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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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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

Ensimmäisessä Vasu-keskustelussa (eli varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelussa), joka on noin kahden kuukauden kuluessa hoidon 
aloittamisesta, avaamme vanhempien kanssa tehtävän yhteistyömallin. Lapsen Vasu kirjataan vanhempien kanssa käydyn 
keskustelun pohjalta. Jatkossa keskustelu on aina elo-lokakuun aikana ja arviointi vähintään kerran vuodessa.
• Vasun muotoja ovat:
• Aloituskeskustelu, jossa tutustutaan perheeseen.
• Vasu-keskustelu, jossa lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ovat merkityksellisiä. 
• Hyve-keskustelu, lapsen täyttäessä 4 vuotta, neuvolan kanssa tehtävä yhteistyön muoto.
• Leops-keskustelu, Lapsen esiopetussuunnitelma tavoitteineen on samalla koulun kanssa tehtävä yhteistyön muoto

Leops-keskustelu pidetään esiopetuksen alkaessa syksyllä ja arviointikeskustelu keväällä.
• Ennakkoon sovittuja keskusteluja käymme siis vähintään kerran vuodessa. Lapsen iän mukaan keskustelu on joko Vasu-, Hyve- tai Leops-

keskustelu.
• Päivittäin kerromme lasta pois haettaessa lapsen päivän kulusta.
• Jos haluat rauhallisemman keskusteluhetken, voit soittaa meille mielellään päiväsaikaan (klo12-14) tai sovi pika-aika.

• Jos lapsen ryhmä muuttuu, lapselle varmistetaan tutustuminen uuteen ryhmään. Vanhempien kanssa keskustelemme lapsen kotiryhmien 
muutokset.
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Varhaiskasvatuksen aloitusviikko vanhemman kanssa
Tutustuminen päiväkotiin sovitaan kunkin perheen kanssa vastaamaan lapsen tarvetta. Vanhempi tukee lasta uuteen

tutustumisessa. Heti alusta alkaen luodaan luottamusta vanhempien ja kasvattajien välille. Esimerkkiviikko:
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1.Päivä 

Leikkiä pihalla 
lapsiryhmän ja 
vanhemman 

kanssa

2.Päivä

Leikkiä pihalla ja 
sisällä 

lapsiryhmän ja 
vanhemman 

kanssa

Leikkiä pihalla ja 
sisällä ja 

osallistuminen
Ruokailuun 
vanhemman 

kanssa

Leikkiä pihalla ja 
sisällä ja 

osallistuminen 
ruokailuun 

vanhemman 
kanssa. 

Lepääminen 
lepohuoneessa

Leikkiä pihalla ja 
sisällä ja 

osallistuminen 
ruokailuun 

vanhemman 
kanssa. Lepohetki 

ja välipala.

3.Päivä 4.Päivä 5.Päivä



Oppimisympäristö-mahdollistaa leikin ja monipuolisen toiminnan 
Pienryhmätoiminnan suunniteltu toteutuminen kannattelee leikkiä. Kasvattaja huolehtii lapsille päivittäin erilaisia leikki- ja 
toimintaympäristöjä. Käytämme koko talon tiloja ja ulkoilemme vuorotellen aamupäivien aikana. Päiväkodin tiloissa vältämme 
tilojen täyttämistä pöydillä. Lapsia autetaan löytämään tilaa vauhdikkaampaan leikkiin ja hitaampaan leikkiin. Höntsäilyleikeillekin
on paikkansa ja kasvattaja mahdollistaa sen oppimisympäristön järjestelyin. Näin leikki saa näkyä ja kuulua.

Leikin ja taiteellisen kokemisen tiloiksi jokainen päiväkoti laajentaa säännölliseen käyttöön
leikkiympäristöiksi Kumpulan ja Toukolan puistot, lähimetsät, lähikentät, kirjastoauton tai
Arabian kirjaston ja Kylätilan. Eri ympäristöissä huolehdimme siitä, että  lapsella on turvallinen
ja luottavainen olo. Laajennamme oppimisympäristöä iän mukaan. Esiopetusikäiset käyttävätkin Helsingin eri ympäristöjä 
toimintaympäristöinään.

Lasten osallisuus: Tutkimme lasten näkökulmaa tilaan tekemällä lasten kanssa leikkitilan tutkimusprojektin. 1. Valitaan tarkoituksen 
mukainen toimintaympäristön kehittämistä palveleva kysymys  2. Kerätään lapsen havaintoja; esim.tehdään pohjakartta leikkitilasta, 
lapsi kuvaa tilaa. Kasvattaja tarttuu näihin havaintoihin 3.Jutellaan lasten kokouksissa mitä näkökulmia tilaan saimme 4. Kehitetään; 
sovitaan lasten kanssa miten kehitetään tilaa, mitä muutetaan! – Pedagoginen dokumentointi! 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toiminnan suunnittelussa
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Arviointi

Jokainen ryhmä tekee pedagogisen dokumentoinnin 
yhdestä lasten ideoista lähteneestä leikistä/toiminnasta 

ja yhdestä tilan tutkimusprojektista. 

Oppimiskokonaisuudet perustuvat lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmiin

Havainnoista ja keskusteluista saadaan selville lasten vahvuudet ja  
mielenkiinnon kohteet jotka ovat pohjana ryhmän toiminnan 

suunnittelulle ja pedagogiikalle.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

* Lapsen osallisuus on varmistettu havainnoimalla, haastattelemalla ja/tai hän voi olla mukana 
vasukeskustelussa.

*Havaintoja lapsesta on käsitelty tiimeissä ennen vasu-keskustelua.
* Huoltajien osallisuus on varmistettu varaamalla keskusteluaika ja antamalla materiaali 

huoltajille ennen keskustelua.



Oppimisen alueet, laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuurin 
kehittämiskohteet - digitalisaation tupa-tavoite
Nostot:
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Monilukutaito
Digiloikka; TVT-laitteet ja niiden käyttö

Tupa tavoitteenamme olemme sopineet, että joka 
tiimissä on vastuuhenkilö, joka ideoi ja aittaa TVT-

välineiden haltuunotossa lasten toiminnassa. Kaikki 
tiimistä sitoutuvat toimimaan niin, että digitalisaatio

etenee. Tiimit käyttävät vuoden aikana tabletin 
sovelluksia ja hyviä sovellusten hyödyntämistapoja 

opetetaan toisillemme.
Varhaiskasvatusalueen yhteinen tavoite: Digitaitoja 

jaetaan työntekijöiden ja yksiköiden kesken hyödyntäen 
alueen pedagogisia verkostoja. Osaamisen jakaminen 

vahvistaa digivälineiden pedagogista käyttöä lasten 
kanssa tutkimisessa ja oppimisessa sekä 

pedagogisessa dokumetnoinissa.

Tutkin ja toimin ympäristössäni
1.Lasten kiinnostuksen kohteet nostetaan toiminnan keskiöön-lasten 

kiinnostuksen kohteena olevaa asiaa tutkitaan leikin keinoin
2. Lapselta kysytään- viikoittaiset lasten kokoukset ja haastattelut 

ovat käytössä
3. Arjen matematiikkaa lisätään; ohjataan huomioita ympäristöstä 

löytyvään matemaattisiin kuvioihin, lukumääriin jne.
4. Ekoaskeleet; piirrustusvihot irtopapereiden sijaan, ryhmissä 
lajitellaan sekajäte, biojäte ja paperit-ruokalappuina pestävät ja  

kestävät, muistetaan kierrätysmateriaalin mahdollisuus hankinnoissa. 

Minä ja meidän yhteisömme-kulttuurinen osaaminen
Lapsiryhmästä nousevat kulttuurit näkyvät päiväkodin arjessa ja lasten leikeissä

1. Toiminnassa käytettävissä kirjoissa ja kuvissa näkyy monikulttuurinen Helsinki
2. Varhaiskasvatusyksikkömme järjestää lukuvuoden aikana yhden yhteisöllisen juhlan

3. Joka ryhmässä toteutetaan jokin konkreettinen teko, jolla lisätään perheiden tarinoiden 
näkymistä päiväkodissa 

4. Kutsumme perheitä juhlistamaan isäin- ja äitienpäivää



Toimintakulttuuri
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Yhteisömme muodostuu kolmen päiväkodin henkilökunnasta, lapsista ja heidän perheistään. 

Osallisuutta kannattelemme kysymällä ja kuuntelemalla lasten kokemuksia ja mielipiteitä mm. lasten kokouksissa jotka toteutuvat viikoittain aamupäivän 
aikana tai ennen lounasta, kun ollaan yhdessä koolla. Kasvattaja on lapsen mukana  lasten leikeissä eri kokoisissa ryhmissä ja oppii tuntemaan lapsen 
ajattelua ja ideoita. Henkilökunta tuo näkemyksiään toiminnan arviointina ja kehittämisenä viikon kokouksissa.

Toimintakulttuurimme rikkaus on tiedon ja osaamisen jakaminen.
Vuoden koulutuksia ovat mm. Aivotaidot ja stressinsäätely,
Musakärry-koulutus, Kestävä kehitys verkosto, Hyvä alku-tapahtuma 
ja Aikamatka- koulutus. Koulutusten jälkeen opittua ja oivallettua jaetaan
kertomalla koulutuksista kollegoille ja toteuttamalla opittua lasten
ja henkilökunnan kanssa. Kannustamme kokeilemaan uusia 
toimintatapoja. Hyödynnämme vahvuuksiamme ja opimme toisiltamme.

Hyveet elämässä
Toteutamme yksikössämme hyvekasvatusta; reiluutta, ystävällisyyttä
ja rohkeutta harjoitellaan arjen kohtaamisissa keskustellen
ja leikin & toiminnan keinoin.

Kohokohtia ovat yhteiset juhlat ja yhdessä vanhempien kanssa
toteutettu toiminta. Keväällä vietämme isovanhempien päivää ja 
Vanhempia kutsumme mukaan toimintaan
”Anna lapselle lahjaksi päivä”-teemalla. Toimintaa dokumentoidaan

ryhmien tiedotteisiin.



Kaveritaidot hyveiden hengessä
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• Henkilöstö varmistaa kaikkien lasten osallisuuden vertaisryhmässä olemalla läsnä lasten leikeissä ja toiminnoissa. Kasvattaja ohjaa lasten kaveritaitoja 
Hyveiden avulla sanoittamalla ja ohjaamalla olemaan reilu, ystävällinen, rohkea ja kannustava.

• Marjala Koivikko Nurmikko
• Reiluus Reiluus Reiluus
• Kannustavuus Kannustavuus Kannustavuus
• Ystävällisyys Rohkeus Rohkeus
• Kunnioittavuus Huomioonottavuus   Rehellisyys

Yhteenkuuluvuus Ystävällisyys

• Jokainen ryhmä järjestää lasten kanssa kaverijuhlan. Kaverijuhlalla tuomme lapselle kokemuksen kuulumisesta lapsiryhmään. Yhteenkuuluvuutta 
lisäämme projekteilla, joita lapset tekevät yhdessä, niiden avulla tuomme kokemusta ”yhdessä olemme enemmän”. Tunteita nimeämme lapselle avuksi 
oman olon tunnistamiseen päivittäin. Kasvattajat osoittavat myötätuntoa esim. jos lapsi on surullinen hänet otetaan syliin ja häntä lohdutetaan. Jos hän 
kokee mielipahaa jostain mitä tapahtuu-hän ei jää yksin vaan kasvattaja pysähtyy asiaan lapsen kanssa. Mm. musiikissa ja kirjallisuudessa juttelemme 
lasten kanssa tunteista ja hyveistä.



Yhteistyö ja viestintä

Olet tervetullut osallistumaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin:
• Aloituskeskustelussa kerromme perheille yhteistyömuodot
• Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma 
• yhdessä vanhempien ja sitä arvioidaan vähintään kerran vuodessa
• Vietä aamupäivä lapsesi ryhmässä (”Anna lapselle lahjaksi päivä”).
• Ehdota, ideoi ja osallistu toimintaan ja retkille
• Osallistu vanhempainiltoihin, ne luovat pohjaa

pedagogisen toiminnan suunnitteluun
• Vastaa asiakaskyselyihin
• Juhli kanssamme kauden yhteisissä juhlissa
• Liity vanhempaintoimikuntaan, jota vanhemmat ylläpitävät

Päivittäiset keskustelut ovat tärkeä yhteistyön ja viestinnän tapamme
Lisäksi ryhmät viestivät sähköpostitiedotteilla ryhmän kuulumisista ja ajankohtaisista asioista
Viestimme lasten kokemuksista myös jokaisen lapsiryhmän instagramilla.

Työhömme osallistuvat erityislastentarhanopettaja ja suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. Teemme 
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa.
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Pedagogista dokumentointia opiskelemme mm. tiimiaikoina Kati Rintakorven verkkokurssin 
avulla lukuvuoden aikana
Havainnointi-dokumentointi-arviointiin liitämme tiimeissä kaksi pedagogisen 
dokumentoinnin kokonaisuutta:

1.Lasten ideoista toteutettu leikkimaailma-tämä projekti pedagogisena dokumentointina

2.Lapsi tilan muokkaajana-tämä projekti pedagogisena dokumentointina

Nämä dokumentit esitellään yksikön kokousrakenteissa kevään 2019 aikana.
Koko pedagoginen dokumentointi pitää sisällään jatkuvan vuoropuhelun lapsen kanssa eli 
arvioinnin.
Kaikissa ryhmissä pidetään lasten kokouksia, jotka toteutuvat säännöllisesti viikoittain
Tiimit, päiväkodit ja koko yksikkö arvioi toimintaansa säännöllisesti kokousrakenteissa. 
Lastentarhanopettajalla on keskeinen rooli varhaiskasvatuksen arvioinnin toteuttamisessa 
omassa tiimissään, päiväkodissa ja yksikössä yhdessä koko henkilöstön, huoltajien ja 
päiväkodin johtajan kanssa.
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