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1) 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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2) Työtämme ohjaavat arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä 
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021. 

Vasu:n perusteissa määritellyt arvot ovat:

 Lapsuuden itseisarvo ja oikeudet

 Ihmisenä kasvaminen

 Psyykkinen ja fyysinen turvallisuus

 Riittävä lepo ja monipuolinen ravinto 

 Liikunta ja raitis ilma 
 Puhtaudesta huolehtiminen 
 Kiireetön ilmapiiri
 Kiusaamiseen puuttuminen 
 Huolenpito ja valvonta 
 Turvalliset leikkivälineet ja huonekalut 

 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/


3) Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
 Tutustuminen

 Sovitaan vanhemman kanssa tutustumisjakso, pehmeä lasku päiväkotiin. 

 Lapselle ja huoltajille varataan yksi aikuinen ryhmästä, joka auttaa päiväkotiin tutustumisessa.

 Annetaan päivähoidon aloittamiseen liittyvät lomakkeet täytettäväksi.

 Aloituskeskustelun pitäminen yhdessä vanhempien kanssa.

 Siirtyminen toiseen ryhmään 

 Lapsi käy etukäteen leikkimässä uudessa ryhmässä sovitun ajan.

 Huoltajat käyvät tutustumassa uuteen ryhmään. 

 Siirtopalaverin kasvattajien ja tarvittaessa vanhempien kanssa.

 Lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 3 kk 

sisällä.
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4) Oppimisympäristö

”Kaikki tilanteet ovat oppimistilanteita, arjessa opimme koko ajan.”

 Päiväkodin kaikki tilat ovat käytössämme ja mahdollistamme niissä monipuolista toimintaa.

 Piha ja lähiympäristö (metsäretket, leikkipuistot) ovat päivittäin käytössämme.

 Oppimisympäristönämme on alueemme, Mellunkylä-Myllypuro, sekä koko kaupunki.

 Lähitoimijoiden tarjoamat tilat, oppimisympäristöt ja tilaisuudet. mm. liikuntaseurat, kirjasto, seurakunta, kulttuurin 

tarjoajat, vanhustenkeskus

 Yksikössämme lapsen on mahdollista saada tarpeensa mukaista tehostettua tukea kehitykseen, oppimiseen ja 

vuorovaikutukseen:

 Pedagogiset järjestelyt: toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu, oppimisympäristön 

muokkaaminen, selkeä päiväjärjestys ja lapsikohtainen ohjaaminen.

 Rakenteelliset järjestelyt: erityisavustajan tuki, erityislastentarhanopettajan tuki, avusteinen ryhmä, 

tehostettu varhaiskasvatuksellinen tuki, integroitu erityisryhmä, kommunikaation tukeminen (kuvat, viittomat). 

”Kuuntelemme lasten ja vanhempien  ideoita ja toiveita arjessa”
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a) Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa:

Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkiin. Näin saamme tietoa lasten keskinäisestä 

vuorovaikutuksesta, heidän kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin 

sisältöihin. 

 Arvioimme työtämme päivittäin, viikoittain tiimipalaverissa, kehityskeskusteluissa ja koko yksikön 

kehittämispäivillä (viikko- ja talonpalaverimuistiot, viikoittainen lastentarhanopettajan suunnittelu-, arviointi-

ja kehittämisaika).

 Arvioimme omaa toimintaamme lasten kanssa, omia työtapojamme, toiminnan sisällön ja 

oppimisympäristön toimivuutta sekä ryhmän vuorovaikutusilmapiiriä. 

 Lapsen Vasu-prosessi – yhteisesti sovitut käytännöt: 
 Huoltajille annetaan etukäteen Vasu-lomakkeet

 Keskustelu tulkataan tarvittaessa

 Lasta havainnoidaan ja haastatellaan

 Lapsella on mahdollista osallistua Vasu-keskusteluun

 Mahdolliset yhteistyötahot ovat tarvittaessa mukana keskustelussa. 
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5) Toimintavuoden yhteiset tavoitteet



8

b)  Digitalisaation tavoite varhaiskasvatuksessa: 

”Monilukutaitoa sekä tieto-ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä 

tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.”

 Tutustutamme lapsia erilaisiin viestimiin ja harjoittelemme niiden käyttöä (mm. digi-pelit, tabletit, kuvahaku, 

hakukoneet, painotuotteet).  

 Opetamme suhtautumaan kriittisesti mediaan ja otamme huomioon kasvatukselliset näkökulmat: 

oppimispelit><viihdepelit, ikärajat. 

 Käytämme ”100 Oivallusta Mediareppuun” -materiaalia (Helmi/varhaiskasvatus). Ryhmät toteuttavat jokaiselta 

viideltä osa-alueelta yhden idean kevääseen mennessä. 

 Yhdessä lasten kanssa kehitämme osaamistamme ja toimintaamme:

 Käytössämme on mm. tabletit, dia-projektori, kamerat, digikehys, Bee-Bot, VHS, DVD, TV sekä alueelliset 

neljä erisisältöistä pedagogista mediamateriaalikokonaisuutta.

5) Toimintavuoden yhteiset tavoitteet



6) Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

 Leikki on tärkein osa toimintamme sisältöä. Leikin kautta tutustumme itseemme ja toisiimme. 

Jaamme mielikuvitukselliset hetkemme toistemme kanssa, käymme yhdessä läpi tunteita –iloja ja 

suruja.

 Leikki on tie oppimiseen ja oivaltamiseen, vuorovaikutukseen ja tunteiden tunnistamiseen. 

Meidän tehtävämme on rikastuttaa, monipuolistaa ja sanottaa leikkiä sekä muokata leikkiympäristöä.

 Annamme leikille aikaa ja tilaa.

 Varhaiskasvatusyksikössämme leikki ja oppiminen kulkevat rinnakkain:
 Jokainen päivä on leikkipäivä

 Erilaiset leikkipisteet, leikkilaatikot

 Lelut helposti lasten saatavilla

 Monipuoliset leikkivälineet

 Aikuisen rooli
 Leikin mahdollistaminen

 Leikin sanottaminen ja ohjaaminen

 Leikkiin osallistuminen

 Leikin vuorovaikutuksen tukeminen kuvin ja tukiviittomin

 Havainnoiminen
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 Dokumentointi:
 Valokuvat, videot

 Havainnointi ja kirjaaminen 

 Ulkoleikkitoiminta
 Mahdollistetaan monipuolinen 

toiminta ulkona. 

 Toteutetaan viikoittain ohjattua 

ulkotoimintaa.
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7) Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

”Kulttuurien moninaisuus on luonnollinen osa yhteisömme ja lähiympäristömme toimintaa ja elämää.”

 Lapsemme tutustuvat arjessa moniin eri kulttuureihin ja kieliin. 

 Varhaiskasvatuksemme peruspilarina on suomalainen kulttuuriperinne.
 Huomioimme toiminnassamme vuodenaikojen vaihtelun ja perinteiset juhlat (esim. joulu, pääsiäinen, vappu, 

juhannus), jotka ovat vahvasti läsnä meidän suomalaisessa kulttuurissamme. 

 Tutustumme perheiden kulttuureihin ja teemme monikielisyyden sekä moninaisuuden näkyväksi.
 Opettelemme eri kielillä tervehdyssanat (huomenta, näkemiin jne.).

 Käytössämme on ns. lohtusanoja lapsen omalla äidinkielellä. Ne helpottavat koti-ikävää hoidon alussa.

 Kannustamme vanhempia käyttämään omaa äidinkieltään lapsen kanssa. 

 Otamme mielellämme vanhemmat mukaan kertomaan omasta kulttuurista ja perinteistään.

 Hyödynnämme näkyväksi tekemisessä esim. kuvia ja esineitä (esim. eri maiden liput). 

 Hyödynnämme päivän kaikkia toimintatilanteita kielen oppimisen edistämiseksi. 

 Nimeämme ja sanoitamme jokapäiväisiä tilanteita ja leikkejä. 
 Käytämme päivittäin kuvia, viittomia, musiikkia ja loruja kielenoppimisen tukena.

 Vietämme erilaisia juhlia päiväkodissa ja osallistumme kaupungin tarjoamiin kulttuuritapahtumiin. 



8) 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. 
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9) Oppimisen alueet

 Yksikkömme liikkumisen suunnitelma:
 Hyödynnetään alueen toimijoita, tiloja ja välineitä.

 Päivittäisen liikkumisen lisääminen arjessa. Odottelu- ja siirtymätilanteissa liikkuminen. 

 Viikoittaiset jumpat, metsäretket, leikkipuistot, Vesalan ja Kontulan kentät, säännöllinen ulkoilu

 Annetaan vanhemmille vinkkejä liikkumiseen, harrastuksiin ja innostamiseen.

 Oppimisen eri alueista muodostetaan yhteisiä kokonaisuuksia. Eri aihepiirejä 

yhdistellään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon ja osaamisen näkökulmasta 

sopivaksi sisällöksi.

 Alueemme kehittämisen kohteeksi on nostettu liikkuminen ja liikunta.
 Hakuhyppelyt - aktivoidaan vanhemmat mukaan liikkumaan. 

 Ohjatut pihaleikit.



a) Mennään metsään!
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Minä ja meidän 

yhteisömme:

Tutustuminen 

lähiympäristöön ja 

luontoon, 

luonnosta nauttiminen,

kuvaaminen ja videointi.

Ilmaisun monet 

muodot:

Materiaalin keruu 

ja käyttö 

(rakentelu, leikki, 

mielikuvitus).

Tutkin ja toimin 

ympäristössäni:

Havainnointi eri aistein: 

(kasvit ja eläimet, hiljaisuus),

avaruudellinen 

hahmottaminen,

luonnosta huolehtiminen.

Kielten rikas maailma:

Luonnosta 

keskusteleminen ja 

havainnoista kertominen,

kasvien ja ilmiöiden 

nimeäminen.

OPPIMISEN 

ALUEET

Kasvan, liikun, 

kehityn:

Kävely, juoksu, 

kiipeily, tasapainoilu 

eväiden syönti, 

turvallinen olo.



10) Yhteistyö ja viestintä
 Huoltajien osallisuus ja toimintaan vaikuttaminen

 Varhaiskasvatuskeskustelut

 Erilaiset tapahtumat: vanhempain iltapäivät, koko päiväkodin yhteiset juhlat, foorumit, retket

 Toiveiden ja ehdotusten esittäminen

 Asiakaskyselyt

 Palveluhenkisyys
 Kuullaan ja havainnoidaan vanhempien tarpeita

 Viestittäminen
 Päivittäiset keskustelut tuonti-ja hakutilanteissa

 Kuukausitiedotteet, tiedotteet tapahtumista, ilmoitustaulut

 Monialainen yhteistyö
 Itäinen perhekeskus/neuvola

 Lastensuojelu

 Terapeutit 

 Tutkivat ja kuntouttavat tahot

 Kiertäväerityislastentarhanopettaja

 Suomi toisena kielenä opettaja

 Seurakunta, liikuntaseurat, kirjastot ym.

 Kulttuuripalvelut ja niiden tarjoajat

14



11) 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. 



12) Pedagoginen dokumentointi

 Arvioimme työtämme päivittäin, viikoittain tiimipalaverissa, kehityskeskusteluissa ja koko yksikön 

kehittämispäivillä.

 Arvioimme omaa toimintaamme lasten kanssa, omia työtapojamme, toiminnan sisällön ja oppimisympäristön 

toimivuutta sekä ryhmän vuorovaikutusilmapiiriä. 

 Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkiin: saamme tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta, heidän 

kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin. 

 Osaamme perustella toimintamme pedagogisen sisällön.

 Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteille.

 Toimintamme vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sisältäen monipuolisesti kaikki oppimisen eri alueet.

 Dokumentoimme toimintaamme monipuolisesti yhdessä lasten kanssa. 

 Positiivinen ja kannustava ilmapiiri sekä työote.

 Yhteistyö: toisten auttaminen, ideoiden jakaminen. 
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