liikuntapaikat sekä leikkipuistot, Myllypuron liikuntamylly, Vesalan urheilukenttä,
Keinutien ala-aste Nallin sivukoulu, Mikaelin kirkko.

Teemme kestävän kehityksen oppimateriaalihankintoja. 
Lajittelemme lasten kanssa päiväkodissa syntyvää jätettä. 
Mörrimetsässä käydessämme keräämme metsästä sieltä löytyvää muoviroskaa ja viemme sen muovin keräykseen.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 
(sitova tavoite 2018)

Syksyllä marraskuun loppuun mennessä lapsihavainnointien pohjalta keskustellaan ja kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen 
kanssa.

Keskustelun jälkeen käydään lapsen kanssa ja kasvattajatiimissä keskustelun sisältöä läpi, mitä harjoitellaan, mitä taitoja opetellaan yhdessä, miten lapsen 
toiveisiin vastataan (kasvattajat tiimissä ja lapsen kanssa), miten oppimisympäristö tukee lapsen hyvää kasvua ja kehitystä meidän päiväkodissa.

Tiimit arvioivat ja kirjaavat tiimipalaveri muistioihinsa sekä lapsen vasuun ja leopsiin miten toiminta arjessa toteutuu.

Lapsen siirtyessä toiseen päiväkotiin tai toiseen ryhmään tai toisesta päiväkodista meille, sovitaan vanhempien kanssa tarvittava tiedonsiirto tai siirtoneuvottelu.

Kesken toimintavuotta aloittavien lasten perheiden kanssa käydään lapsenvarhaiskasvatuskeskustelu kirjaamisineen kahden kuukauden sisällä aloittamisesta.
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Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa
Tavoitteena varhaiskasvatusyksikössämme on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus sekä valmiudet elää ja toimia mediakulttuurissa.
Pohdimme maailmaa yhdessä lasten kanssa, faktan ja fiktion eroa keskustellen, ihmetellen, oivaltaen.
Pohdimme mistä tieto tulee, mitä esiintyy peleissä, saduissa, loruissa. 

Jokainen kasvattajatiimi ottaa käyttöön 100-oivallusta mediareppuun-materiaalin, toteuttaen siitä yhden tai kaksi konkreettista toimintaa.

Kasvattajien digi-välineiden käyttöä ja osaamista vahvistetaan, siten että kasvattajat jakavat osaamistaan,  opettelevat käyttämään monipuolisesti yksikkömme digi-
välineitä, hyödyntävät niitä lasten ja vanhempien kanssa.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

Aikamatka ja maailman lasten kulttuuriset leikit otetaan mukaan lapsen päivään.
Kasvattaja rikastaa lapsilta ja lasten leikeistä nousevia ideoita.
Joustava päivärytmi mahdollistaa pitkäkestoisen leikin.

Lasten sensitiivinen kohtaaminen varhaiskasvatusyksikössämme vahvistaa lapsen osallisuutta ja lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi.
Lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu varhaiskasvatusyksikössämme tämän toimintasuunnitelman kuvaamilla tavoilla.

Meillä kohdataan, huomioidaan ja kohdellaan yhteisössämme kaikkia yhteisön jäseniä yhdenvertaisina riippumatta henkilöön ja perheeseen liittyvistä 
tekijöistä. Yhdenvertaisuudessa huomioimme myös jokaisen lapsen yksilölliset kasvun ja kehityksen tarpeet.
Meillä on yhdessä lasten kanssa sovitut arjen toimintatavat. Toimintaa suunnitellaan ja oppimisympäristöä muokataan yhdessä. 

Toimintamme pohjautuu suomalaiseen kulttuuriperinteeseen, kasvatuskulttuuriin, vuodenaikoihin ja juhliin.
Perheiden kulttuuriset taustat näkyvät meillä oppimisympäristössä eri tavoin esim. sadut, lorut, leikit, laulut.
Henkilöstö toimii lapselle kielellisenä mallina rikastuttaen ja rohkaisten lasta käyttämään kieltä, antaen aikaa ja mahdollisuuden kielen oppimiseen.
Käytämme oppimisen tukena kuvia, ilmeitä ja eleitä.
Vanhempia kannustamme käyttämään kotona lapsen kanssa perheen omaa äidinkieltä.
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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-alaisen osaamisen alueet on kuvattu kattavasti Helsingin Vasussa.

Yksikön kehittämisalue on tunnekasvatus

-Vahvistetaan vuorovaikutustaitoja
-tuetaan lapsen omatoimisuutta ja omantoiminnan ohjausta arjen kaikissa toiminnoissa. 

- Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti toimintaympäristössämme. Lapsia autetaan 
tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat kun heidän kanssaan opetellaan 
havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita.

- Lastenkirjallisuus: käytössä kuvakirjat Molli, Piki sekä Jukka-Hukka oheismateriaaleineen.



Oppimisen alueet

Oppimisen alueet on kuvattu kattavasti Helsingin Vasussa.

Meillä oppiva yhteisö on lapset, perhe ja varhaiskasvatusyksikön henkilöstö sekä erilaiset 
yhteistyökumppanimme.

Yksikön kehittämisalue on liikunta ja liikkuminen, teemalla ilo kasvaa liikkuen.

Liikkumisen suunnitelmaa toteutetaan kerhoissa ja molemmissa päiväkodeissa.
- ulkoleikkitoiminnan rikastaminen
- teemana Ilo kasvaa liikkuen
- säännölliset retket lähiluontoon
- liikunta vuodenajat huomioiden, koetaan liikunnan riemua kaikkina vuodenaikoina ohjatusti ja omaehtoisesti



Yhteistyö ja viestintä
Toimintakulttuuria luodaan vahvasti yhdessä lasten kanssa ideoiden ja suunnitellen esim. havainnoiden lapsia, keskustellen, lastenkokouksissa.
Huoltajien osallisuus toteutuu arjen päivittäisissä kuulumisten vaihdossa, lapsen vasu ja leops keskusteluissa, erilaisissa vanhempainilloissa ja juhlissa.

Varhaiskasvatusyksikön vuosittainen toimintasuunnitelma on vanhemmille nähtävillä eteisissä ja päiväkotiemme Internetsivuilla.
Toimintakauden alussa syksyllä ja toimintavuoden aikana vanhemmat voivat vaikuttaa toimintasuunnitelman laatimiseen ja toteutumiseen vanhempainilloissa 
ja arjen keskusteluissa.
Vanhempia ja lapsia kuullaan ja kuunnellaan etenkin hoitosuhteen alkaessa ja tutustumisaikana, jolloin yhteistyötä on helpompi rakentaa lapsen hoitosuhteen 
aikanakin. 

Kuvaamme toimintaamme myös päiväkotiemme Facebook sivuilla.

Esiopetuksen oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut.
Oppilashuollon tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää työotetta alueella sekä sen seurantaa ja jatkuvuutta. Siten edistetään lasten tervettä, tasapainoista kasvua ja 
kehitystä sekä luodaan edellytyksiä hyvälle kasvulle ja oppimiselle. 
Olemme yhteydessä alueemme oppilashuoltoryhmään, seuraamme ja toteutamme yhteisiä linjauksia. Vanhemmilla on mahdollisuus saada esiopetuksen 
kuraattoripalveluja vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Teemme yhteistyötä aina yhdessä perheen kanssa neuvotellen, varhaiskasvatusalueemme kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto) sekä koulun alueellisen 
erityisopettajan, varhaiskasvatusalueemme suomi toisena kielenä-opettajan, perhe- ja lastenneuvolan, lastensuojelun, puheterapeuttien, hammashuollon ja muiden 
lapsen ja perheen hyvinvointia tukevien tahojen kanssa. Yksikkömme esiopetusvastaava tekee yhteistyötä toiminnan suunnittelussa varhaiskasvatusalueemme 
esiopettajien ja ala-asteen opettajien 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
Lapsen kasvua ja kehitystä sekä lapsiryhmän toimintaa dokumentoidaan valokuvaamalla, haastatteluilla, videoimalla ja havainnoimalla.
- Leops ja vasu
- kasvunkansio

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti:
– päiväkodin viikoittaisissa talon- ja tiimien palavereissa ja kuukausittaisissa tiimivastaavien  
palavereissa (Tisko)

– varhaiskasvatusyksikkömme pedagogisissa illoissa ja kehittämispäivillä (puolivuosittain)
- vanhemmilta ja lapsilta saadun palautteen pohjalta.

Palautetta saadaan arjen keskusteluissa sekä varhaiskasvatus ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma keskusteluissa.
Asiakastyytyväisyyskyselyjen ja työhyvinvointikyselyjen tuloksista nostamme kehittämistoimenpiteet ja ne vaikuttavat käytännön 
pedagogiikan toteutumiseen varhaiskasvatusyksikössämme.

Lapset arvioivat ja suunnittelevat toimintaa lasten päiväpiireissä ja lasten kokouksissa (joista tehdään muistio).
Käytämme erilaisia visuaalisia arviointivälineitä (esim. viskarilinna), joilla lapsi oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja arvioimaan omaa oppimistaan.

– arvioinnin välineinä: kyselyt, haastattelut, havainnointi, valokuvaaminen, videointi, 
suorapalaute, kasvatusyhteisön jäsenten päivittäinen kohtaaminen.
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